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Flottiljingenj ören fly gdirekt ör R. A. Sandberg

Ljturgbyhed - är ett namn, sorn får
aila flygintresserade att lystra. Många
generationer pojkar har fått en läng-
tansfylld glimt i ögat, då det ortsnam-
net nämnts.

Ijungbyhed ligger i nordvästra Skåne
på griinsen till den del av landskapet,
son påminner om Småiand. Den som
kon.rmcr till Ljungbyhcd skall inte van-
ta sig att få se ett områcle, som består
av frrktbara, rika åkerfält - nej, som
namnet antyder är det en ljunghecl,
sonl givit orten sitl nanrn. Tvärs över
den södra horisonten sträcker sig den
bokskogskläddå Söderåsen, som genom-
skärcs irv två nära 100 rn djupa rrvi-
nef. Det är en fascinerande anblick -
ävcn för ett uppsvenskt öga - att från
Söderåsen skåda ut över den omväxlan-
de och vackra bygden, som genomskä-
res av Rönneå olh mot norr övcrgår i

skogsbygd. Ett besök, speciellt vår eller
höst, iir avgjort lönande för den, som

ljllter av vacker nattlr.
I trakten {innas även andra sevärd-

heter. För den botaniskt intresserade
kao ett besök i den bcröIrrda enskogen

vid Anderstorp rekonmcnderas. Att
komrrra in i en högstarnmig, verklig
skog lv cnar gör ett nlycket e8enartat,
trolskt och fängslande intrYck.

Ljungbyhedstrakten år värd att besö-

käs även av andra bevekclsegrunder.
Vem har inte hört talas om Skånes

gästgivargårdar. Den kanske mest om-
taladc - Spångens gästgivargård - ligger
endast någon km från Ljungbyhed
Anclra namn förtjänår att närlnas - så-

som l{östånga, MargaretctorP.

Den försto flygverksomhelen
på liunsbyhed

Alltseclan Karl XI:s tid har platsen
använts son-r militärt läger och -övnings-
plats. Under 1800-talct byggdes barac-
ker för husarer, dragoner och infante-
rister oclr alltjämt anvindes beteckning-
ar som dragonlägret - husarlägret för
att beteckna viss del av flottiljområdet.

Redan tidigl börjadc man flyga i
Ljungbyhed. Sommaren 1909 gjordes
flygförsök av landskronaborna Oskar
Ask och Hjalmar Nyrop. Den intresse-
lade ortsbefolkningen döpte flygappa-
rateo till 'Gräshoppan" och ville väl där-
mcd ha sag! att flygningen knappast
blev mcr än små hopp i grästoppshöjd.

Sommaren 19ll fortsatte de båda
pionjiircrna llygningarna rlred två modi-
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fierade Bl6riot-modeller. Tyvärr slutadc
försöken med haveri - det första på
lreden, vareftcr Äsk och Nyrop drog
sig tillbaka från aktiv flygning.

Nästa insats gjordes av kapten Hlrgo
Sundstcclt, son då rcdan var utbildad
flygare ocl.r flög Bl6riot-n.ronoplanet
"Nordstierna", vilket tidigare tillhört
flygbaronen Cedcrströrn. Sundstcdt ut-
förtle en prestation för den tiden, då
han utan mellanlanclning flög l,iungby-
hed-Hälsingborg. På återfärden nedför-
cle han cn bunt llelsingborgs Dagblad;
ailtsä Skånes lörstc {l1gpost. Flygningen
åclrog sig stor uppmärksan-rhet.

Dcn verkliga flygepoken började
emellertid år 1915, då doktor Enocir
Thrrlin öppnade en flygskolc, som exi-
sterade i sex år. Efter Thulins död
1919 leddes flygskolan av löjtnanten
Elis Nordquist, som såsmåningoln blcv
teknisk direktör i sAAB. Thulin be-
gärde att på övningsfältet få uppföra
en hangarbyggnad, vilket dock avslogs
av dcn dåvarande chefen. Det berättas
att denne då yttrat "flygana skall man
inte ge ett lillfinger, tlå tar dom snart
hela handen". Ja, på sätt och vis hade
han väl nitt. Nu rir rlet bara flyg på

clcn ganrla övningsmarken.

