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•
rots att flygvapnet 1940 om
fattade en central flygskola och
nio flygflottiljer fanns inte nå 
got flygvapenförband förlagt
norr om Östersund. Detta be
tydde att halva Sverige låg öppet . . .

Y

Med förkrigsårens spökflygningar i
färskt minne och genom det allt på
tagligare krigshotet i norr uttalades
från civilt håll i Norrland allt starkare
kravet på förläggning aven flygflot
tilj till övre Norrland. Inför den pla
nerade utökningen av flygvapnets or
ganisation framhölls även från för
svarsstaben angelägenheten av för
läggning av flyg till norra Sverige.
Flygvapnets ledning framförde dock
betänkligheter mht bedömda svårig
heter med rekrytering, avlägsen pla
cering av personal, ökade underhålls
kostnader, tidskrävande resor m m och
föreslog att i likhet med tidigare be
gränsa förläggningen av flygförband
till Norrland till kortare tidsperioder
för övning och utbildning. - De norr
ländska malmfälten m m hade j u
markstyrkorna att förlita sig till ...
Men till slut resulterade kraven
en kompromiss som beslutades av
1941 å r s vårriksdag. Den innebar:
el en permanent flygbasorganisation
skulle uppsättas med förläggning
till Kallax;
el uppgifterna skulle vara att betjäna
till Kallaxbasen för övningar till
fälligt förlagda flygande förband
•

4

vid försvarsbereds kap och krig upp
sätta och tillhandahålla basförband
vid krigsflygfält i övre Norrland
och betjäna till dessa fält förlagda
flygförband .

o

""ni.,ti,n"n
skulle heta Norrbottens Flygbaskår,
"F21", och uppsättningen skulle påbör
jas l juli 1941, vilket också skedde. 
Med 1942 års försvarsbeslut tillkom
bildandet av Övre Norrlands flygbas
område, varigenom F21 även fick upp
giften att svara för tillsyn och under
håll av flygfälten i övre Norrland.
En av pionjärerna inom svenskt flyg,
överste GÖSTA von PORAT (som bl a
varit chef för 4:e flygkåren, F4 under
dess uppbyggnad och som avgått med
pension hösten 1941) ombads av nyut
nämnde chefen för flygvapnet general
Bengt Nordenskiöld att återinträda i
tjänst som överste på stat och som chef
för Norrbottens Flygbaskår. von Porat

accepterade och anlände till Luleå i
juli 1942 och kvarstod som chef vid
F21 fram till sin slutliga pensionering
1946. (Jfr fig l, sid 5.)
~ • Till följd av den uppgiftsbegräns 
ning som flygbaskåren fick frå n bör
jan kom flygplantilldelningen att bara
omfatta ett fåtal lätta skolflygplan 
främst avsedda för allmän flygträning
för till F21 stationerad flygande per
sonal.
En flygambuJans tillfördes i tidigt
skede och kom att fylla en mycket
angelägen och omfattande transport
uppgift inom ett område som omfat
tade mer än 1/ 3 av landets yta och
som innesluter huvuddelen av fjäll
och ödemarksområdena. Ambulansen
var under lång tid stationerad i Boden
och mer än 2.000 sjuktransportuppdrag

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ:

~

utfördes innan verksamheten upphör
de. I och med att den civila flygverk
samheten utökades kunde sj uktrans
porterna med flyg överföras på civila
myndigheter. Så småningom erhöll
F21 några exemplar av för transport
ombyggda B 3:or, vilka under åren
1948 - 58 bildade flygvapnets trans
portflotta. Dessa byttes senare ut mot
TP 81 (Grwnman "Goose") och TP 46
(DH "Dove") och därefter TP 83 (Per
cival "Pem broke"). (Jfr fjg 2.)

V'cen e,

1949
höl! F21 sin första flygdivision. Flyg
planen utgjordes av svenskbyggda
SAAB S 18 A och de i andra världs 
kriget välbeprövade amerikanska Mus

En flygflottilj i annan miljö
... och i stark utveckling.
Ett flygförband som lång
samt men säkert vuxit till
en av flygvapnets störs
ta flottiljorganisationer. ~

tangplanen (med beteckning S 26) 
utrustade med kameror för flygspa
ning.
F21:s första flygande förband blev
således en flygspaningsdivision - ett
öga mot presumtiva fiender i norr.
1953 ersattes S 26:an för ett år framåt
med brittiskbyggda "Vampire" S 28.
Men redan 1954 erhöll divisionen S 29
"Tunnan", som blev trotjänare fram
ti ll 1966 - och därför också förärats
en plats som vägvisare vid infarten till
F21. Värdig efterträdare blev 1965 det
toppmoderna spaningsflygplanet S 35 E
"Draken". Dagens snabbe spejare och
"registrator".
Tillkomsten aven flygande di vision
vid F21 innebar ett första steg mot en
flottiljorganisation. Men ännu haltade
en jämförelse med normaUlottiljens
tre divisioner betänkligt och övre Norr- •

•

Kårchefen överste Gösta von Pora!
tillsammans med norsk-amerikanske
översten Bernt Balchen - då chef för
det 1945 baserade Dakotaförbandet,
Iyp DC-J, på F21 .

•

Nedan en TP 4 Beechcraft, som un
der många år utgjorde flygambulans
vid F21 .

Fig 2.
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lands luftförsvar måste helt baseras
på tillförsel av jaktförband från söder.

F

lygbaskårens
uppgift var från bÖlian att hålla bas
förband vid Kallax och krigsflygfäl
ten i övre Norrland och att under kor
tare tider betj äna flygförband som
förlades till dessa fält. - Det första
basförbandet organiserades den 15 ja
nuar i 1942. Under frä mst 40-talet l::e
tjänades flygförband förlagda korta
tider till Kallax, Nordmaling, Boden,
Kalix, Malmberget och K iru na .
Erfarenheterna härav visade att det
var angeläget att bibehålla denna
verksamhet för att pröva flygmateri
elens funkti on. Men naturligtvis även
för att bereda flygande förband ut
bildning und er mera utpräglade vin
terförh å llanden än i Syd- och Mellan
sverige och för att den fl ygand e per
sonalen skulle lära känna områdets
geog rafi och kunna navigera över vin
terlandskap.
Denna tjänande verksamhet sku lle
komma att förbli ett bestående särdrag
i F21: s verksamhet. Sedan dess håller
F21 ständigt - oc h som enda flottilj
i flygvapnet - en basbataljon orga
ni serad för betjäning av gästande för
band under större delen av året. Ba
taljonen är för lagd främ st vid Heden
basen men även vid andra krigsflyg 
baser i övre Norrland. Verksamheten
tar sikte på att så långt möjligt efter
likna fältmässiga förhålhnden i en
övningsmiljö som är ytterst angelägen
för förband, som från ett krigsinled
ningsskede måste kunna utveckla en
optimal insats.

