
KUNGLTGA NORRBOTTENS
FLYGFLOTTT tJ
Flygspcrning F2r

I början av andra världskriget upp-
togs lrågan om pemnanent förläggning
av ett flygförband till övre Nor:r1and.
Efter förslag härom från öB under au-
gusti 1940 beslöt 1941 års vårriksdag
den 25 4 l94l att Norrbottcns flygbas-
kår [F 21] sku1lc uppsättas och förläg-
gas till Kallaxheden ndra Luleå. Dess
uppgifter avsågs bli att dels vid fredsba-
sen betjänå de flygande förband, son.r

vid tillfällig basering vid denna skulle
bedriva övningar och utbildning under
specifika nonlands- och vinterförhållan-
den deis under beredskaps- och krigs-
för1.rå1landen tillhandahå11a basförba:rd
vid krig.llygb"serna idcnna del av lan-
det.

Uppsättningen av fiygbaskåren tog
sin början den 1/7 1941. På hösten sam-
ma åf tillträdde den förste kårchefen,
flygpionjären, överste Gösta von Porat
oc1.r som sjätte efterträdare till denne
Iör'nLr över:te TorLI Norlin befälet över
förbandet.

Chefen för F 21, öterste Tord Norlin.

Men under de gångna 26 åren ha,r
l:rycket förändrats. Under de första åren
då kårens uppgifter var helt iffiktade
på basbetjåining hade förbandet endast
ett fåta1 egna, lätta flygplan {ör sam-
band, enklare transporter, tjänsteresor
o d. Flygambulansen, som länge varit
baserad i Boden, var knuten till kåren
och svarade för den mest uppmärksam'
nade flygverksarnheten.
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På våren 1949 tillfördes förbandet en
spaningsdivision som utrustades ncd
kameraförsedda Mustanger, S 26 och
tvånotoriga S 18 A. De ersattes 1953
lned Vampire ett år och sedan kon S

29, som förra året ersattes med S 35 E.
Ilösten 196l fick förbandet ytterligare

en division; derlra gång allvädersjakt ut-
rtstad med J 32 B. Nu blev förbandet
så stort att det omvandlades tiil flottilj
viiket skedcle l/7 1963.

De enstaka transportflygplan, som
flottiljen haft, har efterhand komplette
rats med helikoptrår för transport och
flvgräddningstjänst. Fr o n- j höst ingåf
i flottiljen en fullt organiseracl helikop-
tcr- och transportgrupp, som i storlek
rrotsvarar en flygande division vad per-
sonalen beträffar.

I'å strilsidan började ett regelrätt
strilförband att uppsättas först 1954. Det
har nrr vuxit !t till ett kon-rplett stril-
50 organisation och sedan mittelL på 60-
talet har övergång till stril 60 påbör-
jats.

På bassidan rrpprättades ticligt baser
vid olika fält utanför Kallax men ti1l
slut koncentrerade man sig på Heden-
basen utanför Boden. De små ursprung
liga baskompanierna med främst under-
hållsuppgifter utvecklades till en bas-
bataljon, som till huvuddel svarar för
funktionerna vid en modern flygbas.

Tillkomsten av divisioner vid förban-
det medförde en motsvarande utökning
rred baskompanier.

FlygambLLlansen Tp 81 (Gnumtat Goose) har landat på TiegEelvas för besöb i
"byn" Rtntan 10 mil uiister lolzlzmolzk. I balzgrunden Tjeggelvaspalzte

"Nattialaen" J 32 B.



Kfuchelen överste Göstd vott Porat och

Dacotalörbandets chef Bernt Balchen
på Kallax uintern 1915.

Vid Kallax följer baskomPanrerna
vanligen helt ordinär fredsrutin med in-
slag av tillämpningsövningar och större
krigsövningar. Basbataljonens verksan-t-

hct är Järemot i ett flertal ltrnLtioner
organiserad för så fältmässig verksan-
het som möjligt för att ge de gästande

förbanden en bild av hur tjänsten vid
en krigsbas kan te sig.

Ett av llotriljens .törre problcrrr är
disproportionen mellan antalet basför-
band i fred och det stora antalet enheter
som den skall krigsorganisera. Plane-
ringsanbetet blir där-för mycket omfat-
tande för den fåtaliga personal, som kan
disponeras för detta arbete.

