
8 

Arm•flygeta "kunder" lr sAlunda i f8rsta hand 

armlf8rbanden ajllva. "Betjlningen" av dem krl

ver självfallet noggrann kännedom om deras be

hov av underat8d, om deras organisation, sitt 

att upptrlda och förmåga att hitta ritt bland 

dem pA stridaflltet. Arm•flygföraren räknar sA

lunda flygningen blott som en av sina färdig

heter. Arbetet pA marken med att förbereda upp

dragen kräver minst lika mycket kunskaper och 

dessutom en erfarenhet, enklast och billigast 

förvärvad genom att arm•flygföraren kommer ur 

arm•ns led. De mångskiftande uppdragen som krä

ver olika utrustning pA helikoptern (vinsch, 

vapen, laatnät, bArar, passagerarinredning 

o s v) och .de snabbt växlande taktiska lägena 

under vilka arbetet skall utföras kräver för

utom en god utbildning ocksA smidiga arbets

former inom armlflygförbanden, vana vid sam

verkan med alla truppslag. 

ORGANISATION, UTBILDNING 

Arm,flygförbanden opererar i filt i plutoner, 

som upprlttar tillfälliga baser inom det un

derstödda förbandets omrAde. Lätta helikopter

plutoner anvlndtr Bkp 2 (Alouette II), medel

tunga plutoner Bkp 3 (Bell 204). Lätta flyg

planplutoner har flygplan 53 (Do 27). Hlrtill 

kommer det frimat för artilleriets behov av

sedda artilleriflyget, som har f'unnits sedan 

början av 1950-talet. 

Den flygande personalen utbildas, sAsom ett 

gott exempel pA samarbete mellan försvars

grenarna, delvis vid flygvapnet (grundläggan

de flygutbildning) i P' 5:a regi. Den grund

läggande helikopterutbildningen har dels 

skett vid marinen del i arm•ns egen regi. Den 

för arm•n gemensamma skola, där arm•flygperso

nalen, aAvll flygande som teknisk, fAr sin 

slutliga utbildning och där förbanden fogas 

samman är Arm•na Helikopterskola i Boden. 

Helikopterskolan (Hk:pS) började byggas upp 

1959 och fick genom kungabrev 1/7 i Ar sin 

slutliga organisation. Uppbyggnadsarbetet har 

i hög grad underlättats av ett utmärkt och väl

villigt stöd frAn bl a flygvapnets förband i 

norr, E 4 och P' 21. I skolstaben ingAr trafik

ledare och meteorologer frAn flygvapnet och 

ansvarig för den flygtekniska tjänsten är i 

flera avseenden flottiljingenjören vid F 21. 

Ett par av flyglärarna vid Hk:pS är f d filt

flygare som förefaller trivas väl med sina nu-

varande uppgifter och utg8r ett f8red8me i 

flygtjänsten för sina kamrater ur arm•n. 

Självfallet skall arm•flygförbanden vid krig 

kunna arbeta även At uppdragsgivare ur andra 

grenar av totalförsvaret. , SamlSvningar, inte 

minst med flygvapenförband, sker dlrför ooh 

uppdrag som sammanhall.nger med rlddningstjlnat 

och s!1.kerhetstjlnst vid bomb- och raketflll

ning m m utgör en del av rutinen vid BlcpS. 

Pör befolkningen i Norrbotten utg8r helikopter

skolans kapacitet för ambulansflygningar, rldd

ningsuppdrag, efterforekning av vilsegl.ngna 

personer m m ett värdsf'ullt tillskott till den 

service som tidigare llmnats av civila flyg

bolag och av flygvapnet. Undslt~ning av floi

tare vars bAt ryckta bort av strömmen frln en 

bröte, sprängning av inassor i llv, iland

tranaport av säljägare, fjällrlddning av ska

dade renvaktare , fjällturister m fl är exempel 

pA uppdrag Hk:pS fAtt utföra. En stor del av 

Tarfalastationens byggnader har elementavis 

flugits pA plats av Hk:pS helikoptrar. övre 

Norrlands vägfattiga terräng utgör ett första

handsomrAde för operationer med svenskt arm,_ 

flyg. G A HASSELROT 

Uråsa - rapsodi 

Under E 21s sskaderövning förs FVÖ 63 

deltog kaptenen i flygvapnets reserv, 

stabsredaktör Curt Gille, försvarssta

ben, under nAgra dagar i övningaled

ningen. Han ger hlr nAgra glimtar frln 

UrAsa-b~sen och basbataljonen dlr. 