F

lygteknikens
snabba utveck ling kom snart att med
föra helt andra krav på fl ygbase rna.
Under 50- och 60-talet ersattes de
gam la krigsfl yg fälten med ett fleli.a l
moderna flygba ser, vilket i hög grad
ökade kraven på F21 betr förvaltning
och und erhå ll, utbi ldning och organi
sation av basförband - både för freds
och krigsfö rhå llanden. Tillkomsten av
eg na fl ygförba nd vid F21 fordrade
även utökning med baskompanier vid
Kalla x för betjäning av F21:s egna
flygenheter. H ärigenom har även ut
bildningen av antalet värnpliktiga
vuxit och uppgår numera årligen till
ca 650 man.
Under kriget hade vå r luftbe va k
ning utförts med syn- och höriaktta
gelser från bevakningstorn utbyggda
inom gräns-, kust- och inlandsområ
dena och i mindre mån även inom
fjäll- och ödemarksområdena.

6
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• Radar fanns ännu inte i nämnvärd
u ts träckning och stridsledningsmöj lig
heterna var i det närmas te obefin tliga .
Genom 1948 års försvar sbeslut påbör
jades överföringen av den optiska
luftbevakningen från armE!O till flyg
vapnet. Detta skulle för F21 komma
att innebära ansvar för luftbevak
nings - och stridsledningsverksamhet i
övre Norrlan d, ett område som omfat
tar mer än 40 proc av hndets yta.
Utbyggnaden av strilorganisationen
har fortlöpande pågått under hela 50
och 60-talen med anpassnin g till av
flygplan- och vapenutveckling ställda
krav. Detta medger s tändig övervak
ning av luftrummet och stridsledning
med modern datateknik . Härigenom
anses gr undvillkoret för avvisning vid
gränskränkningar, och försvar mot
överraskande anfall, ha fyll ts.

F21

hade från början att arl::eta med myc
ket begränsade resu rser i förhållande
till uppgifterna. Personal- och materi
e lbeho v syns ha tillgodosetts med den
förturs rätt so m flottiljnumret angav
och F21 hade svå ri ghe~e r att vin
na förståelse för sina speciella problem.
Ar 1957 inträdde en viktig föränd
ring i och med att 4:e fl ygeskadersta
ben förlade s till Luleå. Staben fi c k
sina tjänstelokaler inom F21:s flottilj
område, varigenom F21 för första
gången kom att stå i den direkta
blickpunkten för en högre stab i
sanning ett kontrasterande förhållande
jämfört med tidigare då närmaste
hög re stab låg ca 100 mil söderut.
F21:s problem blev härigenom väsent 
ligt mer uppmärksammade och E4:s
stab torde i mycket h :ig grad ha bi
dragit till F21:s for tsatta utveckling
och ökat förståelsen för och beaktande
av särförhållandena i Norrland.

e e

I takt med flyg-, bas- och stril
organisationens utbyggna d har verk 
stadstjänsten utbyggts för att kunna
motsvara de krav på tillsyn, underhåll
och förrådshå llning av flygmateriel
som organisationstillväxten krävde.
F21 blev med ens enda flo tti ljen i lan
dets störs ta luftförsva rssektor, varför
förråds- och underhå llstjänsten tvangs
bli a v mycket stvr omfattning.
Vid flottil jens fl ygverkstad utförs
arbete n på flera olika typer av flyg
plan och helikoptrar - bl a även på
armens helikoptrar v id helikoptersko
la n i Boden . Televe rkstaden arbetar
till 80 - 90 proc utanför flotti ljen med
tillsyn och u nderhåll på teleutrust
ningar vid G-platser, stridslednings
anläggningar, fl ygbaser och sambands

•

SpanJngs-Tunnan , S 29.

•

Spanings-Draken, S 35 E.

anläggningar inom ett område som
sträcker sig ned till mellersta Norr
land. Härvid utnyttjas i stor utsträck
ning helikoptrar. Men huvuddelen av
transporterna måste fortfarande ske
med motorfordon.
(Jfr fig 2, sid 8.)
F21 mobiliserar 2 - 3 gånger så
många enheter som en normalflottilj,
vilket medför förrådshållning av flyg
materiel och intendenturmateriel
mycket stor omfattning. Materielen är
av beredskapsskäl spridd till anlägg
ningar över hela sektorn, vilket i hög
grad påverkar resebehovet. Genom det
exceptionella behovet av fordon för
Televerkstad 4:s och F2l:s mobenhe
ter omfattar fordonsparken ca 300 for
don.

I

•

Skjututbildning vid 4:e komp.

ntill60-talets bör
jan hade F21:s organisation vuxit till
ett av flygvapnets största fredsför
band - utom betr antal flygförband.
Men hösten 1961 fick F21 sin andra
flygande division. Det blev en allvä
derjaktdivision utrustad med flygplan
J 32 B "Lansen". J 32 B ersattes 1969
med vårt modernaste jaktflygplan J 35
"Draken", vilket även innebar en för
F21 angelägen standardisering till en
huvud flygplan typ.
Vad man i övre Norrland länge nog
starkt önskat - nämligen att få en
egen flygflottilj - kom alltså att för
verkligas först genom tillkomsten av
ovan nämnda jaktdivision. F21 kunde
så upphöjas till rang och värdighet
av flygflottilj, vilket skedde 1 juli
1963. Övre Norrland fick därmed en
division luftförsvarsjakt omedelbart
tillgänglig för avvisning vid gräns
kränkningar och till försvar vid över
raskande anfall. Det är först från den
na tidpunkt som luftförsvarssystemets
olika komponenter fått en sådan ut
byggnad, att Sverige effektivt kan för
väntas hävda sitt luftrum även i övre
Norrland. Utökningen av F21:s orga
nisation och verksamhet till flottilj
storlek kan med rätta sägas ha gått
långsamt, men har dock hela tiden
gått i expansionens tecken. Även idag
då flygvapnet får vidkännas indrag
ning av flera förband, fortsätter F21
att expandera.
Ytterligare en flygdivision och ett
baskompani skall tillkomma under
1972. Flygplantypen blir då SK 60, ett
flygplan som skall utnyttjas som lätt
attackplan. Därmed kommer F21 att
omfatta alla de tre flygslagen jakt, at
tack och spaning något av övre
Norrlands eget "FLYGVAPEN".