Arbetel vid flygverkstaden karaltäri
seras av det stora antalet olika flygplan-
typer. Detta har tvingat fram en splid-
ning inon.r flottiljområdet av arbetsloka-
lerna eftersom man huvudsakligen hän-

visats till provisoriska lösningar. Typri-
kedomen kräver av kontrollsidan ett
mycket brett register i personalens kun-
nande liksom på för-rådssidan ett stort
sortiment av reservdelar-

Vid TV 4 karaktäriseras verksamhe-
ten av att man till 80-90 0/o arbetar
rrte på fältet vid länkstråk, flygbaser och

strilanläggningar. Därför inverkar av-

ståndsfaktorn speciellt kraftigt på den-

na verkstad. Det n.redför också att TV
,{ torde vara den mest helikopterburna
verkstaden i landet.

Trots tillgången på helikoptrar så

lnåstc huvuddelen cv lrlnsporternå :n

on sektorn ske n-red motorfordon. Kon-
binerat med flottiljens stora mobilise
ringsansvar förklara,r detta den stora

-oio.fordonsparken på omkring 300

fordon. Detta är ungefär 3 gånger så

nycket som vad en normalflottilj har
och samma propor-tioner gäller den sto-
Ia lrotorfordonsverkstaden. Specieltt rn
on detta verksamhetsområde har flot-
tiljcn varit värd för centrala myndig-
ll. lerr vinterprov rrred t er snör öjnings-
for-don, sopmaskiner o d.

Med hänsyn till att F 21 mobiiiserar
2-3 gånger så många enheter, som en

normalflottilj, är flygförrådstiänsten spe-

ciellt onrfattande. Av bl a beredskaps
skäl är en stor del av materielen spridd
inon hela sektorområdet. Ilär inverkar
avståndsfaktorn åter kraftigt då tillsyn
och underhåll skall göras på den utlagda
naterielen. De nyligen utökade förråds-
lokalerna har snabbt fyllts och även de

är nu för små.

Samma förrådsproblem finner man
även på intendentursidan. Den största
föränclringen finner man enelJertid på

den andra av intendentens verksanhets-
grenar, kasernavdelningelr.

I och med de nya regionala stabernas

tjllkomst överfördes förvaltningsansva-
ret för flygvapnets alla anläggningar rn-
om övre Norrland från fjärde flygeska-
dern till F 21. Avdelningens ansvarsom-
r'åde har därigenom växt till att omfatta
bl. och .t-ilcrablissement av ellr 

"lagtill ett värde av omkring 100 milj kro-
nor. Häftill konlner flottiljens byggna-
der m m i anslutning till kasernområdet
till ett värde av 15 milj kronor.

Vid en tillbakablick finner man icke
endast att förbandet organisatoriskt växt.
Även verksamhetens karaktär har för-
ändrats. Det 1illa förbandet, som föddes
under brinnande krig, präglades första
åren av beredskapstidens anda. Som

slutkläm på denna period mions man

starkt då Berndt Balken med sina Da-
Iotcllvgplan låg rid Kallar lör ctt flygr
heor de norska polistrupperna vid krigs-
shltet.

Tiden därefter präglades av de första
fredsårens andhämtning. I det flygfat-
tiga övre Norrland blev kåren till långt

Bo Norät
in rrlot 60-ta1et livligt uppvaktacl från
civilt håll med begäran om flyghjälp i
de mest skiftande lägen. Ej blott vicl

arnbulansfall utan även i trånga andra
nödlägen till sjöss ocl.r till fjä11s. Elter
hand växte den civiia flygverksamheten
i området och övertog mycket av clessa

uppgifter. De egna krigsflygförbandens
tillkomst ställde ökade krav på förbe-
redelrerna för de rena krigsllyguppgil
ternå. Detta tillsammans med utbygg-
ncden av tlygbaserra olh stridslednings-
organisationen skapade övergången till
det nuvarande flygvapensystemet med
sina konponenter flyg, bas och stril

Flottiljen har på så sätt dragir sig in
i sin ram till förfång för den stirnule-
rande kontakt med det civila livet den
tidigare haft. Vi vet dock att de behov
vårt samhäile har av flygning tillgodoses
på annat sätt och vi söker kompensera
de tidigare, förlorade kontakterna med
nya, starka bard på andra områden.

