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Mitt liv som "sambandist,,

Nar jag genolnförde rni n mönstri n9 för 3 år
::9: i lird.t 'a(tjstt varnpririen gansia
iu,a91en-,. och id9 visste inte rikrjöt vadJag stul le göra för något. Att ikumoa.Jnt I en varm plåcour( oå något arm6re_
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. nd"d förso(te jag komma til lA.rgern0tn, och l/cktigen nog fick jag
Ti:r. y-.1. y'jd. cerra iiopunrt ,urdcrade
Jog rrrLe specleil! mycket ner Ove. lUm_pe'1 , utal åte.vdnde gt a!t till det cjvi.larrvet, ltkt er kalv som just fått. d"onen
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1:r94 , vt tket kJnde i'rnebära al lt f.ån
lyck. llga gatdn" {c l0:s hjrderbdna) r. ll

::g.lTlj!.9. " idet verktiga eloprovet).)or sarnbandt sl dr det ,.1ä " j stort set! såmycket klassjsk .militärtjänstgöring somnan rar Jnder si.t varlolikL, viltei .or
ovrtgt gdrle- de .lestd rlvgvape"so)oa_
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Helt nytt var nu .jnte F l0 för mig. Några
y::l:i -!i 

di su"e hade ja9 vari t där pårnrormdtt0n, och dessutom hade jag besöi(tflo!ritjen J;0 fte.a f'ygca9ar. -Sei"rå.
vrsste Ja9 dL! F IrJ var en relativt nv0ct. 

- n0de11 dnldggn.i ,tg. ,'Luckorna,, 
ulskJ||e bo i va- ,'ba"a" 

dvsedda för sexperso'1er-ocn rdsrdl srnåmysiga (nåja, alltar Ju retatj',r). Redan första dagen hän_tade ja.g ocn de dnd.a beväringarna ut dllvar. nt tttara -tate.iei , C ex den berdtnddK-prstel .n l5 B, sruskburken och andra
mr i I rdra l assjker. Efter att na gått
i genon nel a utrustn ingen utanför <aier'rl1 ,var det dags att iklddd si g grönd
I lader, ocn p; deLrd satL kunde det ;il i_tära livet borja.

Tiden på solCatskolan valinte så lånq.6veckor, men kunde vara nog så iJrribland. 32 killar utan tidigdre Kanneoom
0m varandra skulle pusslas ihop till ettgang garvdde so'l dater, I åt vara i nqagrona baskrar. Trots al lt vet man inte ;å
mycket om försvaret när man rycker in,det rnesta nar man hört från kompisar, ocn
man förvånas över hur ry.ket nvtt nu,i iå.
anpassa sig till när man väl kommit .in-
'lan'ör 9r'ndd11a. Det gdller att nål1a
o"dnrng 0å dll JtrLStning, passa a)la
f,r oer. n09a oct JDprätlnål 1a ',puts ocnstuts". 0essa grundläggande saker, till_
sammans med t ex den kl assi ska exerc.i sen,

9ll: -1..." nan.. v.dra .9.undt igr rroLt JåsolodtSl0lan. Kyla (Sennösrer _gg var
Ka I l I , vatd och en gnagande trött,.te!
9J0r0e att man kanske inte a1l a gånger
kände sig speciellt inspirerad av ättr0rsvara Kung och Fosterland. Å andrasidan fanns det saker rTn n uppskattade nundr .nan ser tillbaka. Efter ett tag ut-
veckl ades ett gott kamratskap , man fi ck
I ära si g sdmarbeta även otn förutsätt-nlngarla inle al la gånger var de bästa.
Betalen som till en början (anske ver(aoe
nagot despotiska kom man snart på god fotmed. llan bör kanske inte helIer'glömm;att man tdrde si g uppskatta I j vets imåsa-
Ker pa ett annat sätt än tidigare.

Efter .sol datskoi an åkte vi sambandi stertill viddreLtojldning på F I4 i Hatrstao.
f - Lq ser I stort sel! ut som al I a andrdflottiljer, med den viktigd skillnadendtt _cet inte finns någon fllgverksdmnet.
ue _trrsta dagarna var I i te rör.jqa. soe_ciel I I som underteck.rad gous ',uiun,, 

-'oit
o|1 0a9etev, nen sqar!. trivoes .uan bra.Lärarna var bra och dessutom var detskönt neo 'i te f/si sk av<opp 1i ng efie"s0tddrskoldr. I .ldlnstdd ric( vi lll vår
sambands_urDiIdnirg, dllt frå1 den Klas_srSKa -iattapan", d v S tfn r 3', ti-.
den nloderna il I L T E X - a n 1 ä g g n i n9en.

qfl"r e!!. förhoppningsvis vat fortjdndr
JU ruppera I l dtervdnde Ja9 ti I I sarnals ited
0e 0v.t9a sambandiste.nd rirl F L0 föratt påbörja den egentl i ga sambands!jan_
sten. Samtnanlagt var vi tre telefonister
och ett kryptobiträde och motsvarande
antal hade skickats till Lfc S, någon-
stans i Sveri ge.