() e

Närmaste grannflottilj finns ca
45 mil SV -ut. Bara en luftled skär

igenom området. Geografiskt är om
rådet omväxlande och vackert. I öster
Bottenviken med en vidsträckt och
vacker skärgård. I norr gränsdal
gången "Tornedalen" som skiftar från
vänligt leende jordbruksbygd i SO till
tundraIandskapets vida, öppna, öde
och karga karaktär i NV. I väster den
storslagna fjällvärlden, ett myr- och
skogstäckt inland genomskuret av grö
na älvdalar som mynnar ut mot en
leende kust. Mot dessa sommarvyer
kontrasterar en vinter med allt i vitt
- men med härligt ren luft och oräk
neliga vintersportmöjligheter.
Ärstidsväxlingarna är abrupt mar
kanta - korta höstar och vårar och
med måttlöshetens rikedom av ljus
eller mörker under sommar och vin
ter. Under mörkaste midvinter rullar
solen strax ovan horisonten och dags
ljuset varar i ca tre timmar, medan
midsommartiden så när bjuder mid
nattssol även vid Luleå horisont. Den
som inte nöjer sig med detta har att
åka 11 mil för att nå Polcirkeln.
~ @!) F21 ligger i en landsända med ett
markant minskande befolkningsunder
lag. I dag har Norrbottens län en
folkmangd på ca 280.000, vilket mot
svarar en mindre del av Stockholms
sovstäder. Men ändå är det en siffra
som inte ser ut att kunna bibehållas.
Lokalrekrytering av värnpliktiga är
därför inte möjligt till mer än ca 50
proc. Omkring 40 proc av F21:s vpl
kommer numera från Mellansverige.
Många måste därför nödtvunget göra
sitt varnpliktår vid F21 och får lov
att narrnare erfara Norrland. Vi tror
att det ger upplevelser, kunskaper och
förståelse för bibehållande av ett
Norrland med bestående samhällsbild
ning och värden, varda att försvara . •

Bertil Almquist

F21 är en jakt- och spaningsflottilj.
Personalstyrkan uppgår med alla de
tacherade enheter inräknade till ca
1.500 man uppdelade på kategorier enl
följande:
Off och vederlikar
Uolf
-,,Ubel
-,,
Arbetare och civila tjänstemän
Värnpliktiga

60
75
190
535
625

Verksamheten i fred präglas av den
omfattande
utbildningsverksamheten,
mob- och krigsplanläggningen och ge
nomförandet av repetitionsövningar
för ett mycket stort antal förband.
- - - Förutsättningarna från miljö
synpunkt är rätt annorlunda här i
norr. F21 disponerar t ex ett luftrum
vars storlek andra tlottiljer bara kan
drömma om. Skönt att arbeta i - men
med stort ansvar förknippat.
•
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De flygande förbandens stora rörlighet
kräver för ett optimalt utnyttjande att resur
ser disponeras för att snarast efter mobili
sering kunna ta emot förstärkning med
flygförband från andra militärområden. Här
igenom skapas möjligheter för snabba
tyngdpunktsförskjutningar av flygstridskraf
Lokal uppsättning av
ternas insatser.
basförband är en viktig förutsättning för att
tillgodose dessa grundkrav. Ansvarsområ
dets storlek - mHo ÖN - i förening med
kraven på betjäningsresurser har medfört
att F21 ålagts ett mycket stort mobilise
ringsansvar.
U 1;:{ U

*

och
klimatologiska förhållanden gOl' milo
öN till ett lämpligt område for ov
ningsverksamhet och utprovning av
materiel. Detta innebär särskilda krav
dels på utnyttjande av flygbaser, dels
på personal och materiel. I gengäld får
flottiljen många nyttiga erfarenheter
samtidigt som de gästande får insyn i
vår verksamhet och de särpräglade
forhållandena.
Bastjänstorganisationen är omfattan
de.
Övningsbasbataljonen reduceras
under en kortare tid av året till en
bastropp. Resterande personal kommer
då att förstärka ( ... som alltid) kompa
nierna på Kallax.
I motsats till de flesta övriga flygva
penforbanden är personalläget i stort
sett gott. Men 1971 års omplaceringar
samt kommande behov för det tillkom
mande SK 60-kompaniet inger oro for
en eventuell nedgång .. '? !
• • Ombeväpning från flygpl an 32
ti ll flygplan 35 har (som tidigare
nämnts) nyligen genom forts . Flygplan

8

overtogs från andra f10ttiljer samti
digt som omfattande modifieringar in
fordes. Av naturliga skäl fanru; också i
flera fall ett stor t tillsynsbehov. Detta
i forenin g med ett besvärligt motor
läge 1970 forsvårade avsevärt flygtids
produktionen. En hård satsning på
priol-iterad fJygtidsproduktion i fore
ning med olika rationaliseringså tgärder
har gett ett forbättrat läge. Framtiden
ser ljus ut men kräver även fortsätt
ningsvis hog prioritet for flygtidspro
duktionen. Bland de åtgärder som vid

tagits kan nämnas en "line" (enl 10
pande-bands-principen) föl' modifie
ringar och en uppdelning av tillsyn er,
så att efterservice utförs av kompa
nierna. En försvå rande omständighet
är att de två divisionerna är av skilda
flygslag, vilket ger två flygplanversio
ner med i vissa fall stora skiljaktighe
ter.

