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DEBATT-
inlägg 

om 
STRIL 

1:4 	 1:4 illasinnade rykten kan få en 
påfågel att likna en sparv ... Så
lunda påstår syrliga röster att 
F10:s strilavd är "tråkigare" än 
andra förbands dito. Här behövs 
ges information I saken. Ett de
battinlägg är på sin plats. 1:4 
Egentligen är ingen strIlavd trå

gade av individens trivsel, som I 
sin tur bl a beror på motivationen 
för tjänsten. Varje sektor med 
strilavd har givetvis sin karaktär 
beroende på sektortyp och sek
torns geografiska läge. Norr
landssektorerna har färre stril 
organ per ytenhet Jämfört med 
övriga sektorer. Dock är det I 
princip samma uppgifter som 
varje sektor löser, dvs luftför
svar. 

D
en sektor som F10 ansvarar för torde 
ur geografisk synpunkt sett vara lan
dets intressantaste. Den är omgiven 
av främmande makter i tre väder

streck. vilket innebär livlig verksamhet i sek
torns ansvarsområde. Således är risken för att 
drabbas av törnrosasömn eliminerad. 

Ett luftförsvar består förvisso inte bara av 
stridsledning. men utan stril är övriga kom
ponenters effekt starkt reducerade. Stril ger 
genom luftbevakning situationen i luften. vil 
ken i sin tur ligger till grund för bedömande 
och beslut - bl a jaktstidsl-edning. 

regerar över många ögon i " rätt" område, vil 
ket ger radaroperatörerna spännande och in
tressanta upplevelser. För att hantverket luft 
bevakning och stridsledning skall kunna ge
nomföras, backas verksamheten upp av ad
ministrativa och drifttekniska enheter, som ~r 

förutsättningen för att instrumentet skall fun
gera. Vilken syssla man än har vare sig det 
är operativ tjänst, stabstjänst eller tekn isk 
tjänst , undgår man inte aN märka att strilavd 
vid F10 är fullt sysselsatt i ett dynamiskt luft 
operativt område. 

Den ryktesomtalade generationsklyftan vid 
F1O:s strilavd, om den nu har varit så våldsam 
som ryktet säger, är i så fall ett minne b lott. 
De nyutexaminerade befäl ifrån olika befäls
skolor, som kan känna sig lite osäkra till vilka 
förband de skall söka, behöver inte frukta 
landets sydl,igaste sektor. Tjänsten har myc
ket alt ge, men det förutsätter alt den en
skilde "känner" för stril. Sektorn har ett stort 
inneh åll av personal och materiel. Ibland kan 
den enskilde känna sig som "elt nummer i 
högen" . Ingen blir doc k bortglömd i "högen", 
utan i de mörkaste rum nås personalen av 
djungeltelegraf eller annat sambands medium. 

Verksamheten vid stril är ständigt en utma
ning mot verkligheten och bakom varje syn
barligen ofarligt radareko , döljer sig stora och 
många gånger fula "fiskar " . - Trivseln i 
tjänsten blir knappast bättre än vad man gör 
den till. Men prova strilavd vid F10, det är 
värt ett försök! • 

l. Olsson 

FÖRSVARBAR, ÖVERDIMENSIONERAD FLYGPLATS 


Del .kreva lIyghlstorla l Angerman
Iand fredagen den 23 augusti. Då In
vigde nämligen F4 flygvapnets senaste 
(sisla?) tillskott I flygfältsvllg, den nya 
och fina gemensamma civila och mlll 
IlIra flygplatsen på Glstgårdsön I 
Kramfors kommun. "Premiärdraken", 
som landade programenligt priCk kl 
14.00, flögs som sig bör aven av 
bygdens egna söner, kn Dan Anders
son (lIg ovan) bördig från närbelägna 
Frånö och till vardags dlv-ch på F4. 
LIte mer I smyg hade slrax dessför
Innan en SK 50 från F4 landal med 
kollegan majoren Jan Grodin, liven 
han ångermanUlnnlng, med rötter I 
Ramvik. 