Och vi hoppas att vår koncentration
på huvuduppgiften skall bli till nytta för
alla i vårt kära Norrland.

Flyguerlzstaden har utixlande arbets-
objebr.

F 21 telenislze chet', llygdiebtör



Fö1 att tiligodose dcssa basförband
mcd värnpliktiga har även 4. konpa-
niet följt ned i tillväxten och blivit det
största specialkompaniet i FV rned en
trtbildning av omkring 650 vpl/år.

På den tekniska sidan har tillkomsten
ar de tra dirisionernr innebrrrit cn kral-
tig förändring. Därtil1 replierar sedan
början på 60-ta1et även arrn6ns helikop-
terskola i Boden på F 2l flottiljverkstad.
Sedan 1954 är även dcn regionala tele-
rclks rLlen fV I törl rgd lill floltiljerr.

Idag består således Norrbottens flyg-
liottilj av förutom stabsorganen finkl
ver l,'rr,ls- ocl) {JrrådscnlrelprJ,l\å fl-\ g-
divisioner fen spaning och en jakt.) rr.red

var sitt baskompani, en helikopter och
tr ansportgxupp, en basbataljon, ett spe-
ciaikompani och ett str.ilförband. Såsonr
sektor'flottili svar'ar F 2l för verksan-
hctcn inom drygt en tredjedel rv Sve-
r'rges yta.

Om man betraktar arbetsfiirhållancle-
na vid F 2l finr-rer man vissa faktorer,
som påverkar alla verksarnhetsgrenar.

F.;r 't ,'å Jel ovJnnänrndr, viJsträrkt.,
sektoromr ådet. Den merbelastning detta
innphJr bcträifandc rc.rid o(lr lrrncpor'!-
mcdcl är uppenbar. lr4en även kommu-
nikationerna utåt n-red centrala mynclig
heter och unclerhållsanstaltcr n mi rnel-
lcrsta Sverige kräver ner av F 2l än
av andra flottiljer, trots att clet civila
trafikflygct gcr goda förbindelser mecl
Stockholmsonrådet.

De klimatfaktorer sorn fränst bidrar
till flottiljcns sdrförl.rållanden är den
långa vintern med fränst dess ofta ihå1-
lande köldperioder, snöförhållandena
samt höst- och n-ridvintermörkret. Nlest
påverkar dessa fal<torel utomhustjänsten
nred flygplan och motorfordon, soldat
rrrbildningen oclr r i,." dela,r av flug-
tjänsten. Sorrr regel är dock vädfet re-
jält, och personalen förlikar sig lätt nred
ciet.

Detta förhållanclc kan kanske vara
en förklaring till en av de mer positiva
faktorerna. Det ä' nämligen lätt ått
rckrytera personal till F 21. Främst gä1

ler detta den tekniska personalen; inte
minst de civilanstä1lda vid avd 6. Til]
detta bidragcr sannolikt främst arbets
marknadsläget i Norrbotten. Trots att
landsändan är' glesbcfolkad finns syssel

sättningsprobleln. En notsatt följd av
glesbygclen är att F 21 måstc "inpor-
tera" 30 Vo av sina värnpliktiga från
Stockholmsonrådet med alit av problen-r
dctta för n.red sig.

flvFtjärslcn vid flottilien Iår.in nrä-
gcl av ått det vid förbanclet finns tre
{lygslag - jakt, spaning och transpolt/
I-relikopter - sa[1t av de särpräglade
förhållanden, under vilka flygtjäl1sten
bedrivs. Det är lätt att ordna samöv-
ningar flygslagen enellan men sånord-
ningen av rutiotjänsten kompliceras och
kräver kunnande hos flottiljens ieclning
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Snöröjning uid Kallax.

inom ett bredare registcr än vici förbancl

".o,1 n" d,.r ert fh,oclro
Övningsonrådet är stort och ostört.