M O b a nsvare t är
stort. PW1kinsatser från CFV:s sida i
form av tillfälliga personalförstärk
ningar har inte alltid medfort avsett
resultat, då kraven på organisations 
och lokalkännedom är förutsättningar
för ett resultatbringande arbete. Mob
arbe tet har nu ytterligare aktualise
rats genom nya K- och P-tabeller. Det
arbetas hårt på att komma i fatt på
alla punkter, men kraven från andra
verksamheter gOl' att planen måste
läggas u t över en lång tid speriod.
Det som gör största ingreppet i verk
samhete n är som på andra förband
krigsförbandsövningar. KFö är särski lt
hårt belastande.
De berättigade kraven på effektiva
och väl planlagda övningar innebär ett
omfattande planläggningsarbete. KFÖ-

Fig 2.

verksamheten kommer därför under
lång tid att binda stora delar av resur
serna, vilket ger minskad kraft åt öv
rig verksamhet. Krigsförbandsövning
arna ger dock många positiva effekter,
som verifierar repetitionsövningssyste
mets värde.
• • Antalet värnpliktiga vid F21 är
stort och kräver en stor utbildnings
organisation. Ombyggnad av kaserner
och bristen på skjutområde samt en
del andra anordningar försvårar, vilket
dock till viss del uppvägs aven god
tillgång på instruktörer. Betydande
problem orsakas av att en stor del av
de värnpliktiga kommer från Mellan
sverige.
De stora avstånden till hemorterna
medför en ökad psykisk bebstning för
de värnpliktiga.
Ett stort antal ansökningar om för
flyttningar inkommer - varav ett fler
tal måste bifallas, vilket ger stark va
riation i vpl-tillgången. Som ett gläd
j ande bevis för ökad förståelse för de
värnpliktigas trivselproblem kan an
föras den nya kasernens utformning
med en långt större generositet i ut
rymmen och sanitära anordningar än
tidigare. - (Se även följande artikel
(sid 10), som helt ägnas personalvår
dande insatser för de värnpliktiga.)

Flygande förbandens
rörlighet
kräver
• • • inte bara
BRA bastjänst

E

n del av dessa
problem uppstår även för befälet ...
Övre Norrlands särart såväl vinter
som sommartid har mycket nytt att er
bjuda. För de allra flesta blir tiden här
uppe givande och oförglömlig. För
många är dock rötterna kvar i andra
delar av Sverige. Kravet på byten av
befattningar liksom principen om
begränsad tid för tjänstgöring vid F21

- medför ofta återkommande perso
nalbyten, vilket trots uppenbara för
delar på sikt belastar förbandet. Ut
bildningsbehovet ökar och kontinui
teten blir försämrad. Avstånden är
stora, resor tar lång tid och medför att
personal oftare än normalt är borta
samtidigt, vilket medför ökat arcete för
alla och verkar slitande. Miljön krä
ver speciell inriktning av utbildning
en och ger såväl positiva som negativa
bieffek ter.

Vi ser nu framför oss en tid med
ökad KFÖ-verksamhet, uppsättning av
ett SK 60-kompani, utökat krigsorga
nisationsansvar mht SK 60 och till
kommande krigsbaser.
Omfattande
byggnadsåtgärder både i fråga om ny
byggnad och renovering pågår. Dessa
åtgärder medför ökat arbete av sti
mulerande art, då det innebär för
bättrade arbetsförhållanden. Planlägg
ningsarcete pågår med liv och lust och
personalens positiva inställning och ar
betsglädje ger goda resultat och för
hoppning om en positiv utveckling. •
Sten Norrmo
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Som en följd av ut
flyttningen från Norr
land och därmed sam
manhängande
minsk
ning i befolkningsunder
laget, får F21 en stor del
värnpliktiga från Mälar
dalen. Detta medför på
tagliga
fritidsproblem
särskilt under de helger
de värnpliktiga inte får

***

fri hemresa

F

ö, "" gö" fet

tiden under dessa helger intressantare
har F21 för några år sedan startat för
sök med utflyktsresor. De forsta av
dessa resor hade karaktären av kom
binerade övnings- och utflyktsresor.
Man besökte Abisko och va ndrade
Kungsleden under höstsäsongen och
åkte skidor i Hemavanfjällen under
vårsäsongen. Erfarenheterna från des
sa resor var positiva. Under ve rksam
h etsåret 1970/11 utokades resprogram
met ti ll att omfatta tolv fria utflykts
resor för vpl. I första hand är syftet
att ge meningsfull sysselsättning under
helger utan fri hemresa och i andra
hand att visa attraktiva delar av övre
Norrland. Resorna är öppna för alla
vpl, men mestadels har det varit "sör
länningar" som deltagit. Vanligen om
fatt ar utflyktsresorna två dagar och är
helt gratis för deltagarna.
Den första utflyktsresan under 1970/
71 gick till Övertorneå i november. Ett
trettiotal vpl anmälde sig, varav mer
parten kom från mellansverige. Efter
lunch i Haparanda inkvarterades del
tagarna på hotell i Övertorneå. Rek
torn för Nordkalottskolan presentera

•
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Overlorneå -

Polcirkeln.

de Övertorneå och den omkringliggan
de bygden. En utflykt gjordes till Ar
masj ärvi, bl a känt för en tragisk färj
olycka under andra världskriget. Man
fick tillfä lle att tala med ortsbefolk
ningen och några kunde berätta om
händelserna kring olyckan i Armas
järvi. - Lördagskvällen gav tillfälle
till dans och kontakt med Tornedals
ungdom - dels i Övertorneå och dels
på den finska sidan, där man på berget
Aavasaksa anlagt dansbana och serve
ring. (Töser har j u i alla tider ägt den
förunderliga förmågan att tjusa och
bedåra oss män. En trivsel- och per
sonaIvårdande faktor värd guld ... på
stod flera vpl.) - Under resan passe
rades Polcirkeln och polcirkelcertifikat
delades ut.
Nästa resa gick till Gällivare. Inkvar
tering skedde i en fritidsanläggning.
LKAB visade delar av sina anlägg
ningar. Bl a besöktes gruvan och man
gavs tilUälle att studera miljön och
följa det "gruv liga" arbetet under jord.
Därefter följde det för en Gällivare-

Fördomsfri
personalvård
slår väl ut

besökare obligatoriska besöket på det
riksbekanta Dundret. Man tog chan
sen till teknikträning i s lalom och
man avnjöt den storslagna utsikten till
en kopp kaffe. Förlustelserna under
lö rdagskvä llen inskränkte sig till dans
i Folkets hus, där det manliga inslaget
(tyvärr) torde ha vari t oväntat högt
för en högvinterkväll.

