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Teknisk utbildning på Draken
SVEN SJOHOLM

J Jnder le64 skulle F I0 byta llyg-
I lplan. från den relatirt enkla och
\-/ lättservade J 29 Tttnnan, till en,

efter den tidens mått, mycket komplicerad
vapenplattform, J 35 Draken.

F 13, F 16 och F 18 hade redanDraken
och det innebar en stor omställning på för-
banden, även inom stridsledningen. Perso-
nal skulle utbildas på nya eller delvis nya
arbetsuppgifter. Mängder av ny materiel
skulle levereras till F 10 och tas omhand.
En del var hemlig och måste förvaras bak-
om extra lås.

Eftersom Draken hade mycket elektro-
nik ansågs det nödvändigt att friska upp
kunskaperna i ellära innan någon större ut-
bildning påbörjades. Därför genomfördes
några kurser i grundläggande ellära och
hantering av elektriska mätinstrument.

Under våren 1963 togs i8 personer ut
lör att bli lärare/instruktörer när F 1 0 :s per-
sonal skulle utbildas. Det var ett ansvars-
fullt uppdrag som vi fick, och vi skulle vara
elever i F 18:s C-omgång vid markskolning
på J 35B. Utbildningen skulle ge oss ftir-
dighet i sådan betjäning som skulle utföras
vid kompanierna med J 35B.

Tio F 1 0-elever skulle sätta sig in i aero-
dynamik, skrov, förarstol, landstäli, styr-
system, hydraulsystem, luftkonditionering,
rörsystem, motor med ebk, startsystem,
bränslesystem och service. Fyra eiever skul-
le lära sig el-, tele- och instrumentanlägg-
ningarna samt få en orientering om hur
övriga system fungerade. De sista fyra
eleverna skulle koncentrera sig på vapnens
och siktets funktion.

Med stora förväntningar började vi kur-
sen den 22 aprll 1963. Vi fick en god in-
blick i de ämnen som vi skulle undervisa i
när vi kom "hem" ti1l F 10. En liten lustig-
het inträflade vid ett praktikpass med el-
tekniker. Flygplanet fungerade inte som vår
instruktör tänkt sig. Han sökte efter felet,
blev något nervös av att ha elever runt sig
och sade: "Vi tar enskild överläsning så
skall jag rätta till problemet tills i morgon".

Vi var några som inte hade så bråttom
hem, vi ville lära oss så mycket som möj-
ligt. En av eleverna stack upp huvudet i
främre apparatrummet för att få lite mate-
rielkännedom. Efter en stund kom han ut
och frågade instruktören, som var kvar, om
inte "den automatsäkrinsen" skulle vara

"lnternationell" kurs på fpl J 358 på F 14 iHalr:-
stad. I främre raden sitter lärarna, i mellersta rade"
stär finländska elever och i bakre raden svenska
elever. I mitten skolchef flygdirektör Eskil Persson
Foto F 14.

tillslagen för att det hela skulle fungera.
"Jo", sade den rodnande instruktören. Nu
fungerade flygplanet men iektionen kunde
inte forlsätta eftersom hälften av eleverna
gätt.

Någon speciell utbildning för materiel-
tekniker fanns inte, utan de fick folja flyg-
planteknikernas kurs. Kurserna var olika
långa: flygplanteknikernas kurs var elva
veckor, vapenkursen sju veckor och elkur-
sen tio veckor.

Efter ett litet uppehåll var det åter dags
att sätta sig på skolbänken för att gå en tre
veckors skillnadskurs mellan J 35B och
J 35D. Därefter forlsatte elteknikerna fem
veckors utbildning på telemateriel (radar.
sikte, robotar, styrautomat, flyglägesinstru-
ment, radio, navigeringshjälpmedel, igen-
känningsutrustning, datacentral och luftdata
samt provutrustning). Det var en krävande
och omfattande utbildning på delvis hem-
lig materiel, och därmed sekretessbelagda
scheman och beskrivn ingar.

Snart ansågs vi ha så mycket kunskap
att vi kunde vara lärare/instruktörer för våra
egna tekniker på F 10.

Första omskolningen på F 10
Nu var det dags att visa vad vi kunde om
J 35D, F 10:s nya flygplan. Vi började
mlukt med en orienterande tvåveckors kurs
för den personal som var berörd av flyg-
planet, men inte direkt skulle arbeta med
det. Under tiden arbetade vår materielre-
dogörare med att anskaffa och lägga upp
materiel for sex praktikgrupper. Materiel-
teknikem är en viktig person vid denna typ
av utbildning. Materielen skall vara fram-
me i tid och på rätt plats för att praktiken
skall ge önskat resultat.

