


• 
' 

• 

Vid krigsutbrottet 1939 organiserades on1edelbart luftbevakningen i hela vårt land. På 
ett stort antal platser ställdes folk på vakt för att rapportera egna och främmande 

flygplans verksamhet till luftbevakningscentralerna, som sedan kunde vidta erforderliga 

å tgärder. När i september 1939 hela denna organisation måste träda i kraf·t, fylldes 

personalbehovet genom värnpliktiga av olika åldrar. De kallades från sitt arbete i jordbruk, 

skogsbruk osv. för att full göra sina plikter mot landet på en mångfald luftbevaknings-

stationer, s. k. >>ls>>. · 
Erfarenheterna bl. a. från Finland visa, atJt luftbevakningen trots sina allvarliga t1ppgifter 

kan skötas av annan personal än värnpliktiga män. De militära myndigheterna organiserade 

dä11ör 1940 i samarbete med arbetsförinedlingar, olika beredskapsorganisationer, fack

föreningar osv. en landsomfattande kampanj för att ersätta dessa värnpliktiga med 

frivilliga. Tre veckor efter starten var hela belwvet fyll·t. Anmälningar ha sedan dess 

strömmat in i jämn takt, men då de frivilliga i regel icke kunna stanna i tjänst någon 

längre tid, måste er sättare ständigt sk·affas för dem. Till våren 1944 11ade genom denna 

f1·ivilligrörelse över 7 milj. dagsverken sparats åt vårt folkhushåll. 
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I allmänhet råder brist på fri,·illiga. Om det inte skall bli nöd, 1ändigt at t i större utsträck. 

ning på Il)'tt kalla in ' 'ärnpliktiga från cleras ci,,i}a gärning. är det därför en angelägenhet 

a\' stor \1ikt, att tillgången på fri,·illig arbetskraft ökar. 

VEM l(AN ANTAGAS SO)f LUFTBEVAKAHE? 

Villkoren äro följande : 

I. att under året fylla minst 17 och högst 55 år (undantag kan göras om den sökande 

i övrigt är synnerligen lämplig) , 

2. att vara välfrejdad svensk medborgare, 

3. att vara fullt frisk, äga god fysik och no1mal syn och hörsel samt icke ha fel på 

talorganen. Fel eller l)'te, som icke inverkar inenligt på tjänsten, utgör däremot intet 
• 

hinder för an tagning. 

För omyndig under 18 år fordras därjämte skriftligt medgivande av målsman (för. 

myndareJ. 

ANSTÄLLNING 
-

Dt n, som vill ut i frjvillig luf tbevakning, har bara att anmäla sig till när111aste arbets· 
förmedling eller rekryteringsombud för frivill ig luftbevakning. En förteckning över rekry· 
teringsombuden med uppgift om adress och telefon finn es på sidan 9. 

Vid anmälan till tjänstgöring ifylles en anmälningsblankett, som sedan inlämnas till 
arbetsförmedlingen eller rekryteringsombudet för granskning. Godkänd sökande erhåller 
sedan en fijrbindelse alt fylla i och underteckna samt hänvisas för läkarundersökning, 
som är kostnadsfri, till militärläkare eller i undantagsfall annan läkare. 

1"jänstgciringstiden är i i·egel minst 6 veckor, men undantagsvis kan personal även 
anställas för kortare 1j cl, dock minst 3 veckor. Anställning i den frivilliga luf tbevakningen 
kan åtrr1instone 11nder förstärkt försvarsberedskap erhållas även av personer, som äro 
1jänstg(jrir1gsskyldiga på annat l1åll, t. ex. i hemvärnet eller luftskyddet, men som icke 
f(ir f j]J fä) Jet äro tagna i anspråk av sådan organisation. Personal i Iuftskyddstjänst (utom 
vic] }1ern kyddet) skall äga vederbörande luftskyddsmyndighets medgivande, innan anställ

ning ker. 
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Läs noga igenom förbi11delsen, innan den undertecknas och skicka den sedan tillbaka 
till rek11·teringsombudet. När man om frivilli(T har undertecknat förbindelseblanketten 

0 ' 

l}·der man under krigslagarna fr. o. m. inrycknings- t. o. m. utryckningsdagen. Frivillig 
ltiftbevakare, som är krigstjänstskyldig eller skyldig fullgöra annan obligatorisk tjänst
göring, erinras om att adressförändring ovillkorligen skall anmälas . 