I de vädersituationer i synnerhet på vrnt
rarna, sorrr är snabbt skiftande och där-
igenon-i svårberäkneliga utgör därerlot
,lct .tora on rådet en konrpliterunde fa1.-
tor. Navigeringshjälpmecllen är fåtaliga
liksom reservlandningsplatscrna. Till
och mccl flygplatsen i Bodö har genom
nor skt tillmötesgåcnde tacksamt anam-
mats som reserv i fall av nöd.

Kr:'rer pi sinnr'.nirvor.-r o.h förrtaga
till självständigt l.randlandc stäl1s clärför
högt på såväl chefer som enskilda be-
.;rtningJr or lr lörarc v'J ilvgnirg i

Norrland.
Strilsiclans ornfattande förbandsplo

tluktion för krigsorganisationen kravcr
en stor utbildnings- och övningsverk-
sa1'nhet. En stor clel av utbildningen gä1-

ler frivilliga, och är oftast förlagd till
cleras hernorter, vä1 spridcla inonr cie två
nordligaste länen. F 2l har ävcn clen i
särklass största kaclerr inom FV av re-
servpersonal, för vilkcn kvalificcracl ut-
bildning måste anordnas.

Härtill korrmcr den för frcdstjänsten
erforclerliga luftbevakningen och strjds-
lc,lningcn. För dcnna lrar rrer er1 ,tarlt
behov av inte blott de egna flygforban-
clen inon flottiljen utan även de vid
Heclenbasen såväl ;reriodvis fiirlagda sorr
tillfälligt nellanlandande flygande enhe-
terna. På så vis hålls strilorganisationen
aktiv och därn.red funktionsduglig ocl.r

för' krigsverksamheten nödvändiga erfa-
r eiheter fralnko1nner.

För denna verksamhct har F 2l ctt
lfc organiseråt och ett antal radarstatio-
ner bemannade inom sektorn. En arbets-
grupp för krigsförberedelsearbete och
utbildning är därtill förlagd till Urneå.

Bastjänsten bedrivs huvudsakligcn av
de två baskompanierna i var sin halva

"v der .lo-c. r1a hargar cn viJ Kall rr,
sorn byggdes då den andra divisronen

sl,rrlle tillförrs lörbardet .anrr rv bas
bataljonen vid Hedenbasen.

HiirutLivcr orga ni.era - br.lonrfanier'
na var sin bastropp, som i beredskaps-
höjandc syfte tjänstgör vid krigsflygfält.
Därvid kan de samtidigt betjäna en-
staka flygplan, som t ex av väderskäl el-
lcr annat kan tvingas landa på fältet.
Santidigt erinras om clen bemanning av
Vidselbasen, sorn flygförvaltningen sva-
rar för och vars kontåkter ncd F 2l
oftast berör bassidan.

Bo Vil:tor Penter

IFFA:s
Vcr rpcr mästerskcr p

IFFA:s varpasektion kan med full-
följa nder rv l<lubbrnä.tenkepcn .årr.r
prnkt för en livlig ocl.r resultatnässigt
gocl säsong. Det blev en lysande triumf
för årcts man "Benga" Andelsson. Hans
rrotståndare föll i takt med kvälismörk-
ret. Man nödgades använda två kvällar
för att ktnna fullfölja tävlingarna. In-
te hcllcr andra omgångens deltagare
l rrnde rrrbLrr cir llar na för "Bcng; 

.

Med resultatet 8,68 n eller B0 cm till
godo på IIolger Larsson, fjolårsmästa-
rcn, bcfäste "Benga" sin mästarställning
ocl.r Ville Liljehammar tog da capo på
bronspengen.

I{esrritat:
l. Bengt Andcrsson
2. Holger Larsson
3. Ville Liljehamrlrar
4. Stig IIahne

R6R I]
9,.18 rr

10,3,1 n
16,42 r.r.r

Varpasektionen är angelägcn att re-
l,orrrmender'c rlerl rtt intr c.serr .ig lör
sporten sorr är' en länrplig fortsättning
för "avclankade" idrottsmän. Givetvis
kan även yngre intresserade mcd förclc1
oe <io i L'rct" mcrl ,,n,roiften

BHn

Persson
Överstruket


