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LUFTBEVAK NI NGSK OMPANI

BLICKAR TILLBAKA

Mitt under kalla krigets dagar i juni
1952, när DC 3:ans försvinnande gjorde
att Sveriges förhåltande till Sövjet-
unionen var en aning frostigt, påUOr;a-
de Jag ni n reservoffi cersutbi I dni nq oå
F 20.

Utbildningen syftade tilI en allsidiq
I u f.tbev ak n i ngsutb i I dn i ng. B land dÄ
0 | r Ka . amnena kan jag nämna flygpl an_
r genKannt ng, dar vi hade en kunniq lä_
rare i lt "Figge" Blomqvist, sedeimera
strilbatchef vid F 10, Efter den grund-
läggande utbildningen fick vi .ä1ja
special isering. Vi hade att vä'], r på
utbi'l dning till IuftbevaKningsle are,rrjal el 1er radartroppch. Eftersom jag
var l'ntresserad av frilufts'l iv och inte
garna ville krypa ner under jorden val-de jag utbi I dni ngen ti I I radartropp-
cnel.

Vi var e!t sammansvet^sat 9än9 på fjor-
ron as0t ranter, som åkte runt i södra
Sveri ge med kraftaggregat, .indikator-
v a9nar, höjdradar och spaningsradar.
Natur'l igtvis sxulle vi så höqt-uoo som
möj1igt på backarna fOr att -få 

så Ura
täckning son II*jjligt. V.id ett ti'l tfalte
säg det riskfyllt ut, när de baktunqa
fordonen tenderade att tippa bakåt. in
erkänt dukti g förare från F 9 fi ck
rek vi reras.

Vid resoffexamen på F 20 medverkade
bl a övlt Stangenberg. Han meddelade då
att vi som gitt troppchefslinjen troli-
gen skulle få andra uppgifter, eftersom
att man bedömde att vi inte skulle
kunna hålla oss ajour med den tekn.iska
utvecklingen.

Eftersom jag -under min praktik redan
tjänstgjort pä F l0 och fått veta att
det fanns en de'l vakanselinom luftbe-
vakningskompanierna, var det naturl iqt
att söka hit. Kn Sjunnesson var frivoif
och chef för ett luftbevakningskompani
och jag blev hans inso (instruktionsof-
rrcer).
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AKTUELLT F 1O

l,lu startade ett givande samarbete rrEd
F 10, där jag upplevt många chefer. oen
förste var öv Bergman, som vi'l le att
man skulle vara snäl l mot de värnDlik-
tiga eftersom de kunde bli riksdaqsmän
och den senaste öv Bjäre som var 'li närjag kom til l F 10.

Flygvapnets lottaskolor som numera är
central i se-rade ti l l Bunge fanns ti di ga-
re bl a på F 10. Ifrån-1956 och ca 10
år frarnåt var jag varje sommalinstruk-
tör på dessa kurser. Där arbetade jag
m99 Löwe.nhi el m, Lissinger, l,teberg;
Nr lsson, 'l4ac" Persson och min troqne
vapenöroder Ryno Nygren. Jag kom ju
nyutbildad frän F 20 med Televerkets
behörighetbevis i fickan, men det var
svårt att hål I a kunskaDerna aktuel i a.
När det stundade ti l lämpni ngsövni ng på
kurserna for Jag och "Mac" ut t,l'l I
AT-stationer för att göra omkoppllngar.
Jag hade behörighete; och "tiac" iade
k unskapen aktuel l.

l'li n första Iottakurs satte mig verkli-
gen på prov eftersom jag fick i uppgiftatt leda högre kursen. Den hade inte
förekomnit tidigare för 'ls och därförfick man skapa sin egen kursplan. Ele-
verna var mycket anbitiösa och flera av
dem, son t ex Gyllenstierna och Kennehar därefter gJort flygvapnet stora
!J anster som i nstruktörer.

oet var en fin tid dessa somrar på F 10,
även om våra stora kurser anstränqdeF 10 under "sornnarvi lan". Genom ätt
tjanstgöra som instruktör får man en
sakerhet även i detaljer i luftbevak-
ningstjänsten. oet kan vara en fara
eftersom man lätt fastnar i defal ipr
när man som chef tii wrriu;;';;''stora l'injerna". Eftersom mitt kompani
under raånga år led brist både Då bäfäl
och estradpersonal var detaljkunskap en
nödvändighet. Jag började som konpäni-
chef 1964 och när jag över]ämr.de kom-

paniet 1987 var läget ett annat. oet är
tryggt att veta att det finns kunnigt
befäl och intresserade lottor som genom
F 10:s duktiga instruktörers 'ledn'in9

tränas för si na uppgifter.

Jag hade förmånen att under KFi) 1987
vara med i övni ngsl edni ngen för att
följa övningen och i viss mån vara til'l
hands och stötta min efterträdare. Nu-
varande uppläggning av KFO som innebär
att kompaniets befäl genomför den hu-
vudsa-kliga planeringen är bra. yar och
en får då en bättre inblick i vilket
stort arbete det innebär att hantera
ett 'luftbevakni ngskompani utspritt på
en yta av 90 x 90 km. oet gäller att
noga pl anera verksamheten så att de
ol ika luftbevakningsstationerna b'l ir
ti'l I godosedda r€d transporter, materiel
och utbi 'l dn i ng.

tJtbildningsskedet var denna gång för-
1 agt ti I 1 F 5 och Husarl ägret: F 5
visade sig vara en rycket gästvänlig
fl otti I j , där vi på förråd och expedi l
tioner kände oss vdlkomna trots att v.i
var "i nhysi ngar''.

Under en knapp veckas tid skul le de
värnpl iktiga lAra sig luftbevaknings-
rJanstens grunder av kompaniets befäi
och särski lt inkal lade .instruktörer.
t'lin.uppfattning är att det g-i ck bra och
övningsresultatet gav också bevis på
detta. Detta beror kanske i hö9 grad påatt "repgubbarna" och lottorna har änpositiv instälInin9 tiII sin uDDqift.
Eftersom vi rycker loss dem från .i

mÄnga fall ansvarsfulla civila jobb, ärdet viktigt att utbi-ldningen är vä.1planerad och att de får såain inforna-
l10l .alt.de känner sig som en viktig
ranK I hetheten d v s vårt luftförsvar.
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