Den 16 mars 1964 starlade kursen med
huvuddelen av eleverna från 3.kompaniet.
Det blev totalt 54 elever (35 på flygplan,
sju på vapen och tolv på e1), en stor grupp.
Utbildningen varvades mellan teori och
praktik. Det var viktigt att ha goda teore-
tiska kunskaper om hur materielen funge-
rade, och vi jämförde oftamed 29:ans enk-
lare system. 35-systemet var mycket mer
komplicerat och fordrade goda grr,rndkun-
skaper för att forstå den tekniska funktio-
nen. Efter teorin fick eleverna praktiskt
funktionsprova systemen och lära sig att
använda den provutrustning som var fram-
tagen för kontroll och felsökning. Flyg-
piansteknikerna fick bland annat montera
ur och i motorn, ett stort arbete. Alla in-
grepp i hydraulsystemet fordrade stor ren-
lighet, eftersom det bland annat ingick tan-
demventiler i styrsystemet, med mycket
små toleranser.

Elsystemets spänning var 200 volt 3-fas
växelström med 400 Hz, vilken var livsfar-
lig. Stor uppmärksamhet fick man ägna åt
klämskador, eftersom rodren styrdes hy-

Ingvar Bon-
desson leder
en praktikanf
lektion om hur
startsystemet
fungerar. Foto
arkiv Sven
Sjöholm.
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drauliskt och man hade ingen känsla i styr-
spaken om något tog emot. Det innebar att
elevema fick vara noggranna och ha kun-
skap om de system de arbetade med så att
de nu och senare inte skadade sig själva
eller någon annan, eller orsakade haverier.
Det låg därför ett stofi ansvar på lärare/in-
struktörer att ge eieverna den utbildning de
behövde.

Varje avsnitt avslutades med ett skrift-
ligt prov, vars värde kan vara flerfaldigt.
För det forsta är vetskapen om ett komman-
de prov intresseväckande hos eleven. För
det andra kan läraren ur resultatet utläsa
hur meddelad undewisning gått in, och för
det tredje kan en ordentlig genomgång ef-
ter ett prov ha möjlighet att ta upp detaljer
som visat sig vara knapphändigt genom-
gängna. Aven praktisk felsökning på flyg-
planet kunde förekomma på vissa system.
Det visade sig att eleverna tillgodogjort sig
kursen bra, eftersom flygningen kunde bör-
ja och förarna fick den träning och utbild-
ning de behövde på J 35D.

Kursverksamhet flyttar till F 14
Efter den forsta kursen var det l.komoa-
niets tur att ornskolas till J 35D, P g a ur-

rymmesbrist på F 10 flyttades utbildning-
en till F 14 Halmstad. Här fanns lämpliga
lektionssalar och hangarer för praktikun-
dervisningen, samt iärarrum.

De flygplan vi använde i utbildningen
på F 1 0 var inte flygbara efter kursen, var-
för det beslöts att de skulle bogseras till
F 14. Yttervingarna monterades av så att
flygplanet blev cirka 4,5 m brett.

Det var inte helt lätt att bogsera flygpla-
nen över Hallandsåsen, även om vi hade
poliseskort. Det var ett måste att ha fullt
tryck i bromsregulatom när vi var på top-
pen av åsen, för när det började gå utför
kunde bogserbilen inte klara bromsning av
sig själv och flygplanet. Det fordrades att
den som satt i flygplanet bromsade då och
då för att hålla nere farlen. Ibland hände
det att bromsama på flygplanet tog eld. Då
gällde det altvara snabb med brandsläcka-
ren.

En incident inträffade norr om F 14:s
flygftilt. Vid passage av en järnvägsöver-
gång hände det som inte fick händ a, alt ena
huvudhjulet skarner i vägkanten. Precis när
detta hände började klockorna ringa och
det röda ljuset blinkade och varnade för
annalkande tåg. Polisen var snabb med att
ringa SJ och få dem att stoppa tåget. Ström-
men bröts. Bogserbil och dragstång kopp-
lades bort från flygplanet och radomen
monterades av. Nu bedömde man att tåget
skulle kunna passera. Polisen kontaktade
SJ och tåget kom så sakta fram där flygpla-
net stod. Då ropade en av teknikema till
lokföraren, som stod med huvudet utanför
fönstret för att se om det gick att komma
förbi:

"Hå11 så långt till vänster du kanl"
Allt slutade lyckligt.
Kursen på F 14 genomfördes enligt den

fciregående kursen.
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Deviering (kom-
pensering för mag-
netiska störningar)
av kompassen på
en Draken pä F 12
i Kalmar. Foto ar-
kiv Sven Sjöholm.