I

f,bm,d bl" gi
vetvis Jokkmokks marknad resmålet.
Inkvartering ordnades i en skola och
båda dagarna ägnades helt åt mark
naden. De fotointresserade hade många
högtidsstunder genom de exotiska in
slagen av bl a samer i färggranna dräk
ter, travtävlingar med renar m m. Sou
venirer av sameslöjdare fann också hu
gade köpare.
Marknaden bj ud er på riktig ren
rajd och samer i sina färgglada dräk
ter moter upp från hela renskötsel
området i norr. Affärs- och nöjes liv

blomstrar. Marknaden är stor vinter
fest i Jokkmokk. Nästan hela samhäl
let är engagerat i detta unika vi nter
evenema ng.
Arvidsjaur var resmålet för mars
månads skid resa. Inkvartering skedde
i Laponias annex. Arvidsjaur har på
Vittjåkksfjället en fin tekllikbacke (med
lift) som även passar nybörjare. Till
fälle gavs till besök i den gamla stug
bebyggelsen i Arvidsjaur och på lör
dagskvällen deltog alla glatt i den mas
kerad som anordnats på Laponia. Mera
teknikåkning vidtog på söndagsför
middagen och den avslutande flera ki
lometer långa utförslöpan ned till sam
hället satt bra. De flesta stod likväl ...
• • I april gick resan till Hemavan
med ink va rtering i Björnbergsgården
"Klippen". Avresa från F21 skedde en
torsdagsmorgon. Efter ca tio timmars
bussresa anlände deltagarna lite trötta
och mycket hungriga till "Klippen".
Ink vartering och middag och sedan
"gardinen ned". - Fredagen bjöd på
fint väder med slösande vårsol och två
skidutflykter till närbelägna fjäll hann
man med. Solen gassade och efter nå
gon timme var samtliga deltagare mer
eller mindre kräftfärgade i ansiktet.
Skidturerna satt ordentligt i benen
under kvällen - men blev naturligtvis
inte till hinder för kvällsdansen på
Björnbergsgården.
"Toneline"
från
Hemavan stod för musiken och alltef
ter som kvällen gick och traktens flic
kor anländ e uppstod en angenäm
"trängsel", som av deltagarna gavs ef
termälet: en lyckad kväll. - Under lör
dagsförmiddagen hade ordnats med
skidsky ttetävIing. Vädret var fortfa
rande toppen och tävlingen genom
fö rdes i panghumör. Efter lunchen
följde teknikåkning och bestigning av
närbelägna fjäll. Många av traktens
ungdomar kom till Björnbergsgården
tack vare den lyckad e fredagskvällen.
På avresedagen hann man med yt
terligare några timmars skidutflykt till
Valletjåkko, vilket ytterligare bättrade
på solbrännan. Återfärden skedde via
Storuman-Sorsele-Arvidsjau r ,
med
middagsrast i Arvidsjaur. "Hemstaden"
Luleå intogs vid 23-tiden efter en sär
skilt lyckad weekendövning och en nå
got skrytsam solbränna.
Programmet framdeles kommer
stort att omfatta samma resmå l - plus
t ex fiskeresor till Vidsel, bad resor till
"Norrlands Riviera" j Piteå samt en 
dagsutflykter till Haparanda för nyin
ryckta. - - - Erfarenheterna från
dessa utflyktsresor har varit glädjande
positiva. De värnpliktiga har uttryckt
stor belåtenhet med dessa extra helg
sysselsä ttningar. Deltagarantalet visar
att utflyktsresorna har "gått hem". •
Ake Gel/gren

21
i:I i:I En sedan länge fastslagen maxim för Sveriges krigs
makt är att ingen del av landet skall uppges utan segt
försvar. Detta medförde tidigt krav på flygstridskraf
ter i övre Norrland. Av historiken framgår att dessa
krav möttes med tillkomsten aven flygbaskår. Här
med gavs möjlighet att öva flygförband i nordligaste
Sverige. "i:: När sedan F2I erhöll flygande förband
togs basbetjäningskapaciteten i anspråk av dessa och
möjligheterna att tillfälligt basera och öva främmande
förband i övre Norrland upphörde. Flygförbandens
stora rörlighet krävde dock möjlighet till fortsatt ut
bildning och övning i de skilda miljöförhållanden som
kan råda i Norrland, varför behoven av tillfällig base
ring i milo öN kvarstod.
i:I i:I i:I

D

,tt. i fö"ning
med F21:s stora mobansvar födde tidigt
tanken på ett speciellt basförband för
vinterbasering m m inom milo ÖN. En
övningsbasbataljon ("öbasbat") skapa
des och Gunnarn valdes som huvudbas
för verksamheten, som koncentrerades
till vinterhalvåret. "öbasbat" avsågs
som förstärkning för F21:s övriga bas
tjänstverksamhet för resten av året.
I början av 60-talet utökades "öbas
bat:s" organisation för att medge ut
bildning och övning, som så långt
möjligt skulle motsvara krigssituatio
nens fältmässiga förhållanden. Heden
valdes till huvud bas för verksamheten,
som utsträcktes över större delen av
året för att bättre kunna tiIllgodose de
ökade önskemålen om baseringsmöj
ligheter i Norrland. Ytterligare till
komna krav på baseringsmöjligheter
har medfört att "öbasbat" under kor
tare tider även ambulerar mellan Gun
narn, Vidsel och andra baser. Detta har
medfört ökade uppgifter men även sti
mulans för personalen genom omväx
ling i miljö och ökad erfarenhet av de
olika baserna.
Bataljonen ger den allmänna service
som fordras för alla de flygförband
som bedriver övningar vid dessa ba
ser. Den speciella servicen ges av bas
förband ur gästande flottilj .

Satellit
flottiljen

HEDEN

förhållanden än "hemma på plattan".
öbasbat:s organisation har dock mins
kats under senare år för att hålla
kostnaderna nere, vilket medfört mins
kade möjligheter till fullt fältmässiga
övningar. Materiel och personal övas
under norrlandsförhållanden - dvs i
en för allt och alla mera krävande
miljö av t ex kyla, snö, mörker, tjäl
skadade vägar och isolering hemifrån .
Men" det innebär även tillfällen till
fiske- och fjällturer och att allmänt
kunna bekanta sig med övre Norrland.
Heden är även den nordligaste an
halten för "Rajden" vanligen det
samiska begreppet för samernas års
tidsflyttningar med renhjorden. Be
greppet täcker emellertid här syd för
bandens dagliga övningar i Norrland.
Flygförband startar från sin hemma
flottilj, anfaller skjutmål vid Junkön
eller Nausta, landar på Heden för tank
ning, laddning samt mat och måhända
några minuters " relaxing" i vårsolen.
Sedan bär det åter hem till det egna
förbandet.
• • Heden har även blivit ett cent
rum för prov av olika verksamheter
och materiel. Som exempel kan näm
nas köld prov och maskeringsprov.
Denna verksamhet är särskilt stimule
rande eftersom den ger möjlighet till
glimtar in i framtiden.
Tjänstgöring vid " öbasbat" tycks för
de flesta vara stimulerande och efter
traktad genom den omväxling som en
mera fältmässigt upplagd verksamhet
erbjuder och genom täta byten av ba
ser och förband . Bataljonen utgör en
utmärkt skola för personal med place
ring inom bastjänstområdet, såväl i
krigs- som fredsorganisationen.
•

•

En F16-grupp "relaxar" i Rajdengungan.

