




En 

aspirants 

minnen • • • 

Motorn stannar med ett sista tjuff. Som 
alltid blir det en stillastfIende kö ut
efter DC-3 :ans sluttande kabingolv. 

Väl ute genom dö r ren nära nog bländas 
ögonen av den ska rpa marsso len, och näsa;} 
fylls av ångor fri m fly gbensin och a sfa lt 
från Barkarbys platt a. Landskape t, nyss vill, 
är redan i det n är m as t.e grönt. F lygvnpnets 
aspiranlkull , marklinjen, har av sluta t vin
terövningarna . Edsåsdalen i Jämtland s hjär
ta är ett minne blo t. . I vänta n på bussen 
mot Hägernäs b ilda , "på ställ e t klunga" för 
en allmän slutsummer ing. Kommer Du 
ihlig ... ? Men fest ligast var alla fa ll 
när _. 

Välkomsttal av skolchefen, inlödd jämle 
och "riktig fjällräv", i den trevliga lill a 
matsalen med sitt oftast av läc ke r heter 
dignand e långbord. Fjället kan helt ovä ntat 
bli mycket ogästvänligt. Visa de t respekt! 

Föga respekt för tyngdkraftens vådliga 
spel och för bristande friktion i pensiona
tets lilla backe visades dock vid v ,ir sla
lomtävling en eftenniddag. Skinkbroms 
tilläts och var för många från söderslätt 
flitigt använd. Oväntat mest och bjst brå t 
tom hade ändå en smålänning; favoriterna 
från d en a lpina sko lan hade satsat för hårt 
och fallit ... Acceleration av mer negativt 
slag upple vdes i samband med trä ning av 
utförsfärd med pulka . När b romsaren , en 
helt fullvuxen aspirant, behagade sälta sig 
ned, fick dragaren anIngslöst pröva på g
krafternas ä n d l ö s a mystik' 

Flera tävlingar hölls : skidstafetter, indi
viduell längdlöpning, och så skidskytte
orien te ringen . Den senare genomfö rdes un
der svåra förh å llanden p g a snöklabb. An
dra kontrollen var ett matlagningstest, väl 
fö r berett genom en veckas idogt f yrande 
under melaköken för att åstadkomma en 
delikat lunch under de olika dagsture rna 

Eftersom föret var besvärligt kunde första 
patrullen , t re aspiranter med pu lka och 
övl ig utrustning, anmäla sig för den frusne 
kontrollanten först tv il timmar efter be
räknad ankomstt id. Vi fick alltså värma 
maten noga innan det sista stickprovet 
bland köttbullarna blev godkänt .. . 

E(ter dagen s övninga r p§ närbelägna 
fjälltopp ar, Lillvalen, Välliste m fl vidtog 
bastubad, följt av vila, klädbyte och mid
dag. Sa fritt fram för alla fjällkvällsnöj e n : 
bridge, allsi.ng til! gitarr, vy kortsskrivning 
och d ans p< hotellet invid för de m ,om or
kade, d v s de allra flesta. Krögarfar , trak
lens alla flickor och hela kursen etablerade 
sn abbt elt gott förh~ ll ande . Och våra van
ligaste guldgalonerade och något st räva lä
rare visade sig mer privat val'a väldigt trev 
liga säll ~kapsmän niskor och utmärkta hi sto
riebE'rä t tare. 

Men långturen d<l. den av ä ldrekursarna 
så omtalade, av några sa fruktade? Skid
teknik en hade nu stigit si. pass att det 
hela, ad e rto n aspiranter , sex b efäl, tolv 
pulkor och t re standar pil lika m,\nga grup
per - på klingande latin benämnda veni, 
vidi och vici - såg otroligt profess ionellt 
ut när vi lämnade Rundhögen med kurs 
mot fjällvärld en , r akt in i den flödande so
len . Frå n en hemvändande infanterip luton 

kom berömmande och stärkande ord. Run
dande passet väster Bli\hanunaren kunde vi 
besk åda det verkliga jubelsceneriet av kal
f jä lien i mo tljus med Sylarnas markanta 
tagga r mot den blii himmelsho risonten. 

Vid N ul.ltjärns höga snödrivor slog vi 
bivack; aspi ran ter parvis le kande mullvad 
i snövä ggen fö r att listad komma nattkvar
ter var sä k e rt en anslående sy n. Inte llka 
humoristiskt såg vi pil grottorna n ästa mor
gon. En kraftig vind hade nämligen fnykt tn 
fin pudersnö, som täckte allting. Mången 
pj äxa hade slående likhe t, i allt utom stor
le k , med Askungens g lassko. De som inte 
förtänksamt hade gömt undan pjäxorna 
vä l fick alltså träna en skilt för att få pii 
den obehagliga och obändiga fotbeklädna
den. De t ford rad es emellertid inte något 
större m a tt av självövervinnel se för att få 
ned lun chen på Blå hanunarstugan, dit vi 
klättrade under förmiddagen . 

Ä ter i pensionatets vä lgörande bas tu nästa 
kväll konstaterades enbart glada miner och 
inte d en minsta blessyr, inte ens några 
skavsår. Utbildningen hade n å tt sitt mål' 

Följd av sin di eselröksvans åker bussen 
upp på plattan. Simulatorn på Hägernäs 
stär kl ar och vänta r på att skola oss till 
radarjaktledare' En i sanning varierande 
utbildning . • 

Staffan Ah/berg 

1968 gott rekryteringsårl 


Nedanstiiende tabell visar antalet sökande 
tiII olika befattningar vid fl ygvapnet 

196&---1968 . Vid studium av siffrorna bör 
hänsyn tas till det r e lativt kärva klimal 
som rått p ,\ den civi la arbetsmarknaden un
der de två senaste a ren, vilket naturligtvi s 
inverkat på de förMIlandevis stora ökning
arna i antalet sökande. 

Det finns tyvä'T mycket som tyder på 
att ökningen i tillströmningen av ansök
ningar till stor del konuner från ungdomar 
so m ej kvalificerat sig till fortsatt civil 
skolutbildning, eller som bedömt sina möj
ligheter på den civi la arbetsmarknaden som 
mindre goda. Dessa ungdomar har sjä lv
fallet varit okvalificerade jven för anställ 
ning vid flygvapnet. 

Antal sökande IJämfÖrelse Kategori I 1966 I 1967 1968 68/67I 
OFFICERSKATEGORIER 
t o m 1.5 resp år 

Officersaspiranter (flygflnje) 

Olflcersaspi ranter (marklinje) 

Flygingenjörsaspiranter (Ilygllnje) 

Flyg Ingenjörsaspi ranter (marklinje) 

Meteo,ologasplranter 

Reservofficersaspiranter (markllnJe) 

Trafikledaraspiranter 

S :a ollkat 

FALTFLYGARE 
1.1 - 31.12 

För ettårig förberedande utbildning 

För tvåårIg förberedande utbildning 
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+ 3855 89Trupputbildare 51 
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