• 

LÖNEFÖRMÅNER 

l\1ånaden indelas i tre lönetenr1int r och lönen utbetalas i förskott den 1., 11. och 21. 
med 10 kr. varje gång för menig. Detta belopp ökas till 15 ~r. per termin fr. o. m. den 
löneter1nin, som börjar närmast efter 42. tjänstgöringsdagen. 

Personal med vicekorprals tjänsteställning erhåller 11 resp. 18 kr. per termin och 
personal med korprals tjänsteställning 12 resp. 20 kr. Frivillig med korprals tjänsteställ
ning erhåller dessutom en särskild månadslön av 15 kr. 

E/ter den 1. juli 1944 kommer lönen enligt Kungl. brev av 12. maj 1944 att utbetalas 
med för menig samma belopp, som ovan angivits för korpral. För frivillig med under
befäls tjänsteställning blir avlöningen 13 kr. resp. 25 kr. jämte en månadslön av 30 kr. 

~1ånadslönen utbetalas i efterskott. 

Efter behovsprövning kan familjebidrag utgå i huvudsak enligt de grunder, som gälla 
för värnpliktiga. Värnpliktiga och f. d. värnpliktiga kunna erhålla l1emortslön. 

ÖVRIGA FÖRMÅNER 

Fri villig personal har fria resor till och 
fall även tandvård, samt mat, förläggning 
tjänstedräkt m/ 42 för kvinnlig personal.) 

från tjänstgöringsorten, fri sjukvård, 
och kläder. (Kvinnliga luf tbevakare 

• • 
i v1ssa 
erhålla 

Arbetsgivare äger icke räLt att avskeda anställd därför 

frivillig vid krigsmakten. 

att denne tar anställning såsom 

Om den fri villige begagnar egna modellenliga uniformsplagg eller medför egna untlr r
kläder och skodon, utgår för närvarande nedanstående ersätt11ing per dag: 

klädesbyxor (kjol), huvudbonad 21 •• 
Vapenrock, ore 

Kappa 14 

Skodon - 20 » 
Underkläder 10 

• 

• 
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VILKEN UTRUSTNING BÖR MEDFÖRAS? 

De f1·i,·illi (Ta skola }1os ,·ederbörande rel~r}1teri11gsombud (arbetsförmedling) l1öra efter 
0 

om laka11, örngott och handdukar samt matllesti ck (kniv, gaffel ocl1 sked) skola meclföras. 
De nlilitära myndigheterna tillhandahålla nämligen denna utrustning endast i n1ån av 

tillgång. 

Det är dessutom synnerligen lämpligt att om möjligt medföra följande: 

filt eller sovsäck , 

regnrock eller r egnkappa, 
grova skodon, 

gun1mistövlar eller galoscher, 

idrottskläder och baddräkt samt 

kompass, kikare, solglasögon och ficklampa. 

Under den kalla årstiden böra varma underkläder, strumpor, raggsockor och handskar 

samt helst även fårskinnspäls medföras. 
Cykel (vintertid slddor) kan komma till god användning, särskilt om avståndet till 

närmaste saml1älle är stort. J ämvägstransport av cykel till avlägset liggande Is kan i 

vissa fall betalas av de militära myndigheterna. 
Dessutom är det givetvis lämpligt att föra med sig böcker, sällskapsspel, idrottsmateriel 

el. dyl. att användas 11nder fritiden. 

UTBILDNING 
• 

Den första u tbildningen av nyanställda frivilliga sker i regel centralt i form av en 

kurs på vanligen sex dagar ( 48 t immar) eller också vid den luftbevakningsstation (Is) ~ 

där den frivillige skall tjänstgöra. Efter den grt1ndläggande kursen följer tjänstgöring vid 

en Is, varvid fortsat t utbildning äger rum. Efter minst tre veckors dylik tjänstgöring kan 

personal, som har intresse för tjänsten, kunskaper och lämplighet i övrigt, uttagas för 
utbildning till Is-chef er eller ställföreträdande Is-chef er enligt särskilda bestämmelser 

Denna utbildning sker i r egel vid en särskild underbefälskurs på omkring två vecko1 

(96 timmar ) . Efter dess slut utfärdas betyg, samtidigt som icke lämpliga avskiljas. Den, 
som tjänstgör såsom lschef har befälsrätt över personalen vid samma ls. 

Särskilt lämplig personal kan vinna anställning vid luftbevakningscentral (le) ocl1 

kan då erhålla placering i l1ögre befattning än lschef. 