••

drivs

under

O

mera

,ning.m. b,
fältmässiga yttre

11

**

Vid framtagningen av flygvapnets nya skolflyg
plan, SK 60, framstod tidigt de alternativa använd
ningsomri!ldena. Härvid avsi!lgs främst flygplan
SK 60:s utnyttjande som lätt attack och för vissa
spaningsuppgifter. En genomgripande utredning
har slutförts, där si!lväl freds- som krigsorganisa
tion klarlagts. BI a har lokaliseringsskäl medfört
att beslut fattats att förlägga en övningsdivision

Projektet

SK 60

till F21.

•

Lämpligt utformad kasern fanns inte
att erbjuda från Fortifikationsförvalt
ningen utan en ny typ ritades. Den
fastställda ritningen innebär ett ny
tänkande, som kan komma att bilda
mönster för framtiden. Kasernen rym
mer 144 värnpliktiga och har dessutom
särskilda utrymmen för befäl. De värn
pliktiga bor 12 och 12 i "lägenheter"
bestående av två sovrum och ett dag
rum samt särskilda sanitets- och för
varingsutrymmen. Tidsfaktorerna har
dock medfört att placeringen kanske
inte blivit den absolut bästa. Läger
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F

Den nya hangaren.

B

eslut fattades
1970 med sikte på uppsättning av
fredsdivisionen hösten 1972. Varken
hangar- eller kasernutrym.rne m m vid
F21 var dimensionerade för att kunna
ta emot det nya förbandet. Projekte
ring och det statliga byggnadsförfa
randet m m gav inte den tänkta tids
planen någon chans. Endera måste sät
tas ur spel. I detta fall fick byråkratin
ge vika och beslut fattades om att en
37-hangar i likhet med den som bygg
des på F4 även skulle byggas på F21.
- Arbetet startade strax före jul 1970
och nu är hangaren under tak - även
väggar, golv och värme finns. En
ovanligt mild vinter 1970-71 har un
derlättat byggenskapen och inflyttning
bör kunna ske enl plan.

***

Genomgång av personalläget har vi
sat att behovet av all markpersonal 
officerare undantagna - torde kUJilla
tillgodoses genom F21:s försorg. Detta
sker genom omfördelning av nuvarande
personal och genom nyrekrytering av
hjälptekniker. På detta sätt bör också
statsmakternas lokaliseringspolitik bäst
gynnas. Naturligtvis kommer ett stort
utbildningsbehov att bli följden. Ge
nom att sprida ut rekryteringen över
ett par år kan dock även dessa pro
blem lösas.

och administrationsområdena har ge
nom den nya kasernen blivit mycket
koncentrerade. Kasernbygget har på
börjats under hösten och beräknas va
ra färdigt ungefär samtidigt med han
garen .
• • Tillkomsten av SK 60:s krigsdivi
sioner medför krav på olika basför
band . Ansvaret för en stor del av des
sa förband torde komma att åläggas
F21. Konsekvenserna av detta har be
lysts av SK 60-utredningen. Innan man
sett de nödvändiga förstärkningarna i
vå r fredsorganisation, hyser vi på F21
berättigad oro över otillräckliga resur
ser för planläggning och mobförbere
delser.

Tillkomsten av SK 60-förbandet har
medfört en febril verksamhet vid F21,
en verksamhet med många positiva in
slag. Fl'am till sommaren 1971 domine
rades byggnadsverksamheten genom
byggnadsställningar ~ många, långa
och djupa ledningsgravar, sönderskur
na vägar, hårdgjorda plattor och
enorma sandhögar. Huvuddelen av des
sa grovarbeten är nu färdiga och flot
tiljområdet kan återges ett färdigpla
nerat utseende.
• • Under kommande år (1972) skall
så utbildning och uppsättning av flyg
och basförbandet påbörjas. Då får vi
glädjen av att engagera oss med den
inspirerande verksamhet som till
komsten av nya förband alltid med
för.
•

i:J i:J Prov

av flygmateriel under vinterförhållanden har
bedrivits sedan många år tillbaka och erfarenheterna
har visat att det är angeläget att så sker innan ma
terielen går ut till förbanden. Det har varit naturligt att
F21:s nordliga läge utnyttjats för denna verksamhet.
Tidigare förlade Försökscentralen (Fe) och SAAB
vinterflygproven till Kallax. Dessa har nu i stor ut
sträckning flyttats över till Vidsel. i:J Det är dock
inte bara flygplan som vinterprovas utan även annan
materiel och behovet av provverksamhet har ökat
allt eftersom markmaterielen har blivit mera kompli
cerad och omfattande. Erfarenheterna är många av
de problem som uppstår då fordon, varmluftsaggre
gat, beredskapsaggregat ffi m skall sättas igång i ky
lan. Enbart utprovning i klimatkammare syns inte ha
givit tillfredsställande resultat.
)~ j~ i:J

21

VINTER
PROV
och tänkbara som ersättare för den
äldre generationen slungor. En avis
ningsanläggning för i första hand sop
blåsmaskiner avses efter genomförda
prov att anskaffas till samtliga flottil
j er -- förhoppningsvis redan denna
vinter.