2.kompaniet F 10 utbildas
Efter att 2.kompaniet haft J 34 Hunter un-
der 1963-61 , var det dags att omskola per-
sonalen på J 35B. Kursverksamheten var
förlagd till F 10.

Efter en kort period med J 35D började
J 3 5F anlända till flottiljen. 2.kompaniet var
det forsta som blev omskolatpå de nya flyg-
planen. Därefter följde de andra kompani-
ema. Koftare skiilnadskurser hölls på flyg-
planen. Den stora skillnaden låg i telesys-
tem, sikte och provutrustning. Det blev en
omkring tio veckors kurs på F 13 för alla
eltekniker. De långa telekursema berodde
på att man manuellt fick felsöka med sche-
man, och gå in i mätpunkter i provutrust-
ningen och kontrollera att signalen stäm-
de. Hur,uddelen av provpanelema fanns i
en testbuss som anslöts till flygplanet med
grova mångtrådiga kablar. Man hade där-
för många testpunkter på panelema.

Här fanns ocksåkvalificerade instrument
att tillgå. När telesystemet skulle testas el-
ler felsökas var det mycket kringutrustning
som skulle kopplas in.

Förutom testbuss med alla kablar var det
ett beredskapsaggregat (Bragg), som skul-
le svara for strömförsöqning och kylning
av elektroniken. Skulle radar- el1er styrau-
tomat funktionsprovas behövde man även
ett hydraulaggregat. Dessa båda aggregat
bullrade mycket och de placerades därför
utomhus för att ge en mer miljövänlig ljud-
nivå i hangarema. Det blev därför en hel
del ombyggnadsarbeten och ledningsdrag-
ning där det ställdes stora krav på renlig-
heten.

l:lii::.iri:r'.:l:l. .l,:.::,,:lt
i

Utbildning på andra förband
När F 10:s tekniska personal var utbildad
ville Flygförvaltningens utbildningssektion
FF 1 PU att huvuddelen av lärare/instruktö-
rer skulle engageras i andra kurser inom
flygvapnet, ettersom vi hade god standard
på utbildningen. Senare gick huvudansva-
ret att vara kursanordnande myndighet med
inlånade lärare över till F 14. Eftersom vi
mellan kurserna arbetade praktiskt med
J 35 fick vi bra erfarenhet för vår1 lärarar-
bete. Huvuddelen av lärama/instruktörer-
na kom från F 10 när F 12:s och F 17:s
tekniska personal skulle utbildas på J 35F.
Det blev två kurser på vardera forband.

För nya tekniker och sådana som inte
kunnat deltaga tidigare, anordnades kurser
på F 18 alternativt F 14, med delvis inlå-
nade lärare.

Vi var även engagerade i mindre speci-
alkurser, som exempelvis felsökning på
vapensystem och beredskapsaggregat
(Bragg). Bragg:en var komplicerad. Den
drevs av en bensinmotor eller från elnätet,
och skulle kunna leverera el (200 V, 3-fas,
400 Hz), kyla och vänne till såväl elektro-
nik som för frirarens välbefinnande i flyg-
planet. Det var viktigt att personalen skul-
le kunna hålla även kringutrustningen
igång, även under svåra förhållanden. Utan
fungerande markutrustning blir det inga
flygplan i iuften...

SAAB utbildar danska lärare
på 3sxl)
Danska flygvapnet köpte ett antal en- och
tvåsitsiga Draken-flygplan av SAAB. I

ål r.:16l fA-*
-

Lärare ur svenska flygvapnet utbildar danska elever på fpl 35XD på Saab i Linköping 1970. Längst
bak står Saab:s skolchef Ebbe Aiaxon. Foto Saab.
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köpet ingick även ettutbildningspaket i lik-
het med det som flygvapnet genomförde
med sin tekniska personal. Det var stora
skillnader mellan de danska och svenska
versionefira av Draken, då de förra inte var
anpassade for luftstrid i samma utsträck-
ning som de svenska planen.