Börlon ov den moderno
flygepoken
1925-års försvarscrdning ledde till

att flygvapnet blev en självständig fiir-

sva.sgren. I samband härmed sökte
man en lämplig plats för den grund-
läggande flygr.rtbildningen. Ja, heden
fanns lärdig och utgjorde ett utmärkt
naturligt flygfält. Viss flygtraditioa
fanns, belägenheten var god bl. annat
ur den synvinkeln - väl så trctydande
på den tiden - att 1nan hadc niira till
lärnpliga nödlandningsplatser, efterson
flygningen utfördes över Skånes slätter,
iiven om själva Ljungbyhed ligger på
gränsen till skogsonrådct. Slutligen
Fanns innrn onrråJct en lrcl Jcl bygg-
nader, vilka krrnde rnvänJrs till expe-
ditions-, förliigsnings- och förrådsloka-
Ier.

Krigsflygskolon ov idog

Målet för Krigs{lygskolans arbete
idag är att ge flygeleverna en grund-
läggande flygutbildning. Fyra gångcr om
året rycker en grupp utvalda pojkar
in och fyra gånger om året får glada
och lyckliga flygare sina gyllene vingar
som tecken på, att de lärt sig att llygå
och år mogna för att på flygvapnets
övriga förband skolas viclarc på avan-
cerade krigsfiygplan. Förutom en grund-
lig fllgutbildning orrrfalrcnde 80 flyg
timmar på fpl typ Sk 50 och 85 på
typ 28 innefattande flygning i mörker
och nedsatt sikt skolas eleverna även
teoretisl<t ien lnängd ämnen. Elever
med endast folkskola eller realexamen



få dessutom undervisning i vanliga
skolåmnen. För att få erfarenhet hur
man skall bära sig åt för att överleva,
om man vintertid tvingas nödlanda er-
bålla aspiranterna en grundlig och på-
frestande vinterutbildning, som tidigare
förlades till Grangärde i Dalama och
de senare åren till Sälen. Genom att
högfjällshotellet vissa tider har Iåg be
läggning kaa dess stora resurser ut-
nyttjas utan att kostnaderna bli för
höga. En stor fördcl är ju att perso-
nalen då är förlagd så högt upp på
fjällsidan att övningar kan hållas utan
långa och betungande transporter av
personal och materiel.

De inryckande eleverna ha olika skol-
utbildning. Oiiicers- och flygingcnjörs
aspiranterna ha studentexamen. Fält-
flygarelevcrna ha realskola eller folk-
skolekompetens.

F5 år organiserat på chef med fJot-
tiljstab, två flygskolor och tre divisio-
ner.

På första skolan lär sig eleverna att
behärska det propellerdrivna skolflyg-
planet Sk50 SAAB Safir och på andra
skolan fpl typ 28 Vampire. Utbildnin-
gen sker dels på det tvåsitsiga flygpla-
net typ 28C och dels på det ensitsiga
typ 28B. Med uppgift att sköta och
tillhandahålla skolorna flygplan finnes
två divisioner - er för fpl Sk50 och
en för fpl 28. Totala antalet fiygplan
är vid F5 160. Den tredje divisionen
har hand om de värnpliktigas utbild-
n1n8.

I flottilj:taben ingå olika avdelningar,
var och cn med sina rrppgifter. Så även
avd VI materielavdelningen.

Avd Vl. Moterielovdelningen
Matcrielavdelningen, sorn förestås av

flottiljingenjören, har till uppgift att
plancra, leda och l.randha flygmaterie-
lens underhåIl sant planlägga mobilise-
ringsarbetet i vad avser flygmaterielen.

Med flygmateriel menas, utöver sjäi-
va flygplanparken, standard- och spe-
cialfordon fstartvagnar, startaggregat,
radio- och radar, bärgnings och rädd-
ningsfordonJ, säkerhetsutrustning, telc-
utrustning, verktyg och övrig markut-
rlrstning som erfordras för tjänsten.

Underhållet och skötseln av flygnra-
terielen sker inom flottiljen vid avd VI
och divisioner samt utom flottiljen hu-
vudsakligcn vid central verkstad och
regional televerkstad. Den direkta kon-
takten nellan Cv och flottiljen sker
via avd VI.

Vid avd Vl anställda ingr.njörcr.
tjänst8jöra som lärarc i tekniska am-
nen på flygskolorna.

