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FLYGVAPNET I ARETS PERSONALPROPOSITION
I proposition 19611109 föreslogs ny organisation

Förutom att de bäda regementsofficerarna Bälund•

av krigsaaktens högsta ledning. I samband dä:r-

skulle bli förbandschefer, borde de vara chefer

med uttalade departeaentschefen att det snarast

för en flygavdelning respektive en basavdelning

aöjligt borde klarläggas vilka arbetsuppgifter,

i flottiljstaben.

vilken organisation och vilka personalresurser
soa borde avses .för föravarsgrensstaberna jlate

Vad avser sektorflottiljerna innebar chefens

8vriga i försvarsgrensledningarna ingående en-

för flygvapnet förslag att en stabschet borde

heter utom försvarsgrensförvaltningarna.

tillko11111a, Dennes huvuduppg:l.ft borde vara att
utarbeta planer för sektorns verksamhet saat

Kungl Majst uppdrog våren 1961 ät överbefälha-

att i övrigt samordna mobiliserings- och kriga-

varen att inkoaaa med förslag i denna fråga.

planläggningsarbetet inoa flottiljstaben. Fö:r-

Overbefälhavaren överlämnade hösten 1961 fö:r-

slaget innebar ocks! att en strilavdelning skul-

svarsgrenschefernas förslag rörande respektive

le tillkoaaa i sektorflottiljstaberna. So• av-

försvarsgrensledningsorganisation. Departeaents-

delningschef tillika chef för strilförbanden

chefen anger att ett genomförande av de ingivna

avsågs en regementsofficer, strilchefen.

förslagen skulle innebära en väsentlig personalökning, framförallt i flygstaben. Han har dä:r-

Förslaget till ändrad organisation av stabs-

för funnit det nödvändigt att underkasta fö:r-

och förvaltningstjänsten vid flottiljerna inne-

slagen en grundlig överarbetning. En sådan på-

fattade personalökningar inom fräast striloa-

går inom försvarsdepartementet men den hinner ej

r!det. Chefens för flygvapnet förslag innebar

flrdigstlllas i sådan tid att förslag kan före-

även att vissa civila tjänster skulle utbytas

läggas Arets riksdag.

aot beställningar för militär och civilailtär
personal. Sålunda föreslogs att kasernföreståndarna skulle ersättas med fortifikationsunder-

ORGANISATIOU AV STABS-

OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTE1'

VID FLYGVAPNETS FÖRBAND

officerare saat att garage- och sjukv!rdsfö:rmännen skulle bytas mot rustaästare eller överfurirer,

Organisationsundersökningar av stabs- och fö:rval tningstj l!nsten vid flygvapnets förband har

Departementschefen erinrar om att verksaaheten

sedan 1958 genomförts under medverkan av då-

inom flygvapnet undergått stora förändringar
sedan 1940-talet, dA fredsorganisationen av

varande Statens organisationsnäand, Undersökningarna, som påbörjades vid attackflottiljen

flygvapnets flottiljer och motsvarande enheter

F 17, har senare även genomförts av sektorflot-

fick sin alltjämt i princip gällande utform-

tiljen F 13 med luftförsvarssektorerna 01 och

ning. Det är tillräckligt, anför departementschefen, att härvidlag peka på tillkomsten av en

G 1.

modern stridslednings- och luftbevakningsorgaP! grundval av organisationsnämndens rapporter

nisation. Han anser att det självfallet är an-

över undersökningarna och försöken vid F 17 och

geläget att förbandens organisation snarast

F 13 fraalade chefen för flygvapnet hösten 1960

möjligt anpassas efter de krav, som de ändrade

förslag oa ändrad fredsorganisation vid flygflottiljerna. Förslaget innebar bland annat att

förhållandena uppstllller. Han har funnit att

vissa förändrin gar borde vidtas

ligt är lämpade att läggas till grund för be-

för att skapa

chefens för flygvapnet förslag i allt väsent-

klarare ansvars- och lydnadsförhållanden. Så-

slut om fredaorganisationen av flygvapnets flot-

lunda borde den ene av regeaentsofficerarna

tiljer m fl enheter.

