
Nya generationen 

Den 28 juni avslutades årets 
aspirantomgång på F5. Tradi
tionsenligt förrättades exa
mensinspektionen av chefen 
för flygvapnet. 

14 regementsofficersaspi
rante r, 15 reservofficersaspi
ranter samt fyra reservmete
orologaspiranter avslutade sin 
ettåriga grundutbildning. De 
hade erhålll ! en flygtid på 170 
tim fö rdelat med 45 tim pa SK 
61 "Bulldog " och 125 tim på 
SK 60. Utbildningen fortsätter 
närmast för regementsoffi
cersaspiranterna vid FV:s 
Kr igsskola (F20) samt för dito 
reservofficerare med ca nio 

månaders GFSU på F5 resp 
F21 . Utöver aspirantexamen 
avslutades propellerskedet på 
flyginstruktörskursen (FIK) ; vil
ken innehöll fem elever från 
FV, fyra från armen och en po
lis. 

Trad itionellt hade CFV in
bjudit " 25-årsj ubi larerna" , dvs 
de som tog sin examen 1954 , 
att åter sammanstråla på F5 
och minnas gamla tider. 68 
man hade hörsammat inbju
dan. En "brokig " samling med 
långväga gäster ända från 
Dar-es-Salaam och Bang
kok . • 

Major B~1I8t H olmberg 
Ovan: (Fr v) Kurstvllan PETER BJd RK (Ängelholm), kursettan ÖRJAN 

GOTEMAN (Norrköping) och trean BJÖRN HALLBERG (Norrköping). 
Nedan: "2S-åringarna . Ingen nämnd, ingen glömd . . . men vem är vem'! 


Driftsingenjören Gösta Walden 
slog en dag i augusti av 
strömmen till den tidigare 
hemliga radaranläggningen i 
Emmaboda. I samma stund 
kunde han betrakta sig som 
arbetslös. 

Detta skedde i samband med 
att andra radarkompaniet i 
Emmaboda, som i och med 
nedläggningen av F12/ Kalmar 
förts över ti ll F17/Kallinge, 
slogs igen. Ett stort antal in
bj udna och anställda mötte 
upp vid gamla skolan för att 
övervara nedläggninge n. Visst 
var det tragiskt . De f lesta som 
mötte upp har varit knutna till 
arbetsp latsen i Emmaboda i 
åratal. Flertalet har nu f tt an
nat jobb på andra håll. 

Men iyvårr inte alla. Ett par 
av dessa anställ da har ännu in
te lycka ts få tag i nagot an nat 
arbete . Och en av dem är just 
drift ingen jören Gösta Wal
dEm vid radarko mpaniet. Han 
ti llhör Tsb/s. alltsa Fl O. 

Avskedsceremonien inled
des med målt id. Under tiden 
konserterade reg ionsmusikkå
ren från Karlskrona_ Därefter 
följde en ganska t ung vandrin g 
upp till den forna arbetsp lat
sen. Mänga frågade sig om 
denna nedläggning ve rk ligen 
var nödvändig. 

Slog av strömbrytaren - blev utan jobb 

Svaret på den frågan gavs 
senare av sektorflottiljchefen , 
överste Eric Spångberg , i hans 
tack- och avskedstal. Han för
klarade bl a, att det nu en gång 

för alla är så att all materiel så 
småningom blir omodern och 
föråldrad och att den måste er
sättas av modernare. Och i den 
situationen står vi här i dag . 

Traaiskt men så är det. konsta
tera-de öv Spångberg . Och om 
det skall till någon ersättning i 
framtiden vågade inte sektor
flottiljchefen hysa någon be· 
stämd uppfattning om. 

Det tar dock ett halvt år att 
plocka ner de här grejorna, så 
ännu återstår förstås en del 
jobb. Och kanske flygmuseet 
pa Malmen vill ha några utval
da delar till sina historiska 
samlingar? I sådant fall känns 
inte nedmonteringen fullt så 
bitter. • 

text dl FOlu: Rune Hedgren 

EXTRANUMMER 

FLYGvapenNYTT Inleder 
80-'a/et med ett eKtranum
mer, där temst enbart be
handlar flygspaningen - "/ 
gIr, l dag och I morgon ". Ut
givnIng beräknas 'III ca feb
ruarI/mars. Totalt 1980 allts~ 
5 nr, ett mer än vanligt. • 

R~d. 
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