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Flygvcrpnels l(rigsskolcr
Flygvapet blev en självständig för-

svar-sgren 1926. Det fick dock inte {örr-
än 1936 en cgcn utbildningsgång lör of
ficerare, från stuclcnt til1 officersexamen.
Dessförinnan gavs flygutbildning åt of-
ficerare ur arnr6n ocli marinen. Efter
goclkänd såclan utbildning överfördes cle

till flygvapnet.. Flygvapnets officersut--'ildning fö l"de. fr o rrr l93u 'ill l-11g.

skolkåren, F 5, sorn därvid onrdöptes till
Lrngl I lygl,rig;.l.ul. n. Un.lcr l<'igia .n
växte utbildningens onfattning vid F 5
mycket kraftigt. Kullar med borten1ot
300 inryckande aspiranter förekom. IIt
lynmct båcle på nar kcn och i luftcn
gjorde det nödviir.rdigt att lör1ägga en
del av utbilclningsverksamheten till
annan ol t_

Officersurbildningen llyttades i9.15
till Uppsala, där den förlades i nybygg-
cla lokaler i anslutning tili F 16. Efter-
som verksamheten vid F 5 inte längre
omfattade officcrsutbilclning onrdijptes
F 5 och heter sedan cless Kungl Krigs-
flygskolan. Flygvapnets nya kr igsskola,
F 20, kunde inte gärna ciirckt tjvcrta F
5 gamla nann, och döptes därför till
iitrngl Flygkadettskolan. Fr o m den nya
kligsLlaktens indelning som införts den
li l0 66 är Ir 20 nann fastställt till
I;LYGVAPNETS KRIGSSKOLA.

Syftet ned att F 20 förlades janshir-
ning till F 16 var ekonomiskt. F 20
kunde repliera på li 16 exenpclvis bc
träifandc flygfält, rratsalar, förråd o s v,
och gör så alitjärnt. Detta innebär att

öucrste Stig l3ruce.
Chcf lör F2a sedan 1.10.64.

F 20 organisation är rcnodlat inriktacl
pd rLtbilclningsverksarrrheten. Dess fasta
personal består av chef, adjutant och
ett antal lärare Ikaptcncr och ltijtnan-
l, r r .ar r' cr. (liIl||ni i\ ;t ,b.or 8 rn:.jl-
tion. F 16 ställer erforderliga skoJflyg
plan till förfogande och har därför ett
extra baskompani- De vårnpliktiga, sonr
crforcJr as vicl F 20 son skrivbitriiden
och ordonnanser, i bokfön-åd rn m iri-
går ul ir 16, och är också fiirlagcla cliir,
ingåcncle i specialkonpaniet.

Utbilclningcn ti11 officcr vicl flygvap
net tar nu drygt tre år. Den skcr pä tvä
linjer, till flygande officer eller till nark-
officcr. Fijr flygförarna omfattar den ett
års grundläggancle flygförarLrtbilclning
lCFr J,.orr s\e- vid f 5, {cnton nrå-
naders typinllygningsskola r.TIS ) och
grunclläggandc f lygslagsutbiltln. IGFSU],
vilket sker vid olika flottiljer rLrnt orD

i lanclet, samt shitligen den ettåriga offi-
L .r \l\rr irr IOKJ vi,1 l: 20. I ör rr"rk
linjen är notsvarande skeden grtlndläg-
gande mal ktj änstutbildning [GIUU] rrn-

vi I lr7 fn,rrrrr ',,,liri -,''i'! i ii 'llorrrr

utbildning [FMU] vid F 2 och scktor-
floltiljef uncle. fenton nånader thela
ri.lpr il 2 fegiJ sar'r slr.lliger n'ri1.'s
l<urscn vid F 20 unde| det sista årct.
Härtill komner i]tt åriigen ett antal
fältflygarc, sonr rcclan i annan orclning
gerlorrrgått GFU, TIS och GFSU, utta-
ges till officersutbildning. Efter. student
exarren vid Försvarets Läroverl< anslu
ter c1e på utbilclningen vicl F 20.

I-n r rlig gr'.,n.kn rg .rr .rtl'il.ln'rg.
gångcn, så som den grovt sl<isscrats
ovan, vjsåa att officersaspiranterna [öre
OK vid F 20 fått en koncentreracl yr
kcsutbilclning i flyg- cllcr striltjänst. Dcn
egentligå utbildningen tjll officer och
ledare sker praktiskt taget helt uncler
OK. Målct för rLtbildningcn vid F 20
iir således att av flygför-are respektive
c'r:d.l, dr-- ,"h lr.frl'.r"ka-,, ..,n i 'rs.
rrtsträcl<ning redan är krigsplacerbara rn-
on sina respektive fack, göra officerare.

I 29 F öuningsllygplan rid F20.

Från l<adetnliissen hat ntatt utsikt ijuer slzolans lmu uclbyggnad krönt av Ultpsala dontlz,ttha oclt slottct.