företräda flygtjänsten säsoa flygchef och den
andre mark- (bas-) tjänsten såsom baschef. De
flygande divisionerna borde - blan~ annat för

Förslaget innefattar, anger departementschefen,
betydande personalökningar. Det bör emellertid

att bättre överensstllamelse skulle vinnas ael-

beaktas, att de utökningar som föreslås främst

lan freds- och krigsorganisation - uppdelas s!

hänför sig till den för strilverksamheten av-

att flygstyrkorna under namn av divisioner un-

sedda delen av stabs- och förvaltningsorganisa-

derstllldes flygchefen, aedan aarkstyrkorna,

tionen, för vilken särskilda personalresurser

benllanda kompanier, understllldes baschefen.

tidigare - med något undantag - icke avsetts.
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Ehuru departementschefen vid granskning av för-

cer vid intendenturavdelning tillkommer arton

slagen sökt begränsa personalorganisationens

beställningar för fanjunkare i utbyte mot un-

utvidgning sä mycket som möjligt, har han kons-

derofficerare i arvodesbefattning. För under-

taterat att nägra större reduktioner av försla-

befäl tillkommer ättiofem beställningar för

gen icke lämpligen kan ;.ö.,.as om önskad effekt

överfurirer. Av dessa är arton avsedda för

skall kunna utvinnas ur organisationen.

sjukvärdsunderbefäl och arton för chefen för

Av de förslag, som ej tillstyrkes av departe-

körcentral. För dessa befattningar avses f n
civila tji>.nster. Utbytet av tjänster mot mili-

menstchefen kan följande nämnas.

tära beställningar bör genomföras successivt
i män av inträffande ledighet i de civila

Chefen för flygvapnet föreslog att - vid flot-

tjänsterna.

tilj er som ej är sektorflottiljer - för befattningen som chef för mobiliseringsavdelning skulle avses kapten pä stat. Personalregistratorn

LUFTVIR'.lSROBOTFÖRBAXD TILL BARKARBY FLYGDEPÅ

vid alla mobiliseringsavdelningar borde vara
framstäl1nin~

förvaltare. I avvaktan pä närmare prövning av

Efter

frän flygförvaltningen läm-

frägan om personalredovisningen inom flygvapnet

nade Kungl Maj: t 1961 bemyndigande för anskaff-

kan koncentreras till färre myndigheter än för

ning av luftvärnsrobot Bloodhound II. I anslut-

närvarande anser sig departementschefen icke

ning härtill uppdrogs ät överbefälhavaren att

böra tillstyrka de föreslagna utbytena vid mo-

inkomma med förslag till robotförbandens för-

biliseringsavdelningen.
Vid behandlingen av förslaget att inrätta be-

delning i fred mellan olika förband inom krigsmakten.

ställningar för föreståndare för bok- och kartförräden erinrar departementschefen om att han

I december 1961 insände överbefälhavaren med

föregående är uttalat, att det skulle vara vär-

eget yttrande ett av chefen för flygvapnet

defull tom en särskild arbetsgrupp översäg änd-

framlagt

förela~

till lokalisering i fred av

ringstjänsten i fräga om krigsmaktens publika-

de första tvä robotdivisionerna. Överbefälhava-

tioner. I avvaktan pä resultat som kan fram-

ren framhöll att det av operativa skäl är lämp-

komma av en dylik översyn är han ej beredd före-

ligt att gruppera minst två divisioner av

slå inrättande av beställningar avsedda för

Bloodhound II-typ i östra Mellansverige. Chefen

föreständare för bok- och kartförräd.

för flygvapnet arunälde i sitt förslag att han
låtit undersöka möjligheterna att i fred för-