Avd VI omfattar ca 100 personer,
varav verkstadssektionen utgör ca 70.

F5 avd VI år organiserad på följan-
de sätt.

Organisationsenhet

Ändre och tredje
flottiljingenjör

Planerings- och kontroll
sektion

Telesektion

Expedition

Ställföreträdare för flottiljingenjören.
Haveriutredningar, utbildning, tekniska utveck-
Iingsfrågor, speciella uppdrag, kontrollflygning.

Arbetsledning, materialpianering, tidsplanering,
kvalitativ kontroll, teknisk bokföring, flygtidi-
uppföljning.

Konsult för teletekniska frågor, föreskriftcr lör
el-kontroll.

Förråclsbokföring, driftsbokföring, anskaffning av
materiel och reservdelar, leveransbevakning,
skrivccntral.

Uppgitt

Tids- ocl.r deltaljplanering, arbetsledning, siälv-
kontloll.

Vcrl<stadsarbctc.

N{ottagnings- rrtläntningskontroll, förrådsinvente-
ring, planering av verktygsunclerhållet.

Praktisk undervisning av flygelever och värn-

Taflhni g år 1931

Tanbning i dag

Verkstadssektion

Förrådssektion

Instruktionsverkstad
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Ålze Relmberg

Personalens anstäIlningsförhållanden är
på avd VI följande.

Civilmilitär personal: ingeniörer,
verknästare, mästare och tekniker

Civil tiänsternannapersonal: ingenjö-
rer, expeditionspersonal, arbetsledare.

Kollektivavtalsanstä11d personal.

Viirnpliktig personal: under utbild-
ning.

Ser man så på flottiljens övriga per-
sonai är' ju många militärer, men för
övrigt återfinnes samma blandoing sorr
på avd VL Divisionernas personal är
militärer och civilrniiitärer. Den till sy-
nes kaotiska blandningen torde i för-
sta hand vara betingad av de krav, som
måste ställas under krigsförhållanden.

Ekonomi

Varie år rilldela r flyg[örvrltningcn
F5 ett anslag för att bestrida Drateriel-
underhållet. De stora utgifterna utgö-
ras av kostnader för översyn och repa-
ration av materielen. Det betyder att
kostnaderna i stort redan är givna vid
det ticlsskede, då man bestämt vilken
materiel, som skall finnas och hur den
skall användas, exempelvis hur mycket
flygtid, som ska1l tas ut.

Emellertid kan hetydande I'csgralin-
gar göras orn verksanheten planeras
vä], så att ålla resurser utnyttjas på
bästa siitt. På grund av att flygmate-
rielen hastigt föråldras och man sålun-
da knappast har fått god kunskap och
erfarenhet, förrän det är tid att tänka
på ny materiel, är det av största vikt
att hela tiden sträva efter att icke
ondrliga underhållsåtgärder vidtagas. I
detta sanmanhang kan förbandet med
sin praktiska kunskap och erfarenhet
spara en hel del pengar. Sålunda ar-
betas det träget på att spåra upp och
eliminera onödiga, kostbara åtgärder.
Detta kräver en ansträngning, då det
alltid för den enskilde faller sig lätta-
re att göra så, som han är van och
(lessutom måstc varje inskränkning
noggrannt penetreras, så att ej säker-
heten på något sätt minskas.

Materielavdelningens flygverkstad år
cn ekonornisk enhet, vilket betyder att
den är självförsörjande. Verkstaden får
likson Cv beställning på ett arbete,
beräknar medelst efterkalkyl kostnaden
och tar betalt härför. Inkonster ocl'r
utgifter bör gå jåmt ut, utan någon
egentlig vinst. En viss del av omsätt-
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ningen levereras in till flygförvaltningen
son rationaliseringsmedel, vilka sedan
efter flygförvaltningens hörande kan få
användas för att rationalisera driften.

Underhållet qv den egentligq
flygmoterielen

Materielen måste handhas och vär
das på sådant sätt, att risken för fel
blir så liten sorn möjligt - dock med
beaktande att den även skail användas.
Alltför nycket skruvande på mate.ie-
len kan ju rent av förstöra den. Man
får icke hellcr av säkerhctsskäl göra
arbetet så omfattandc att materielen
ständigt är under arbete. Om så vore,
har man kommit till den paradoxen,
att den från tillbtrdssynptnkt säkraste
materielen är clen, som icke alls an-
vändes.