SAAB hade begränsade utbildningsmöj -
ligheter och de skulle även utbilda östeni-
kare på deras nya SAAB 105. Därför fick
flygvapnet {tirfrågan om de kunde hjälpa
till. Fördelen var att SAAB då kunde dra
nltta av flygvapnets erfarenheter av flyg-
planstypen.

Tre lärare på flygplanssystemen och jag
på e1-, tele- och instrumentsystem blev till-
frågade om vi ville och kunde ställa upp
som lärare, både i teori ochpraktik. Vi sva-
rade ja.

Vapenlektionerna skulle en lärare från
SAAB svara för. Det var en arbetsam kurs
eftersom vi hade elever omkring oss åtta
timmar varje dag. Vi började utbildningen
på hösten 1969 och var klara med den fcir-
sta delen till jul, Vi talade svenska och dan-
skarna sitt språk och vi fcirstod varandra
bra,bara man tog det lugnt. Det fanns ett
bra utbildningsmaterial, vilket underlätta-
de undervisninsen. Teori blandades med

praktiska övningar där eleverna fickbeflis-
ta sina kunskaper. Nackdelen var att vi en-
dast hade ett praktikflygplan, så när vi var
på praktiska lektioner fick vi programläg-
ga noggrant. Då "hängde gruppema som
druvklasar" kring flygplanet, med läraren i
mitten. Intresset var stort eftersom de själ-
va skulle vara lärare när de kom hem till
Karup i Danmark.

I Sverige är den tekniska personalen
uppdelad i fyra grupper för att serva flyg-
planen: flygplan-, vapen-, tele- och materi-
eltekniker. Vi skall kunna "lite om myc-
ket" medan danska tekniker arbetar enligt
NATO:s princip att kunna "mycket om
lite". De var alltså mer specialiserade och
ägnade sig ingående åt respektive system
de skulle bli specialister på. Våra lektioner
gick ut pä attlina ut så allsidigt som möj-
ligt om flygplanet, för att de skulle ha en så
bra grund som möjligt att stå på då de kom
hem och själva skulle bli lärare.

Elevema var mycket nöjda med uppläg-
get av kursen.

Efter några månaders uppehåll återkom
eleverna till SAAB och vi fyra från flyg-
vapnet hade fått fcirtroendet alt äter vara
lärare. nu på den tvåsitsiga versionen av
35XD.

Kurs för finska lärare på 358
Chefen för F l4hade fätt i uppgift att utbil-
da ett antal finska flygtekniker på J 358.
De skulle sedan bli lärare oå LK 353 i Fin-
land. Det planerades en biandad kurs med
både svenska och finska elever. Lärare från
F 1 0 fick huvudansvaret för respektive yr-
kesgren. Vi fick veta att endast ett fåtal av
elevema kunde svenska. Vi började å stor
erfarenhet av utbildning på J 35 :s olika ver-
sioner med kringutrustning, men hur skul-
le vi klara av en tvåspråkig avdelning?

Man hade fcirberett utbildningen genom
att några svenskspråkiga finska elever, som
deltagit i en J 35A-kurs på F 16, fick vara
tolkar och sitta bland elevema. Det var en
ingenjör som tolkade under el-lektionerna
samt en f;iltväbel och en översergeant på
flygplanslektionema. Frågan var, hur myc-
ket tolkningen skulle förlänga kurstiden?

För praktiken hade vi lyckats finna
svenska flygtekniker päF 21 som talade
finska och som var duktiga instruktörer. Till
el-praktiken fann vi en simulatoringenjör
på F 10 som kunde finska. Det var en stor
fördel att de praktiska lektionema förmed-
lades på respektive språk, så att inte för-
växlingar uppstod.

Vi fick låna sex J 3 58 från F I 8 ftir orak-
tiklektionerna. Flygplanen r ar avseddä som
lån att användas i Finland i ar,waktan på att
de på SAAB för finska flygvapnet beställ-
da flygplanen skulle fiirdigställas. Ett be-
stämt krav var att planen skulle återställas
efter kursens slut och återlämnas till F 18,
för att viss utrustning skulle inmonteras
innan flygplanen levererades till Finland.

Vår materielredogörare, som hade stor
erfarenhet av förbandstjänst och tidigare
kurser, hade ett stort arbete med anskaff-
ning och lån av for kursen erforderlig sta-
tions- och annan materiel. anoassad till
J 358. F l4 hade inte utrustning i den om-
fattning som krävdes vid en så stor kurs.
Exempelvis skulle flrra motorer demonte-
ras samtidigt.