Detta skall ske på den knappa tiden av
något minclre än tolv nånader, vilket
medför att kursen är komprirnerad och
stuclietakteo hård. Ett förl.rållande sorr
inte tilltålar eleverna särskilt mycketl

All utbildning, såväl teoretisk som
praktisk, söker tr-ran anpassa så att den
tjänar syftet att dana eleverna till leda-
re. Den flyg- och striltjänst som bedrivs
vid !" 20 har till främsta syfte att vara
en praktisk tiilämpning av det, som
lnan lärt sig om psykologi, pcdagogik
och ledarskap soln särskilda läroämnen.
Avsikten är inte att öka men väl bibe-
hålla elevernas förmåga och färdighet
.orn lJvgfö-a re le.pektire i slrilrjän'1.
Till hjälp härför står dels det nunera
anrika {p1 J 29, som i och för sig genon'r
sin rikhaltiga beväpning är ett utnrärkt
skolflygplan, men som dock snart skall
bytas ut mot SK 60, och dels för stril-
tjänsten den topprroderna utrustning
sonr närmaste lfc kan erbjuda.

Unclervisningen vid F 20 skall ge eie-
verna erforderliga grundkunskaper för
tjänst i fånriksbefattningar vid flyg- ocl.r

strilförband men också för fo.tsått rt
bilclning som olficer, i första hand den
obligatoriska a1lmänna kursen vid Mili-
tärl.rögskolans flyglinje [FAK]. Denna

Ftilztning ingår blancl ntånga anclra id-
rottsgreuar i ,1, n fy.i;ba trinittgtn.

infaller ungefär femte året sotr officer.
Förutom de ovan närnda ämncna Iörc-
l<ornrner därlör trnder OK urbildnine '

tekniska ärnnen [tele-, flyg och va
penteknik, rlratematik och mekanik]
uncler totalt cirka 250 lektionstirrmar,

allnränt nilitära ämnen Imarkstrids
tjtnst, {lyg-, arlnö-, sjö- och kustartille-
rital(tik, förvaltnings-, stabs- och sanr-
bandstjänstJ under omkring 650 lek
tionstinrmal,

engelska och samhäilskunskap.
llärtill l<orr - rrr stlJiebc,ök, allr.rän

or i, nrcr ande li,r cdrag or h tillirnpning.

övningar sant fysisk träning. Under den
fysiska träningen får cleverna också le-
daruppgifter. Även detta ämne får allt
så bära sin del av officers och ledar-
daningcn. Viss anknytning av utbild-
ningen till att nå akademisk status och
värderiog eftersträvas. Pedagogikritbild,
ningcn t ex aiknytes tili motsvarande
utbildning vid Uppsala universitet, och
skall försöksvis leda fram till akademiskt
delbetyg i ämnet.

Under OK får eleverna under tre
höstveckor på olika förband tjänsfgöra
som instrrrktörer för nyinryckta vp1 vid

Årligcu löreIdts, \ u! l,ut,ltllygnitlgar

rekrytskola. Under cirka två veckor
skel tillämpade övningar i flyg- oclr
striltjänst vicl krigsbas i övrc Norrland.
LInder en vecka sker ledarutbildning un-
rler vinterförhå1lanclen i ljä11terräng. Un-
clcr cn vecka tillämpas flygbasförsvar.
Slutligen sker mot slutet av kurscn nncler
cirka tio dagar clen årliga utlandsflyg
ringen. Da rår elevcrna Jels prövc pa
flygning under internationella förhål
landen, och dels göra studiebesök hos
främrnande ilvgrrpen. UnJer senare år

l.rar F 20 besökt Storbritannien, I{ol
land, Scl.rweiz, Italicn, Frankrike, Väst-
tyskland och U. S. Air Force i Europa.
För cleverna består således året vid F
20 inte enbart av grå dagar fyllda rned

hårt arbete fiåo niorgon till kväll. Var-
dagen avbryts av stimulerandc tillärnp-
ningsövningar ocl-r bcsök vid andra för
band, även ur an'r'r6n och nrarinen. I
detta san-unanhang bör nämnas clet
krigsspel, son genomfdres gemensåmt
med de två anclra krigsskolorna. Här-
Lrnder stuclerar nan i integrerade grup-
per för försvarsgrenarna specifika pr,.r
blcm och sanvcrkansformer. Det är
trots detta naturligt att utbilclningstiden
vicl F 20 för cleven ter: sig ninclre lust
bctonacl ån den förcgående llyg- cllcr
strihrtbildningen. Den kloke eleven rt,
ryttic- Jotk ti.l,r räl iö sin lrcr.orligr
utbildning för komnancle stintrlerandr:
officersuppgifter.

FV befinner sig i ständig dynanisk
utveclding. Så också FV officersutbild-
ning Ingående ,lrr.lie- h r. giorls .rnqå
. nJc rrtbildningslorrrer. u1hil.l'l ing.in nr-'rall oclr fra-nriders l.r:r. D"s,a p.krr
mot en omläggning till tidigare offrcers-
utbildning uncler totalt sett utökad tid.
N'ler än ett åfs OK. Santidigt kan vrn-
n1i en Iner fölidr'klig ot lr .: 'rrr rr lräng-
ancle ticl för yrkesutbildningen på dcn
alltrner komplicerade modcrna flyg- och

'lrilmalcrielen. Till dennr r tbildnir,gs
omläggning kan vi kanske få återkomna
när beslut har fattats.

De årliga badettbalerna, med mellan 200 -300 dekagare, tir uppshattade euene-
ma g, intc minst bland inbludna damer och andra gäster.
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