Som tidigare nämnts utfö(es under-
l.rållet av en hel del olika årbetsenhe-
ter. På divisionerna eller avdelningar
na, villia ha materielen utc i tiän51, ut-
föres den dagliga servicen, mindre om-
fattande periodiska tillsyner eller repa-
rationer. På tillsynsverkstäder, vilka i
princip kan vara knutna antingen till
division eller avd. VI utföres mera om-
fattande tillsyner. I det fall tillsyns-
verkstaden är knuten til1 division kan
man säga att personellt och lokalmäs-
sigt lyder tillsynsverkstaden under di-
visionschefen, medan den materieltek-
niska ledningen ges av avd. VI.

Mera omfattande arbeten - såväl re-
paration, tillsyn och översyn - samlas
till avd. VI flygverkstad. Skälet till
denna centralisering är bl. a. att man
icke kan till alltför många arbetande
enheter sprida cxpertis, kontrollappara-
ter, komplicerad verktygsutrustning
o. s. v,

De arbeten sh-.rtligen, som ställer än
större krav på centralisering, sändes till
central verkstad, regional televerkstad
eller liknande.

Det är således en hel kedja av per-
sonal och arbetsenheter inblandade, vil-
ket helt naturligt måste ställa höga
krav på viljan och förmågan att sam-
arbeta. För att ge samarbetet en lämp-
lig forrn hålles organiserande samnån-
träden dels mellan flottiljingen iören
och dennes personal, dels mellan flot-
tiljingenjören biträdd av sin personal
och divisionernas personal, och dels
mellan kontroll-, tele- och planerings
ingenjör och divisionernas personal.

Ja, det var många sammanträden",
men för den skull får inte de dagliga
kontakterna glömmas bort. Det är i
alla fall till stor del på detta samar-
bete, såväl inom flottiljen som mellan
flottiljen och Cv, som ett gott resultat
måste byggas.

Slutligen vill jag uttala min tillfreds-
ställelse att på detta sätt få tiluälle

Ordförande i
FCPF

Achurnalator -
skötdt e

Suen-Åbe Månssol

Ordf örunde i
FCT F
Föttådsntan
Wollnar Agbech

att berätta något om Krigsflygskolan
ocll Jcss materielirvdelning, då jag tror,
att ju mer Cv och flottilj vet om va-
randra, desto lättare är det att sam-
arbeta till båtnad för det stora beia.

14 CVA:ore vinnore i
lönsporondets lotteri
Inte nindre än 14 st. CVA-anstäli-

da ungdomar erhöll vinst i Postspar-
bankens lotteri för lönsparare vid den
sista draSningen varåv I vinst på 500:-
kr och dessutom 13 st. vinnare med
50 kr var. Den lyckliga vinnaren av
500:- kr var fröken Kerstin Petterssorr
på personaJkontoret. Det var ctt gott
tillskott till hjälp till vårekiperingen.
Denna gång tycks lyckans vindar ha
l:låst övcr Arboga och speciellt ö\er
CVA. Det var inte första gången CVA-
anstäilda kammat hern vinster på lön-
sparandet men aldrig tidigare så många
som 14 st. Lönsparandet är en utom-
ordentligt bra sparform, den skapar
fötutsättning för att äga en slant vid
en tic{punkt då alla, mer eller mindre
har nödvändiga behov av pengar, såsom
t. cx. vid bosättning, tandvård, sjuk-
dom, utbildning m. n. Det bästa med
denna sparform är [förutom nyttan av
att avsätta pengar till frantida behov]
den att awägningen cv ved som är vä-
sentliga behov är fastslagna redan från
början och att uttag av sparmedel en-
dast får ske efter dessa uppdragna
linjer intill den dag då den sparande
fyller 25 år då han fritt disponerar sitt
kapital. Då räntan är 5 proc. och dess-

utom var l6:de sparare har chansen
att en gång om året vinna ett belopp
från 10.000:- kr till 50:- kr synes den
na sparform så lilltalande att ingen
rrngdonr anslälld vid CVA borde stå
utanför lönsparandet.
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