- VI kommer aN få mycken glädje av den här 
nya basen, sa baschef-en överstelöjtnant Sigge 
Johansson från F4 när han landat som rote
tvåa till Dan Andersson . Som alternativ flyg
plats erbjuder den precis den vädertyp vi be
höver när det blir bistert "på västkanten", 
konstaterade han inför den lokala pressen och 
lokala TV:n . Men det blir först nästa år vi bör
jar flyga på Kramfors-basen mer kontinuert;gt. 
J 35-uppvisningarna sker I anslutning till flyg

dagarna på den nya flygplatsen, poängterade 
Sigge Johansson . 

Anledning att vara glad har också Kram
fors kommun, som tillsammans med försvaret 
satsat många sköna miljoner på den nya flyg
platsen. Så här säger den ansedda Norr
ländsk Tidskrift : - Adalens invånare får an
ledning sända en tacksamhetens tan,ke till 
militären - ett unikt förhållande lAdalen 
ty det är tack vare försvaret som flygfältspla
nerna kunnat förverki igas. Vad som byggts är 
en gemensam civillmllltär flygplats. Försva
ret och Adalens politiker har gemensamt löst 
uppgiften genom ett samarbete som inte kun
nat vara bättre .. . 

Några data som talar: 
2.040 m,' bredd 45 m• 	 Rullbana 
2.161 m, bredd 300 m• 	 stråk 

250 m, br·edd 23 m• 	 taxi bana 
• 	 uppställningsplatta 130x80 m 

• • Flygstationens väntsal har överdimensio
nerats för att mIlitärpermittenterna - en be
tydande de~ av passagerarunderlaget - skall 
få tak över huvudet när de kommer från Sol
lefteå och väntar på sitt plan. Mellan 400 och 
500 man från garnisonen i SOllefteå är enl 
nu gällande regler berättigade till flygresor. 

Som ett kuriosum bör vidare nämnas, att 
flygp.latsen byggts på en uppslammad bank I 
Angermanälven . Banan - 17/35 - har byggts 
på en bädd av 120.000 kubikmeter bark. Det 
är första gången som en sådan metod an
vänts vid flygplatsbygge I Sverige. 

• • Kramfors kommuns kostnader för den 
nya flygplatse·n uppgår till ca 6 milj kr. Sta
ten har bidragit med ytterligare 5 milj kr. 
Tillkommer så den militära satsningen med 
ett h.em ligstämp.l'at belopp, som dock torde 
kunna uppskattas till 10 å 12 milj kr. 

För den flygande personalen på F4, som 
kan tänkas bli "omstationerad" då och då, 
kan de·t till sist vara hugn-esamt veta att det 
även finns -en cafeteria med 40 platserl • 

Ola 

I ANGELÄGET ÄRENDE!! 
Inom Saab-Scania pågår f n en inventering av 
gammalt flygtekniskt material från företagets 
tidigare år. Avsikten är alt förbereda en före
tagshistoria - eller om inte detta hinns med 
eller ej kan g.enomföras av andra orsaker 
genomföra en inventering, vilken kan utgöra 
underlag för senare forskning. Men för alt 
göra materialet ännu mer representativt för 
tidigare svensk flygteknik, ber undertecknad 
alla som inom FV varit med om någen tidig 
och väsentlig t utvecklingsdel, att beal<ta föl 
jande : 

Tiden går alldeles för fort - och kansk~ 

särskilt inom "vår" teknik. Gammalt mater ia l 
eldas upp eller arkiveras på ett svåråtkomligt 
ställe. Det som finns kvar är mestadels foto
grafier, berättelser om flygningar, typritningar 
m m. Delta täcker dock Inte hela flygtekni
ken. - Därför uppmanar undertec~nad (åren 
1936-1'.346 anställd i FV) alla som läse. detta 
att grubbla över var man kan få ta') på t ex 
följande: 

Beräkningsunderlag och beräkningar, håll 
fasthet och aerodynamik, materialnormer, 
taboratorleundersöknlngar, operationslis
tor, planeringsunderlag, verktygsrItningar 
och kontrollnuderlag. Plus övrigt material 
som har anslutnIng till flygtekniken under 
tidIgare år. 

Det material vi erhåller - antingen skriftligt 
eHer muntligt - kommer alt grovt redigeras 
och samlas av undertecknad . Vi ber Er ange, 
om Ni önskar materialet återsänt. I så fall 
kommer vi endast att kopiera det och göra 
noteringar om källan . 

Vi ber Er sända Ert material HI<!: 

Overingenjör Gunnar Samuelson 
Barnhemsgatan 23 
58228 LlNKOPING 
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