De sydsvenska tidningsläsarna orienterades 

av chefen för E 2 i en kommunik• den 18 sep

tember om följande: 

"2.flygeskadern bedriver den 19-27 september 

övningar som sedan övergår i den stora flyg

vapenövningen (FVÖ 63) den 28 september -

3 oktober. FrAn den 19 september upprättas 

pA flygfältet i UrAsa en flygbas som i prin

cip blir krigsorganiserad och kommer att be

tjäna alla flygvapnets plantyper. Under öv

ningarna kommer en del allmänna vägar irft>m 

omrAdet att utnyttjas för bogseriDg och upp

ställning av flygplan, varvid den civila tra

fiken dirigeras om. Basen bemannas huvudsak-



ligen med repövande personal och under större 

delen av övningarna pAgAr verksamheten dag 

och natt." 

SA lAngt kommunik6n. Vad bl a dess sista me

ning innebar fiok man en uppfattning om i 

skymningen pA aftonen den 20 september pA 

en smAländsk landsväg. Den civila trafiken, 

som tidvis varit omdirigerad det senaste 

dygnet på grund av "militärövning" HSpte 

Ater normalt. PA väg söderut, kunde bilister

na i det tilltagande kvällsmörkret skymta en 

rad Lansar pA uppetällningsplateer pä båda 

sidor av vägen. Kanske säg de också en buse 

parkerad framför några militärliknande ba

racker och en grupp repövningeeoldater, 

som höll pä att embarkera. 

Det var ett trött gäng. För trettiosex timmar 

sedan hade de direkt ryckt in till basen frAn 

sina hemorter och sedan dess hade de inte va

rit ur uniformerna. Nu var de i alla fall pä 

väg för att för företa gängen bekanta sig 

med sina förläggningar någon halvmil därifrån. 

Dock inte alla - ett femtontal soldater skul

le bli kvar ytterligare en natt inom klargö

ringeomrädet innan de kunde räkna med avlös

ning. 

Mannarna var trötta - och kanske också en 

aning överrumplade över den blixtstart öv

ningsledningen låtit dem fä uppleva. Redan 

ett par timmar efter inryckningen till basen 

landade de första planen - och sedan följde 

det ena attack- och jaktförbandet efter det 

andra - allt under det att basbataljonen höll 

pA att organisera sig. Det var en intensitet 

i spelöppningen, som grundligt skakade ba

taljonen. Knocken tycktes nästan hänga i luf

ten - men förbandet fick upp garden i tid och 

red ut stormen. 

Hur lyckades man då genomföra mobiliseringen 

av bataljonen under sådana förhållanden? Pä 

flera områden gick det bra - men pä en del 

andra häll gick det säkerligen pä skruvar. 

"Det är ju de emä, smA detaljerna, som gör 

det," konstaterade övningsledningen och gav 

T h tre bilder frän ärete 
flygvapenövning: 

- Attacken laddas upp. 
- Draken drar pä från en vägbas. 
- Lansen "taxar" ut pä nattligt 

uppdrag. 
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bl a f8ljande exempel pA en basbataljons ve

dermödor under det första dygnet. 

* En värnpliktig telefonist dirigerades 

inte till sin rätta plats när mobiliseringen 

började. Det faktum att en telefonväxel stod 

obemannad blev ytterst kännbart för sambands

tjänsten, transportavdelningen, utspisningen 

etc. 

* Vid drivmedelsförrAdet saknades en rör

stump. Innan den kommit till rätta blev för

rådet i det närmaste tömt av tankande plan. 