Chefens för flygvapnet förslag att avveckla de

lägga robotdivisioner till flottiljerna inom

civila kasernföreständartjänsterna och i stäl-

detta område. Undersökningen visade att tvä

let införa underofficerare vid fortifikations-

robotdivisioner och en robotverkstad

kåren har departementschefen funnit erforder-

läggas inom F 8 etablissement utan större om-

ligt att

yt~rligare

överväga. Nägot uttalande

rörande detta förslag är departementschefen nu

kan för-

och nybyggnadsarbeten. Överbefälhavaren, som
anförde att Barkarby frän operativa synpunkter
f~edsförläggningaplats,

icke beredd att göra. För nästa budgetår före-

är en lämplig

slås ej nägon förändring i detta avseende.

att tvä robotdivisioner och en robotverkstad

föreslog

skulle förläggas till F 8.
Departementschefens förslag till ändrad fredsorganisation vid flygflottiljerna innebär be-

Chefens för flygvapnet undersökning visade att

träffande sektorflottiljer, att beställningar

särskilda byggnader för tankningsstationer,

tillkommer för sju stabschefer (tvä överste-

laddningsstationer och ammunitionsförr!d mäste

löjtnanter och fem majorer). Dessutom tillkom-

uppföras för att bereda personalen erforderligt

mer tjugoen beställningar för kaptener, fem för

skydd. Härutöver erfordras anordningar för upp-

löjtnanter samt fyra för fanjunkare och tre för

ställningsplatser för robotlavetter samt ny-

sergeanter.

byggnad. av vlgar. De sammanlagda kostanderna

Med avseende pä säväl sektorflottiljer som öv-

bedömes till 1,15 mkr.
Departemenstohefen erinrar om att han redan tidigare uttalat tanken att till F 8 lokalisera

riga flottiljer innebär förslaget att arton
beställningar för fanjunkare, avsedda för stabs•

bland annat luftvärnerobottörband. Den fram-

underofficerare vid atabaavdelningarna, utbytes

lagda utredningen visar, anser departements-

mot förvaltarbestlllningar. För stabsunderoffi-

Forts pA. sid 24
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(radarjaktledare), Samtidigt räknar departe-

Forts fr!l.n sid 5

mentschefen med att en kaptensbeställning kan
indras.

chefen, att F 8 är en - med hänsyn till all.väl
operativa som tredsekonomiska skäl - lämplig
fredsförllggningaplats. Han tillstyrker att de

FL:ii:R TELETJi:HST&R

tv!I. först tillkommande robotdivisionerna förtaleor!~anioationen

läggs till F 8 liksom att den ö=-ndläggande ut-

För

bildnin.1en centraliseras till F 8 vid en sär-

flygvapnet i mili tlirorganisatoriskt underlag

skild skoldivision.

en utckning av antalet tjänster främst för bs-

Departementschefen tar ej ställning till det

kri gsmaktens gemensamma fjärrskriftnät 1 för

anmälda totalbehovet av personal för robotdi-

vars hetjilnine fly.>Vapnet

visionerna men tillstyrker att budget!ret 1962/

för fly .: :vapnets faxcentral, i)eparternentschefen

föreslog-

chefen för

tjä:iinG av l:uvudoentralen och undercentralen i
~lai:;ts

ansvaret, samt

63 beställningar tillkommer för tre kaptener,

tillstyrker att sju tjänster för assistent i

en flygdirektör av 2.graden och en flygingenjör

Ae 10 tillkommer varav fyra för huvudcentralen

av l,graden, I enlighet med

och tre för faxcentralen, För huvudcentralen

försla~et

indras

därvid elva vakantsatta beställningar för flygtekniker i Ao 10, Vidare

föresl~s

att f n va-

kantsatta beställningar för tre förste verkmästare och tv!I. mästare fl\r utnyttjas samt att

tillkommer

dessutom en tjänst för tekniker i

Ae 19 och sex tjÄnster

f~r

tekniska biträden

i Ae 7 i utbyte mot sju tjänster i Ae 5. Vidare
i'öresl .?,_ a att en tjänst för kansliskrivare i Ae

tre beställningar för förste mlstare tillkommer

10 1 avsedd för huvudsakligen kryptotjänet 1 till-

i utbyte mot beställningar för mästare. Den om-

kommer •J'id chefens för flyevapnei signalstation.

