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Man talar om stridsflyg och tänker dtJ. i första hand ptJ. överljudsplan med starka, tysta
män vid spakarna. Men man glömmer ibland, att det mtJ.ste finnas en markorganisation
för att htJ./Ia planen i luften (" Det är männen ptJ. marken som . . ." J. Och ännu längre ner i
glömskans dalar sjunker det faktum , att basen där plan och besättningar hör hemma
måste försvaras. Den värnpliktige flygsoldaten glömmer dock inte detta lika lätt - de
första mtJ.naderna av hans militärtjänst ägnas i stor utsträckning M just markstrids
tjänsten.

Konsten att skydda sin bas
A

vsikten ar inre an göra den värnplik
tige till en elitsoldat - i varje fa ll
inre ifråga om marksrrid - uran när
mast an ge honom en utb ildning, som
medför tillrä ckliga ku nskaper för ett för
svar av honom själv, hans förband och
arbetsplats. Han skall helt enkelt kunna
dc elementä ra reglerna för strid och
skydd'

Strid i näste jämsides med fältarbeten
ägnas största tid sutrymmer. Men ä ven
omfanande utbildning i sk},dd, inr e en 
bart mot fiendn på marken och i luften,
utan ä ven mot ABC- stridsmedel, äger
rum. Förläggningsöv nin gar ingår också
of ta vid en så jämförelsevis "stationä r"
verks amhet so m arbetet vid en flygplats.

NÄRMANDE TILL ARMEN
Utbildningen är juSt nu under omlägg
ning - VU 60 (värnp lik tsurredningen)
har medfört en narmande av fly gvapn ets
markstridsur bildnin g till armen s. Man
ö\'ergår successivr till armens reglemen·ten
och i ven if råga om inryckningstiderna
ske r vissa förändringar.
De fyra första vec korna av den värn
pliktiges rekrynid vid flygvapnet ägnas
helt den all mänmil itära utbildningen, en
anpassning till miljön. Sedan följer en pe
riod p~ två månader, då yrkes- och mili
tärutbildning går hand i hand och ägnas
ungefär halva tiden vardera.

Skjututbi'ldning en ägna s sto rt intresse 
kpi sten är huvudvapner. Att utbildningen
är ändamålsenlig vi tm ar inte minst före
komsten av skyt temedaljer och -mätken
om. An pojkarna sedan får en skattefri
femtilapp som uppmuntran för en skytte
medalj försämrar ingenting.
Flygvapnet har egen utbildning av bå 
de underbefäl och underofficerare på
trupputbildarsidan - vid F 14 i Ha lm
stad men iltskilliga trupputbildare
kommer f rån armen.
Flottiljens basche f är närmast ansvarig
för marksrridsutbildningen. Under ho
nom sorterar special kompanichef en och

PEKUNIÄR UPPMUNTRAN

en utbildningsled are, numera en s k
truppförvaltare. Denn e sköter progmm
lägg nin gen rör utbildningsplutonerna och
sa mordnar aJ] övrig allmän militär utbild
ning för de värnp li ktiga.

SLIPNING LINDER HAND
När flygsoldaten efter det inledande ske
det sänds ut på baskompanier och a v
delningar för att ytterligare förkovra sig
i sin befattning (exempelvis som flygplan
mekan iker, vapenmekanike r eller bilföra
re) har han en god militär grundutbild 
ning. Denna sli pas seda.n yttedigare un
der påbyggnadsövningar, vilka läggs in
samtidigt med tjänsten i annan befattn ing.
Den tid en värnp likti g markstridsutbil
das kan kan ske sy nas var a i kortaste la
get - i varje fall om man ser med en
infanterists ögon. Men eftersom det här
är fråga om utbildning för ett "statio
närr" försva r har resultatet vid genom
förda kuppövningar visa t sig mycket gOtt
överlag.
•
Al/an H Peterson
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