Nu lyckades man fä fram det saknade röret 

innan tankarna var helt tomma. En miss, så

ledes, som dock inte hann "sabotera" verk

samheten 

* Nägon glömde att tanka en buss, med på

följd att en hel pluton blev sittande pA vä

gen tills man fAtt fram bensin. 

• Flera fingerade sabotörer och agenter var 

i farten under inmönstringen. Samtliga var 

utrustade med falska papper och alla - utom 

en - avslöjades. Ödet ville att just den som 

"klarade sig" hade de sämst gjorda identi

tetshandlingarna. Han höll på att hämta ut

rustning, när en stridsdomare avbröt "sabo

taget". 

Ett annat problem var tidningsflyget frAn 

Stockholm, som fick rätt att flyga som van

ligt, trots övningarna. Det fanns mAnga as

pekter pA det problemet - en var att man in

te gärna kunde försena kvällstidningarna till 

Atskilliga tiotusental smålänningar och Ble

kinge-bor. En annan aspekt drogs fram av 

"Flygbladet" - den lilla stencilerade dagli

ga manövertidningen - som, pA frågan om det 

var fältmässigt att låta det civila tidnings

flyget trafikera basen, erinrade om att det 

även under ett riktigt krigsläge blir aktuellt 

med transportflyg av olika slag. SA "proble

met" med tidningsflyget ingick pA sätt och 

vis i övningarna. 

"Flygbladet", ja. Det skrevs pA basen och 

stencilerades inne pA I 11 i Växjö, eftersom 

varken övningsledningen eller basbataljonen 

disponerade en stencileringsapparat. En in

sats frän I 11;s sida, som högeligen upp

skattades. Inte bara av eskaderchefen, som ge

nom bladet fick tillfälle att tala direkt 

till var och en av mannarna, utan ocksA av 

dessa, som varje kväll fann "tidningen" i för

läggningen. Upplagan var beräknad sä att var 

man skulle fA ett exemplar. 

I P'l.ygbladet fick var och en av mannarna en 

uppfattning om sin roll i det större skeendet. 

Utöver eskaderchefens orienteringar publice

rades där "reportage" kring t e klargörings

plutonens arbetsuppgifter under en rubrik, 

lånad frAn en av vapnets rekryteringsbrosohy

rer 1 "Det är männen pA marken, som håller pl

nen i luften", intervjuer med lottor, basl!l.

karen o d. 

I bladet berättades ocksä om händelser av oli

ka slag. Om en älg, som förirrade sig in pA 

banan och höll pA att komma i vägen för en 

34-rote, om en soldat, som skadades - olyckan 

skildrades relativt utförligt för att ta död 

pA eventuell ryktesspridning - och om batal

jonschefen som råkade ut för malören att bli 

inläst i ordersalen. 

Den distribuerades, som tidigare nämnts, i 

förläggningarna pä kvällarna. Det gick dock 

inte helt smärtfritt att få igäng den appara-

Pressen ä.gnade stort utrymme ät både eskaderöv
ningarna och FVÖ 63. Den roliga (obs! arrange
rade) bilden tv knäpptes av F 8:s flottiljfo
tograf Owe Gellermark vid ett pressbes8k på en 
vägbas någonstans i Småland, då presebuesen 
körde fast i lermjuk ängsmark. Hon som försö
ker dra den ur lerans grepp är fru Marianne 
Malmqvist, sekreterare på Flygetabens Preee
detalj. De muntra ~skådarna är fr v stabsre
da.ktör Yngve Svalander (i det civila tecknare 
pA Upsala Nya Tidning), kapten Bengt Rinde1 
F 16, Lasse Bengtsson pA Ny Tid i Göteborg 
och Göran Jonazon (signaturen Josua) i Svens
ka Dagbladet. 



ten. Vid en koll efter det första numret -

publicerat pA själva mobilissringsdagsn - vi

sade det sig nämligen att ett helt kompani 

blivit utan. Varför? Jo, kompanichefen hade 

stoppat utdelningen, dA han var osäker pA 

bladets "idsnti tst" och vädrade ugglor i mos

sen. Sedan kom andra, mer brAdskande och vik

tiga frA.gor emellan och han blev aldrig i 

tillfälle att g5ra en kontroll hos bataljons

chsfen. 