ständigheten att en beställning tillkommer för

De föreslagna förstärkningarna vid fjärrskrift-

en flygdirektör av 2,graden, avsedd för chef

nätets undercentralerna tillstyrks ej av de-

för robotverkstad, innebär icke anger departementschefen att han tar slutli;; ställning till

partementsch<:1fen .
Chefens för flyevapnet f6rslag om inrättande av

hur underhillet av

fyra majorsbeställningar 1 avsedda för biträdan-

ifrä~avarande

robotmateriel

de flygchefen vid attackflottiljerna, tillst:n-

bör organiseras.

kes ej, Departementschefen har dock intet att
erinra cot att en kapten vid attackflottiljerna
kommenderas att biträda
~tt

Chefen för flygvapnet har i

militäror~anisa

toriskt underla._ och i andra sam;:-,anha:-i;'. fram-

övervilga

hö~e

fly~chefen.

Anledning

lönestä.llning för dessa kap-

tener synes enlir,t departementschefen ej föreligga,

lagt f örslag till personalförändrin.;;ar utöver
dem, för vilka redogörelse lämnats ovan. Av

Departementschefen anser att flygavdelnings-

dessa förslag kan följande n;J.mnas.

cheferna vid F 20 bör vara kaptener och föresl~r

att tv& löjtnantsbeställningar utbytes mot
Likas~

Fi5r fly f.·förval t :1ingen tillstyrker i epartP.m<:1nta-

beställningar för kapten,

chefen att beställni:-i,:: för spocia:!.fly;::Jä;:are i
ABr 23 inrättas vid försökscentralen, I anslut-

partementschefen att tio beställninear för fu-

ning härtill föresl!l.s att best1l.llninc;en fl'. r

ställnin~ar.

fly[läkare vid F 3 vakanth!\lles , För flyFf Örval tningen

föresl~s

vidare att beställningen

föresl&r de-

rir (trupputbildare) bytes mot överfurirsbeFörslaget att beställningar för

överfurir eller rustmästare skall tillkomma för
bevakning av centraler och radarstationer inom

för militärassistenten vid försökec<:1ntralen om-

strilorp,anisationen tillstyrks ej. Departements•

vandlas fr!n major till alternativt överstelöjt•

chefen anser att det kan

nant eller major samt att - i anslutning till

vakningen kan ordnas med enbart värnpliktig
personal,

förslair om personalförändringar vid. flygförval tninf!"en -

tv~\

ifr~gasättas

om ej be-

kaptensbestll.llningar vi ·i flyrFör meteorologpersonal föresläs att bestRll-

vapnet indras.

ningar tillkommer för en förste stabsmeteorolog
För stridslednings- och luftbcvakningsorganisationen tillkommer beställninP,ar för

tv~

för-

val tare (radarövervakare) och tv& fanjunkare

och

tv~

meteoroloaer i Ae 19 vid flygstaben 1 en

meteorolo~

i Ao 21 och en i Ae 19 vid robotför-

söksplatsen i

~orrland

respektive arm6ns heli-
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ltopterakola. Departementachefen har intet att
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erinra mot att beatlllningar f6r tj\180 meteorologer i Ae 19 ordinarieaättea.
För trafiledare tillstyrka ej några beetlllningar vid den regionala radarövervakningen.
Far den lokala radarövervakningen tillkommer
fyra bestlllningar varav en i Ao 21, en i Ao 19
och tv! i reglerad befordringsgAng. För landninesradarstationer
ningar i