Skolungdom, som önskar fullgöra lt1ftbevakningstjänst under den tid den obligatoriska 

viirntjänstutbildningen pågår, kan efter framställning till rektor i varje särskilt fall 
jämlikt Kungl. kung. nr 604 1941 § 5 moment 3 erhålla befrielse från denna. 
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TJÄNSTGÖRING 

Hittills ha över 75.000 frivill' 
komma tillbaka år efter å iga lt1ftbevak~re tjänstgjort på olika Is landet runt. Många 

0 • r under semestert1den eller när andra möjligheter att tilll>ringa 
nagra veckor ute i luftbevaknincr t'·· . 

oS Janst yppa s1cr. 
Så gott som t1ndantacrslöst h d f . . . 

0 

D I .. tt k " a e r1v1ll1ga angenäma erfarenheter av sin tjänstgörinrr. 
e 1a mo ett gott amratsk h . r:'I 

k .. ap oc ett friskt, l1ärdande liv. De få utmärkt förplägnad 
k.. tonans ma~ ar fortfarande verkligt förnämlig och sist men icke minst ha de 
aTn~ .. an a~ _att e göra en verklig i11sats i försvaret och för folk.hushållningen. 

Janstgor1ngsda crens första t. .. 0 0 •• • •• •• • 

D f .. 
11

. 0 
... imme agnas at kroppens vard och stadn1ng av forlaggn1ngen. 

e rivi iga svara SJalva för att allt är snyggt och ordentliat. Under tiden lagar kocken 
( kockan) eller där sådan · k f · . . . 

0 

• . ' ic e innes, en av de fr1v1ll1ga frukost. Efter frukosten blir 
~et ett . par. timmars exercis, lektioner eller annan utbildning. Det kan röra sig om 
instruktion 1 flygplaniaenka··nni·n · · ·· · k 1.. · k ··· h 

•• • 
0 

• c g, or1enter1ngsovn1ngar, art asn1ng, va tt1anst oc rap-
portovningar. Pa varJe luftbevakningsstation måste all personal lära sig känna igen alla 
s~enska och aktuella utländska fl)1gplans utseende ur olika synvinklar. Det är en ädel 
tavlan mellan personalen, om vem som kan lämna de snabbaste rapporterna. Mången 
gång ägnar man sig också åt att bygga flygplanmodeller, som komma till god användning 
vid rapportövningarna. Före andra frukost blir det oftast tid för bad, skidåkning eller 
vad årstiden lämpar sig för. · 

Vapenutbildningen brukar vara föremål för stort intresse. Denna äger r11m under 
betryggande kontroll av militära instruktörer, som leda övningar med både gevär och 
pistol. 1\1an tränar gevärsföring, isärtagning och hopsättning av gevärs- och pistolmeka
nismer, laddningsövningar och skjutning. Landet runt har man på många Is fått fram 
verkligt goda skyttar, inte minst bland de kvinnliga frivilliga. 

Eftermiddagen upptas av fortsatta övningar, persedelvård, studier och andra lämpliga 
sysselsättningar. Så småningom blir det middag och för dem, som icke ha vaktpass, blir 
det en ganska lång fritid, innan taptot går och man får en välbehövlig vila. 

Avbrott både i denna dagliga rutin och i nattsömnen bilda just dessa vaktpass, i regel 
två timmar uppe i Is-tornet, åtföljda av fyra till sex timmars ledighet från vakttjänsten. 
Det blir således summa sex a åtta vakttimmar om dygnet, under vilka det gäller att ha 
ögon och öron öppna, iakttaga allt vad som händer och sker uppe i luften och per 
telefon i11rapportera dessa iakttagelser. Även eldsvådor m m skola inrapporteras. 

Samtliga Is besökas regelbundet av luf tbevakningsassistenter, när det gäller manliga, 
och av Iuftbevakningsinspektriser, när det gäller kvinnliga stationer. Assistenter och inspek

ti·iser ha till uppgift att träda i personlig kontakt med alla inkallade och frivilliga, hjälpa 
dem i personliga angelägenheter, upprätta lämpliga program för fritidssysselsättningar och 
i övrigt bidraga till att öka trevnaden inom förläggningen. De skola även medverka till 

att I s-perso~alen kommer i kontakt med och upprätthåller goda förbindelser med befolk-

ningen i trakten omkring sin Is. 
Särskilt ifråga om studiearbete har man åtskilliga förmåner inom luftbevakningen. 