Sambandscentralen på F l0 I jgge. i kan-
s |]nuset vid sidan av tornet, nitt l
händel sernas centrum med andra ord. Attvara sdmbandi st kan väl sägas vard I i te
av spindeln i nätet. V isserl .igen arbetar
man kanske lite avskilt från ,,normal 

"militär verksamhet, men det tnnebär inteatt man inte komner i kontakt med den
dvri ga verksamheten. Alla meddelanden
ti I I och från fl otti I jer går ju r. a san_
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Artikelf örf attaren vid
en av a r b e t s p I a t s e r n a -

bandscentralen, och dessutom arDetar v.t i
Il:l!llj:S^g'^. vidare sår ju air-a riys_!ratr knedder anoen via sambandscentraiån
0ch..skulle förmedlingen dv dessa kl.ickasKu||e..svara olyckor kunna bli följden.un--ordtndr'ie vddersyscem sl,11e gå itusKoter vl a ven vdderlrafikelr.

Som sambandist kommer flEn också i kontakt
med 

, 
en gansk d s !or qdngd nemf I ga ,,njåe;tanden. Av denna orsal fdr man ocksåskriva under ett flertal sekretesshanå_

I ingar. i början kändes det ganska spän_
l"ul!9: run kom ju i kontakt ned sjä.1 vaKarnan av der svenska flygförsvaret. Åanora stdan lilns oet vissa nackdelar
ocKSa, t e{ kdn rla n inte lika frjtt somdndra värnpliktiga berätta om tjänsten.

Någor rapenexercis får vi sambandisterlnLe etter vår tjd .i soldatskola..t, mendet. kan fa( ti skt gå ganska tufft ti.l landa pa sambandscentralen.

9e apparater som står ti I I samDand.l stens
I?:l.sglo. 1: .t g..n r,ltLTEx-darorantäss_
ll19 .lo. r.drnedlilgst"afiK, aen gaåia
nederliga fja""skri ften, samt sjä1vi1arttetefoner, sammanlagt inte mindre än 7 st
Dara pa sdmbandscentral en.

Nu ingår inte bara operatörs- och vAxel-tJanst utan även l.ite klass.iskt kabeltat-
lu!9.., d v.s uttäggning av te.lefontinjerr sambandstjänsrer. Bl a får alla qenoåqå
en två veckors övning ute på nåqon ftvö-bas i lander, de r s \ ,'Dufen". -r.ar 

fiåry] t 
. ex öva oss i I i njetjänstens al ia

K rasst ska noment samt dessutom I i te extrasaker, t ex konsten att k'lättra i sto.lpa;och. starta^ tyfonaggregat. Sjalvklärtrnglck 0ckså några klassiska eldöverfa.l 1

så man fick chdnsen att öva strtd.

Ii]1: _.1. .vi oå, oer tJffa gänser på sam_Ddnoi I tsanmdns a.betdr I0_I2 värnpl ik-trgd 0ch 2 befä1 på sambandscentralen.

lill:i:ll. -:g'-:ådqlu 
jnnehds av kaptenJ0nansson 0ch fänrik Evebring. Oessltom

l]il:- .l stor . mängd "kringpersonai;,'
dsslstenter,- regisrrdtorer m nr. Ilte atiror9 tornma si tter oc}.så C tr lO/Se S ocnhans stäl If0reträdare i kansl i huset.

Ar"betsintensiteten kan vdr.t era starkt,lbland dr det lugnr, me1 jbldnd kan det0cKsa vara fitycket dtt göra, I tjdnstenr.ngdr dve. ndttvdKtstjänst, Fcjrutorn dtt0å cd hand om neddelanoet.afiken s^dtervi sambandi ster då också bevakn.t ngen avkdnsl i'ruset. Lyc<l igel nog ,.tdr Jag drllur'rre upp tevt ett s(arpt la-T.

lf: r._l- sa"rmanfdrtd riden i frygvapne!
9]l:- 9". nestdders i posiriva brOa,a9.Ylsst har det funrits saker som i.riferåt
och visst har nan någon gång känt ofrihe_ren men de posi ti va sakerna har L.otsdllt vägt dver. Tjdnsten ,.rar varr t bFa(ocn Ltdn tvekan relativt Dekvd-n) ocn
:::rr]oT har man .in9ått i Deredskaper tåef,t Ftera direkt sätl än vad sorn oftaarnars blir fallet under värnp.l tkten.-0äi!rerksamhet som vi samband. -:r sköterut90r en l.i ten nEn dock vi ( . rg kugge iden . fredstr'da verksdnhetci. Oet iånns0cxsa sk0nt dtt md,t i1!e ba-a trä,ra! fdrna90r man h0ppds inte skali komma; krig.
Under 1970-talet var lumpen Knappast pd
modet, men i dag tror jag trenden svänqt.lngen ned stnd sjnnes .Jlla b.uk ia,rpasta dtt Sverige ar en speclellt blod_torstrg nation, och att man utbildas ti.l Iatt bli professionella nijrdare. l,lil.itaren'i si9 sjdlv har nog^ också olivir Dätt.e
Jn0er. seldfe g.. ttågon kddaverdisciplin
l ul. .lug . aldrig ldgt märke til I , intene er na9ra stord motsättningar me.l lan
värnpl iktiga^ ocn befäl , el le-. direkta
sdbotdge från värnpljktiga. Kommunika_
!roner varnol iktigd _ befä1 funge.a" rog
Da ttre t dd g.

Visst finns det saker sotn kunde bliDattre, t ex en löneökning, men detsammantagna tni nnet dv flygvapnet,
F 10/Se 

^ 
S och sanbandscentraien bl.iigott. Nägon "slakt', blev det noq

kndppast, snarare ett uppfri skande gröni
bete I

Hans Sti gsson