föresl~s

att

~tta

beställ-

Ao 19 och tvA i reglerad befordrings-

gAng tillkommer,
Chef~n

f8r f17gv-apnet bar föreslagit att be-

stlllningar skall tillkomma sA att flottiljpolisorganisationen kan genomföras även vid F 7,
Ut6kning av antalet flottiljpolissr vid vissa
flottiljer föreslogs samtidigt, Departernentechefen tillstyrker den första delen av förslaget. Av föreslagna förstlrkningar tillstyrkes
endast en beatlllning för F 4 och en för F 21.
Följande beetllllningar tillkommer•

Artikelförfattaren pA vig in i rAdhueet i Lodja,
och kuperade motorn. Vi klev samtliga ur, för

en i Ao 13, en i Ao 11 och nio i Ao 9, Departementschefen rll.knar samtidigt med att tre ursprungligen f6r F 8 avsedda bestlllningar ej
indras utan fAr utnyttjas vid andra förband.
Av övriga förelag som departementschefen tillstyrker kan n!lmnas att beställningar för tv!
elverkmAetare och tre vapenverkmästare tillkom-

att helt pl ötsl igt befinna osa omringade av
dessa soldater, Innan vi hade hunnit blinka
eller yttra ett ljud, hade fyra av dem lyckats
tr!l.nga sig in i planet och försökte där, krypande över varandra, göra en undersökning av
Beavern. De rotade överallt, men av nAgon underlig anledning lyckades min k-piet undgA upptäckt.

mer i utbyte mot mästarbeställningar, att 300
flygteknikerbestlllningar i Ao 10 utbytee mot
beatlllningar för förete flygtekniker i Ao 12 1
att en tjAnet för driftin5enjör i
utbytes mot en tj!l.net i

Ae

19 vid FTS

Ae 19 samt att en

tjlnat för vaktman i Ag 8 vid F 9 extra ordinarieellttee.

msNANDE BILFARD

Efter en stunda parlamenterande mellan soldaterna och vAr polisofficer fick vi passera, för
att tagas emot av dietriktskommiaearien pA platsen. Han visade sig vara abb6 vid den katolska

Slutligen kan nämnas att chefen för flygvapnet
i särskild skrivelse i februari 1961 föreslo p,
att kategorien underofficerare i flygförartjlnet skulle fA Aterinförae, Återinförandet
skulle ske genom omvandling av ett mindre antal

missionen. Efter hälsningsceremonierna vidtog
nAgot, som verkligen kan hänföras till de "kusligt roliga" upplevelserna. Vi forslades nl!mligen in till lodja med hjälp av ett antal amerikanska dollargrin. Men, det VAR inte bilar,

beatlllningar för fältflygare. Underofficerarna

det HADE varit. De var fullkomligt nerkörda,

aveAge som flyglärare och förare av transport-

trots att de representerade de senaste Arsmo-

flygplan och helikoptrar, Departementechefen

dellerna. Fjädring existerade inte och praktiskt taget alla rutor var krossade eller bort-

erinrar om att anatällningaförhAllandena för
flltfl7gare och fl7gnavigatörer särskilt kommer

tagna. Motorhuvarna glappade, hjulen skevade

att utredas och uttalar att nAgon definitiv

och en eller annan stänkskärm lyste med sin

atllllning till frAgan om lAngtideanetällda un-

frAnvaro, Dessutom var de buckliga i stort sett

derofficerare i avvaktan pA utredningereeulta-

över hela plAtytan. En raggar här hemma skulle

tat ej bör tas, Ran föreslär dock att högst tio

inte ens vilja ta i nAgon av de bilarna med

filtflygare föreö~avia fAr anställas som underofficerare med tjänstgöring som flyglärare el-

tAng, det förslikrar jag,

ler förare av

MEN, MEN,,, motorn FUNGERADE!!! Till stor gläd-

traneportfly~lan.