Kursen började den 21 september 1.974

och av de 40 eleverna kom 21 från finska
flygvapnet och resten från olika svenska
förband. Fjorton finländare skulle genom-
gå mekanikerutbildning på flygplanet och
övriga sju på el- och telesystem. Eftersom
det var elever från vårt grannland kom kur-
sen att starta något annorlunda.

Efter presentation av Iärarna hälsade
chefen för F 14 i ett särskilt anförande på
finska språket de finska eleverna välkom-
na till F 14. }J.ar' hoppades bl a att kursen
skulle bli till gagn för elevema i deras fram-
tida verksamhet.

Efter välkomstceremonin fi ck eleverna
en ltjrsta kontakt med flygplan J 35 Dra-
ken, dä de på nära håll fick folja klargö-
ringsarbetet av ett förband som tillflilligt
övade på F 14.

När de första teorilektionema började,
fann vi snabbt en rytm som var lämplig för
både lärare och tolkar. Det var av vikt att
tala långsamt och därmed begränsa antalet
ord till det nödvändiga. Under tiden tolken
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Ingvar Bon-
desson (t h)
vid en praktisk
ge no mg ång
av startsyste-
met. Foto ar-
kiv Sven Sjö-
holm.

Lärare vid en 3S-omskolning på F 14 i Halmstad. Foto F 14.
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översatte kunde läraren tänka efter vad som
skulle komma i nästa mening. Tolkamas
tidigare kunskaper från J 354 var en ovär-
derlig tillgång då speciella benämningar i
stort var kända och tolkama var väl för-
trogna med flygplanets system. Vi konsta-
terade att den planlagda tiden räckte, trots
att ingen utökning av lektionstiden hade
skett i förhållande till kurser med bara
svenska elever.

Kursen var upplagd som tidigare, teori
och praktik gick hand i hand. Nu kunde
elevema få del av den praktiska erfarenhet
som vi hade från förbandstjänst. Elevema
fick en god inblick i konstmktionsdetaljer,
funktioner och inte minst en erfarenhets-
mässig undervisning om ett praktiskt utfö-
rande av de olika arbetsoperationema.

Tolkama hade l.tterligare en krävande
uppgift, attvara studieledare på kvällarna.
Chefen för de blivande finska lärama "be-
ordrade" regelrätta kvällslektioner där man
gemensamt repeterade genomgångna av-
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snitt. Skolkning från dessa lektioner var ett
okänt begrepp, och det gav också resultat
genom höga betyg på proven.

När kursen närmade sig slutet stod alla
flygplanen klara att flygas till F l8 igen. I
kursens elfte timme frck elevema som en
andra examensuppgift att överlämna tre
flygklara flygplan till ftirama, flygplan som
de hade haft isär och sedan monterat ihop
och funktionsprovat.

Det var med en tår i ögat de fick se "sina"
flygplan efter start göra en tryckare över
ftiltet och sedan försvinna i ljänan. Åter-
stående flygplan flögs upp till F 18 några
dagar senare.

Efter 20 å,r återkom de finska eleverna
till F 14 flor att fira detta jubileum med sina
svenska lärare på Parkmässen, en träff i
F 14 Kamratforenings regi. Efter middagen
steg den finske majoren Bergman fram och
meddelade att med anledning av att det för-
flutit 20 år sedan teknisk personal från det
finska flygvapnet deltagit i 35-utbildning

vid F 14 och att man efter utbildningen varit
väl skickade att sköta flygplanen, hade che-
fen fcir finska flygvapnet beslutat tilldela
de svenska lärama "Lilla Bröstmärket fcir
flygtekniker".

Som kuriosa kan nämnas att under de
första 20 år som Draken var i tjänst i Fin-
land, hade man inte något haveri eller all-
varligare tillbud.

Sammanfattning
Under åren 1963-74 deltogjag i 19 kurser
med många gånger över 40 elever. Det var
en spännande och lärorik period att vara
lärare/stf kurschef och ingående få studera
nästan alla versioner av Draken. En bidra-
gande orsak till att vi har kunnat hålla en så

hög standard på utbildningen är attlärarel
instruktörer varit så positiva och engagera-
de att elevema "sugit åt sig" kunskapema
och sedan använt dem i tiänsten och bidra-
git till den höga flygsäkerhet
vi haft pä Draken.