Staten betalar således å vissa fall en del av kostnaderna för korrespondenskurser, och om 

• 
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någon inom förlä~oningen sätter i gång med en kurs t. ex. i språk, betalar förs,~arsstabens 
bildningsdetalj 75 °/o av kostnaden för böckerna, intill 6 kr. per studerande. Dessutom 
lämna korrespondensinstitut 15 Ojo rabatt å stt1diemateriel . 

.... ~tt de frivilliga luftbevakarna trivas under sådana förhållanden är ju inte så märk
värdigt. 55-åringar och l 7-åringar gränserna 11ppåt och nedåt ha visat sig samsas 
utmärkt. ~1an sammansätter emellertid, så långt sig göra låter, personalen till en ls med 
jämnåriga. Till trevnaden bidrar även den radio, som numera ingår i utrustningen på 

varje ls, och dessutom får man då och då sändningar från försvarsstabens fältbibliotek . .. 

Ä \Ten fältartisterna hälsa någon gång på hos luftbevakningen och då brukar det vankas 

extraförplägnad på kronans bekos,tnad. Däremellan utnyttjar nog varje ls medlemmarnas 

födelsedagar eller andra bemärkelsedagar för att på privat väg ordna liknande extraför

plägnad. Särskilda bestämmelser reglera för övrigt tjänstledigheten, men permissioner upp 

till fyra timmar åt gången för bad, skidturer, bio- eller affärsbesök osv. kan Is-chefen 
själv bevilja. 

H ur förläggningarna se ut, kan man inte säga något allmängiltigt om. På många håll 

är det specialbyggda baracker vid Is-tornets fot, i andra fall ligger man f9rlagd i en 
bondgård i närheten. Under de senaste åren ha förläggningarna successivt förbättrat5. 
Inredningen har moderniserats, och förläggningarna äro för närvarande över lag goda. 

Genom att Is i allmänhet ligga högt ha de i regel också ett vackert läge. 
Överhuvud taget kan luftbevakningstjänsten passa så gott som alla. Studerande ungdom 

brukar regelbundet återkomma ferierna få på detta sätt innel1åll, och man förtjänar 
dessutom en icke föraktlig summa utom det att man ha1· n1at, 11usrum ocl1 kläder gratis. 

l\Ien den studerande ungdomen är blott en ringa del av alla de kategorier, för \7ilka 
ls-tjänsten lämpar sig utmärkt. 

Du, som har en möjlighet att längre elle1' korta1~e tid ställa Din kraft till 

Ditt lands förfogande kom ihåg, att i de11 f i·ivilliga luftlle,·ak11·i11ge11 gör 

Du en hundraprocentig in1sats låt det dä1·för bli Di1i insats! 
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Plat 

E ... kil~tuna 

Falun 

älli,, are 

Gävle 

Göteborg 

Jön ~öping 

almar 

Karls 'rona 

Karl.:tad 

Linköping 

Luleå 

_ falmö 

...,toc .. holm 

Tro lhättan 

Umeå 

Ör hr<J 

ö~ :r-und 

dre::~ 

.. _gatan 26 

Kommunalkontoret 
• 

Grand Hotell 

Kyrkogatan 32 

Kyrkogatan 12 

Larmgatan 6 

alkyriavägen 7, Btrgås2 

Hamngatan 18 

Rep-lagaregatan 33 

Kyrkogatan 4 

Andrelundsvägen 3 C 

Långgatan 22 

Drunnsgatan 22 

... j (jgatan 22 

tadshotellet 

tr,rgatan 42 

Svartt1äcksgatan 21 

J'<~thuset 

ygatan 3 36 

Storgatan 39 

Telefon 

374 04 
• 

752 

427 

> Arbetsför111edlingen> 

> Arbetsf öro1edlingen> 

49 49, 5121 

>Arbetsförmedlingen> 

>Arbetsförmedlingen> 

14115 

>Arbets! örmedlingen> 

3911 

'>Arbetsförmedlingen> 

1860 

>Stadens arbetsförmedling> 

557 05, 564 09 

1445 

3123 

38346 

125 

> rbet förmedlingen> 

16 23 
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Förfrågningar k unna ställas till när· 
Inaste rekryteringsoinhud (se sid. 9). 
Anlllälningshlanketter kunna dessutoDl 
erhållas från och an01älningar inlälll· 
nas till varje statlig arhetsiörmedling. 

-

Försvarsstabens Lt1ftförsvarsavdelning maj 19-14. 

• 

92957 . Nordisk R otogra,·yr, Stockholm 194.\ 
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