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Marktjänst: 

Fackredaktion: FS/0 

LUFTBEV.AKNINGENS VÄRNPLIK'rIGA BEFÄL UTBILDAS VID F 20. 
as~====-=:=::=====~==========~==:====~=====::========== 

Uenom riksdagsbeslut 1948 överfördes luftbevakningen till flygvapnet. 

För att tillgodose tjänstegrenens behov av befäl bestämdes också, att ett 

antal flygvapnets värnpliktiga av 1948 års klass skulle uttagas till offi

cers- eller underofficersutbildning för luftbevakningstjänst. Utbildningen 

av den nya befälskategorien skulle förläggas till F 20. 

Förberedelser till kursen påbörjades i april 1949, dA de första direk

tiven om l .1 a rekryteringen utskickades. Intresset visade sig så stort, att 

rekryteri~~en kunde ske helt på frivillighetens väg. Även n~ra värnpliktiga 

ur 1947 års klass, som hört talas om utbildningen, sökte till denna. Efter 

"testning" av ungefär rotsvarande omfattning som vid uttagning av flygförare 

kommenderades slutligen 50 elever av 90 prövade till underofficersutbild

n:ingen, som påbörjades den 3/10 1949. Den beräknas p~å till i slutet av 

n:ars 1950 9 varefter de, scm visat sig lämpliga, direkt påbörjar officersut

bildningen, vilken sedan pågår ytterligare 6 månader. När kursen påbörjades 

omnämndes detta bl a i lokalpressen i Uppsala, vilket föranledde ytterligare 

ansökningar från ett flertal äldre värnpliktiga även ur andra försvarsgre

nar. Dessa kunde dock inte av flera skäl kormna i fråga.. 

Vid inryckningen till F 20 förordnades eleverna till värnpliktiga vice

korpraler, den 1/1 1950 till korpraler och avses förordnas till furirer ef

ter underofficersutblldningens slut. De elever, som godkännes i reep under

officers- och officersutbildningen, avses efter r..Agon tid förordnas till 

värnpliktiga sergeanter resp fänrikar. - Efter kursen kan eleverna genom att 

ansluta sig till den frivilliga befälsutbildningen dels fullgöra viss tjänst 

för att få behålla sitt förordrande, dels efter ytterligare utbildning vinna 

befordran. 

En i hög grad bidragande orsak till det relativt stora intresset för 

kursen är de premier, som eleverna erhåller efter genomgångna kurser, nämli

gen efter underofficersutbildningen 1.000 kr och efter officersutbildningen 

ytterligare 2.CXlO kr. Andra orsaker har för många varit en önskan att genom 
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a lD 2. - lgc-tjänst: På estraden fr V ra pportören korpral Blomqvist, kartritaren korr~a 
!irgstrand och ecpch korpral Adolfsson. Vid lc.artbordet rapportmottagarna korpralerna 

~ingsson och Eriksson. BllO 3, - Läraren löjtnant Blomberg rättar en markering. 

k::rsen öka sin allmänbildning och i vissa fall skaffa sig grundläggande tek

aisk utbildning ( t ex i elektroteknik) . Utbildningen skulle därigenom kunna 

bli en merit för framtida civil verksamhet. 

Utbildningsmålet är att eleverna skall kunna. tjänstgöra i underofficers

resp officersbefattningar vid luftbeva.kningsförband. Eftersom det gamla luft

bevakningssystenet t v bibehålles i viss utsträckning måste eleverna också 

'C.~bildas för befattningar i detta. Dessutom skall de kunna tjänstgöra som 

befäl i allmänhet vid luftbevakningsförband. 

Ämnena. på kursen och den ungefärliga tidsfördelningen framgår av nedan

stAende tablå. 

Urftbevakningstjänst, ls 5 % Elektrotelmik 6% 
Il lgc 9 Radar 1 
Il le, lfc 9 Krypto 1 

Jak.tstridsledning 2 Markstrids tjänst 21 

Väder lekstjänst l Tjänstgöringsregl ooh exptjänst 6 

Krigskonst 6 Idrott 10 

Signa 1 tjänst, tråd och radio 13 Ti llämpni.ngsövn 10 

Utöver ovan angiven undervisning får eleverna så ofta det fizms till

f"ålle medf'ölja kadetterna som passagerare i Sk 16. Detta dels för att de 

skall bli flygsinnade och dels för att de i luften skall kunna följa luft-
• 

försvarets arbetssätt, särskilt vid jaktstridsledningsövningar med Sk 16 som 

a!lförba.ni för jakt .. 

För utbildningen i luftbevakningstjänst har byggts en ls och en övnings

lgc. Lgc har i sin tur trådförbindelse med en övningalfc, varigenom mn kan 

öva samarbete mellan de båda centralerna. - För "spel" i lgc har prövats en 
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ftl!.!L.l. - Bildruta med inlagda företag, 

10--05 

förenklad uetod för rapportgivning, genom villren övningsledaren slipper skri

va ut rapportlistor för varje givare. I givarrununet finnes bildban:lsapparat. 

Spelets gång åskådliggöres genom bildband med en bildruta per minut. Bildru

tan omfattar en karta över lgc-området med inritade ls. För varje ls är syn

vidden markerad med en cirkel. På varje bildruta finnes också inlagt de fö

retag, som befinner sig inom lgc-området, samt de uppgifter ls behöver för 

rapporteringen. I stället för att på klartext angiva flygplantypen, visas 

silhuett e d på ifråga.varande typ. Exempel på bildruta med inlagda företag 

se bild l. 

De~ metod ger också rapportörerna bättre övning än om de f&- läsa in

nantill från ett papper. De få nu själva bedöma riktning och avstånd, avgöra 

flygplantypen samt formulera rapporter. För övningsledaren s~rar denna me

tod förberedelsetid. För färdigställande av ett spel om ungefär 30 minuter 

åtg~ omkring 4 timmar. Detta innefattar fotografering och bildbandsframetäll

ning. Kostnad ungefär kr 1:50.- Metoden är också användbar för rapportgiv

ning vid en övningsj c ( lf c ) • 

Tillämpningsövningarna för underofficersutbildningen kommer att omfatta 

Forts sid 87. 
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tjänstgöring som befäl under luftbevakningsövningen i mars 1950. Om result 

tet av utbildningen är det ännu f ör tidigt att yttra sig. På elevernas in

tresse kan uan emellertid inte klaga; det har V'drit glädjande stort. En svå

righet bar varit elevernas skiftande förkunskaper och skolunderbyggnad. Den 

sistnämnda varierar från vanlig folksko la upp till studentexamen. Utbild

ningens sti\ndpunkt måste rät tas efter dem, som har minst underbyggnad. I 3X

vis elektroteknik Visade det sig, att de elever, som hade endast folkskola, 

ej kunde tillgodogöra sig denna utbildning utan att dessförinnan och sedan 

jämsides med elektrotekniken läsa matelllitik. Dessutom bedrives frit i dsunder

visning i engelska o ch radiotelegrafering. De elever, som saknar körkort, 

får tillfälle att taga så.dant f ör att de sedan skall kunna tjänstgöra på rö 

liga luftbevakningsförband. 

IhB· 