P

ro vverksamhe
ten började för ca 15 år sedan med att
FF:UHD, numera FMV-F:UHD, bör
jade lägga ut smärre prov uppdrag på
F21. Omfattningen av dessa prov har
stadigt ökat och numera organiseras en
provgrupp för att utföra uppdragen.
Provgruppen a rbetar på uppdrag av
FMV-F, men sorterar under F21, avd
6. Från början tillfördes F21 en tj änst
som basmaterielingenjör, vars uppgift
bl a var att genomföra denna utprov
ning med hjälp av F21:s övriga perso
nal. Att lösgöra F21:s ordinarie per
sonal för detta har emellertid varit
svårt. Genom tillfälliga kommende
ringar av till en början flygtekniker
och sedan även yngre flygingenjörer
har man vinter föl' vinter klarat pro
blemen med en provisorisk organisa
tion.
Gruppen fick en fastare organisa
tion 1970 genom att särskild personal
fick anställas. För närvarande består
gruppen aven basmaterielingenjör, en
provledal'e (lån från FFV / CVAö) , två
civila tekniker samt korttid sa nställd
personal, vars antal beror på antalet
provobjekt.
• • Bland provobjekten har under
senare år snöröjnings- och fältarbets
materiel dominerat. Men avsikten ä r
att provgruppen skall kunna svara för
utprovning av all so rts basmateriel.
Den gångna vi nterns provuppdrag ut
gjordes av inte mindre än ca 20 olika
objekt.
Flera typer av snöslungor har pro
vats, mestadels av utländskt fabrikat

•

Rolba 260 - den nya snöslungan, där
löraren slller Iramlör snösträlen.

märkliga
kombination av J 32 B och snöröj
ningsmaskin (som tidigare figurerat i
FV-NYTT) har genom fortsatta prov
kunnat vidareutvecklas, men är ännu
inte helt färdigutprovad för att tas i
tjänst i full skala.
Beredskapsaggregatets
startsvårig
heter har genom omfattande prov vi
sat sig i första hand bero på bristande
kännedom om handhavandet, men även
på att materielen är känslig och svå r
justerad.

•

Modifierad J 32 B blåsaggregat
för röjning till " black top".

• • Visst ligger F21 tillräckligt långt
norr ut för att kunna erbjuda bistert
vinterklimat, men för att få så lång
vintersäsong som möjligt h ar verksam
heten förlagts till Kalix fors vid Kiru
na. Vintersäsongen förlängs härigenom
med ca två månader och man kan ar
beta ostörd av flygtrafik och annan
verksamhet. P å Kalixfors disponeras
den gamla stationsbyggnaden, ett lad
värn och flygfältsområdet. Byggnader
na uppfyller (även om de är i dåligt
skick) i stort det behov av utrymme,
som 1::ehövs för verksamheten. När
heten till Kiruna med flera kvalificera 
de verkstäder och ett militärt förband
bidrar till att göra plat>:en lämplig. •
Bo Nor/m
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•

1/4 av Sveriges yta är
F21-spanarens
arbets
omrade . ..

F

operativa
kraven på förbandet ger föga utrym
me för grundutbildning av flygande
personal. Därför är den personal som
behöver tillföras som regel utbildad och
får på F21 endast en skolning till norr
ländska förhållanden. Betr den lätta
attackd iv isionen kommer dock viss
taktisk skolning och utpro vning att
s ke .
Flygförbandens övningsområde är
väl tillta get och utgör 1/4 av Sveriges
yta. Gott om luft finns därför att er
bjuda gästande förband utan att någon
trängsel uppstår. Framför allt finns här
fortfarande goda möjligheter att ge
nomföra takti skt riktig lågflygning 
till fromma för speciellt spanings- och
attackförbanden. De stora avstånden
är dock till nackdel vid sämre väder
förhållanden då oftast närmaste aJter
nativbas (nödvändig reserv landnings 
plats) ligger 45 mil avlägset - mot
svarande sträckan Ängelholm- Väster
ås. Detta förhållande nödvändiggör ett
nära samarbete med förbandets meteo
rologer och förtröstan till riktigheten
i deras prognoser. Meteorologens upp
följningsområde omfattar även nord
norska baser - mht SVENOR-samar
cetet. Detta är ett välutvecklat flyg
säkerhetssamarbete mellan Sverige och
Norge som med åren blivit rutin. Fö
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rare på bägge sido r köle n förbereder
nödförfarande genom att landa på var
andras baser. I medelta l en roteland
ning per månad samt veckovisa åter 
kommande förbindelsekontroller i luf
ten - plus dagliga telefonkontakter för
information om förhållanden, som kan
påverka fly gsäke rhetssamarbetet.
•

Jätteområden
utan
trängsel

En
•

att avstånden i norr är stora. Visser
ligen blir det en vana att 30-milaresor
mellan olika objekt kan vara normala
hal vdagsförrättning ar. För att i möjli
gaste mån förkorta avstånden utnytt
i as så långt möj ligt transportgruppens
TP 83, P empro ke - "Silverpilen" kal
lad. Flygplanet tar ca nio passagerare
och tre besättningsmän, men skulle
även om det fl ög både dagar och nät
ter igenom inte hinna tillgodose alla
F2l:s transportbehov. Nu begränsas
nyttjandegraden av flygtidstilldelnin g 
en - till men för många önskvärda
tjänsteresor. Det " linjenät" som tran s
portflygningarna har omspänt framgår
av fig 2 och vittnar om det motive
rade i transportgruppens önskan att
få moderna re och bättre transport
flygplan för övre Norrland.
Flygning över de stora ödemarkerna
och Bottenvike n kräver hög flygrädd-

F21:s övningsområde som jämförelse
utprickat på karta över Sydsverige.

•

T v: Från "Silverpilens"
cockpit. T h: Hkp:n
som ängel.

21
Helikoptern
slav
och ängel
•

Router från F21 till baser i milo ON och
NN samt till tlottiljtlygplatser och tält i
r~orge och Finland .

ningstjänst, vilken bestås av förban
dets två f1ygräddningshelikoptrar.