Överhuvudtaget f6reföll bataljonen vara skärpt 

pA säkerhetstjänstens omrAde. Detta g!llde 

inte bara legitimationskontrollen utan ocksA 

i andra sammanhang. 

Utlandsfly9ningen 

med årets kadetter 

" - FrAn Tore röd ett, flygplan kl 8. Det är 

tyska Sabre. - De kommer farmodligen att 

eskortera oss till basen." S! lät det vid den 

tyska gränsen pA 10.000 m hajd, dA F 20 med 

tre divisioner J 29 F fl6g in aver tyskt om

rAde. Pil grund av vAr VHF-radio kunds vi inte 

fA direkt f6rbindslss med ds tyska planen, som 

har UHF, men genom Oldenburg-tornet fick vi 

verifierat, att vi skulle eskorteras till ba

sen. Vi hade gott om bränsle, dA vi startat 

frAn Ängelholm, sA vi kunde lugnt följa med 

vär eskort. 

Efter lunch pA Oldenburg startade vi mot Eng

land. I väderprognosen förutsades risk för 

"thunderstorms", sil vi förberedde oss pA al

ternativbaser. Tyvärr fl6g vi över helslutet 

molntäcke, sA vi kunde inte se något av Tysk

land eller Holland. Vi passerade den starka 

radiofyren Spijkerboor i Holland och kom sA 

in i g&11111al välkänd jaktfl7garluft 6ver Engels

ka kanalen. Vi fick radarledning av en engelsk 

militär radarstation "Patrington", som ledde 

oss ända fram till Binbrook. Binbrook är en 

f d bombflygbas fr!n andra världskriget, som 

blivit jaktbaa med Lightning och Hawker Hun

ter. P! basen finns även Central Fighter Bs

tablishment, ungefär motsvarigheten till vårt 

FBS (Fl7gvapnsts bomb- och skjutakola). 

Vi blev imponerade 6ver de engelska basernas 

storlek b!de vad betrlffar banor och bebyggel

se. En.fl7gbas Ar nästan som en liten stad för 
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Binbrooks stolthet: Det enda flygande exemplaret 
av Spitfire gör en uppvisning f6r F'l-kadetterna. 

sig. Det beror framförallt pA att övervägande 

delen av personalen, som enbart är fast an

ställd, bor med sina familjer pA basen. 

Efter en effektiv flygtid mellan Sverige och 

England pA tvA timmar tog det oss sju timmar 

att med buss komma till London. Väl framme ha

de vi tvA dagar pA oss att bese världsstaden. 

Vi var lyckliga nog att fA sol och värme under 

hela vAr englandsviatelae. I London var inte 

uppgjort nAgot gemensamt program, utan var 

och en fick pA egen hand studera staden. Det 

var mycket uppskattat. Imperial 'liar Museum var 

ett av de mAnga objekt, som mAnga besökts. Det 

var intressant att fA se legendariska flygplan 

frAn de bäda världskrigen och bevarade exemp

lar av tyskarnas V 1 och V 2. 

HUNDRA METER FRÅN ATOMBOMB 

Under vAr vistelse i England besökte vi även 

bombflygbasen Cottesmore. Man hade inte skyt1 

nAgr~ besvär för att göra vArt studiebesök 

intressant och givande. Vi fick en mycket 

Ask!dlig presentation av "Bomber Command" och 

dess verksamhet. Man gav oss även tillfälle 

att pA nära håll studera de bombflygplansn. 

Vid en banände stod tvA Victor med bomblast i 

h6gsta beredskap. Det är imponerande att des

sa giganter kan starta "ur högsta" och pA mind

re än tre minuter frAn startorder vara helt 

utom aynhA.11. 

SA tillbaka till Binbrook där vAra tunnor 

stAtt parkerade. V!r markpersonal kände nog 

en viss lättnad men !ven berättigad stolthet, 

dA samtliga 24 flygplan startade utan anmärk-

(Jl'brts. p! sidan 22) 