• • Gruppen uppsattes 1967 och har
t o m j uni 1971 i sin huvud uppgift
(flygräddning) ingripit vid 58 fall,
varav sju militära haverier. På den
civila sidan har gruppen bistått vid ota
liga räddningsuppdrag, varav kan näm
na s: deltagande i spaning efter två
försvW1na privatflygplan i Umeå 1967
och Dorotea 1969; deltagande i efter
forskning av 27 försvunna småbåtar,
bl a en som drev över till Finland med
sju personer ombord; 15 ambulans
transpo rter främ s t i Norrbottens skär
gård och deltagande i efterforskning
av saknade fjällbor. Vid ett tillfälle
transporterades sju skadade ungdomar
till lasarettet i Umeå efter en svår
trafikolycka utanför Luleå.
Under flygnin g medför de militära
förarna bl a nödsändare. Efter ett ut
hopp startas nödsändaren och heli
kopterbesättningen pejlar sig fram
och räddar den nöd~täl\de . Ingen fö
rare har behövt vänta längre än 45
min på räddning, oavsett om föraren
hamnat i havet eller fjäll- och öde
marksterräng. Till detta bidrar det go
da samarbete som etablerats mellan
helikoptergruppen och rikspolisen
fjällräddningstjänst med bl a ge
mensamma övningar.

februari
1969 har F21 två HKP 3:or, som i första
hand är avsedda för underhållstrans
porter för den regionala televerksta
den, TV 4. Till en början förekom ofta
diskussioner om vad som skulle flyga s
mht lönsamhet, tidsvinst etc. Efter
hand som tiden gått och erfarenheter
vunnits har man idag nått därhän, att
en stor del av uppdragen planeras och
beställs lång tid i förväg. Vissa arbeten
t o m ett år i förväg. Numer finns be
hov att inplanera mer arbete än vad de
två HKP 3:orna f1ygtidsmässigt kan
prestera, trots att det årliga flygtids
uttaget f n är på ca 500 tim.
Som exempel på både tids- och kost
nadsvinst kan nämnas trådnätsprovning
och länkunderhåll. Trådnätsprovning
genomförs under tiden april-septem
eer. Här avses kontroll av telefonför
bindelser för luftförsvaret. Genom att
kontrollera de svårast tillgängliga luft
bevakningsstationerna nedbringas till
synstiden för ett luftbe vakningskom
pani till hälften. Denna kontroll ut
förs va rje år och är absolut nödvän
dig. Detta för att kunna hålla tråd
nätets tillgänglighet på en från bered
skapssynp unkt acceptabel nivå i vår
nordligaste luftförsvarssektor, där vin
terförhållandena ofta tär hårt på linje
anläggningarna.
[
Peo-Wttm-Liv
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Forts F21

RadiOlänkstatiO
nerna har i en del fall ett sådan t läge
att öppethållning av vägar vintertid
måste ske med traktor. Det ta är både
kostsa mt och tidsödande under den
besvärligaste årstiden (dec- febr). För
sök med snöskoter har gjorts, men
resulterade i att dyrba ra instrument
for illa och att en detalj chef tappades
bort. .. (sedermera dock å terfunnen
och välbehållen). Underha llsansvaret
sträcker sig långt utanför den egna
sektorn, varfö r a vstå nden till må nga
objekt är ojämförligt stora. Här kom
mer HKP 3:an verkligen väl till pass.
För besättningen innebär verksam
heten många ovanliga inslag. Förutom
planering och genomförande av flyg
ningen måste besättni ngen se till att
det finns bränsle utlag t och att perso
nal och materiel för underhåll finns på
rätt plats och i rätt tid. I många fall
medverkar även besättningen i arbe
tena på marken. Bl a har det visat sig
praktiskt att vid arbeten med hängan
de last ställa en förare på marken och
låta honom leda arbetet därifrån. Vi
dare förekommer det att förarna bi
står servicepersonalen vid deras arbe
ten i anläggningarna när de av säker
hetsskäl inte får arbeta ensamma. 
Vintertid ger snön avsevärt mer arbete.
En nerisad länkmast eller översnöad
bunkerentre är ingen ovanlighet.
• • Eftersom verksamheten sker över
områden med ringa eller ingen bebyg
gelse, har helikoptrarna utrustats så
att besättning och passagerare kan
klara övernattning - antingen den or
sakats av dåligt väder eller av tekniska
fel. Reservproviant för tio man under
tre dagar (rensk inn, spade, yxa, såg,
snöskor, livbåtspacke, storrnkök m m)
medförs. Någon ofrivillig övernattning
har inte förekommit, men utrustningen
har ändå varit till stor nytta vid många
tillfällen - bl a för röjning av land
ningsplatser.
Vädrets inverkan på flygningen va
rierar s tarkt med årstiden. Under över
gångstiden från höst till vinter och un
der förvintern tvingas besättningen of
ta ta sig fram på lägs ta höjd - efter
vägar och älva r. Det är sällan en
transport måste uppges och när det
sker är det som regel pga underkylt
regn. Då är det bara att landa ... helst
\';d en telefon, ringa flot tiljen, sätta
på kaffet, vänta en timma eller så 
varefter färden som regel kan fortsät
tas.
För att underlätta navigering och för
kontroll av basernas instrumentinflyg
ningsanläggningar kan en modifierad
PN-59 monteras in i HKP 3:an. Där
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utöver finns SARAH-mottaga re och
en lastkro k (vilken idag är helt tillför
litlig) .
Lastkrokens barnsjukdomar har dock
renderat
helikopterbesättningen
en
tvetydig berömmelse, som än idag d å
och då gör sig påmind. - Eller vad
sägs: En häst hade under förfallotid
nödslaktats
Luleskärgå rden och
skulle i helikopterns lastnät forsla s till
Luleå slakteri. Av någon anledning ut
löstes lastkroken och hästen föl! i ha
vet från 300 m höjd. Inte nog med att
cesättningen lovat att hästen s kulle
läggas ner försiktigt så att inte slakt
värdet sk ulle sjunka ... utan dessutom
ta lades om olaga fi ske och lake som
smakade något i hästväg.
•

Eka

F

lyg;p.n'n"d'
vi sionen är utrustad med S 35 E "Dra
ken" och skall i krig svara för under
rättelser om i norr uppträdande fien
der. Divisionen har i sitt emblem tagit
vargen som symbol. För att und erstry
ka flygningen s karaktär över de norr
ländska vidderna döptes vargen till
"Akktu Stakki", vilket är lapska och
betyder "ensa mma vargen". Och nog

ÖGA i NORR
är piloterna ensamma alltid. De har
ett spaningsområde från Sundsvall i
söder till Treriksröset i norr. Ett om
råde med mycket skiftande landskaps
karaktär, med fjäll, skogar, älvar och
skärgård.
En härligt ostörd tummelplats ... bl a
för flygare. Det finns möjlighet att utan
s törre inskränkningar öva havsfJygning,
kustangöring, lågflygning och fjäll
flygning. Lågflygning är en daglig ru
tin. F21 har inget speciellt lågflygom
råde, utan hela övningsområdet är låg
flygnings bart
pga jämförelsevis
glest belägna samhällen. Strävan är
trots detta att undvika all bebyggelse
- bl a för att kunna bibehålla den från
utbildningssynpunkt mycket värdefulla
möjligheten till taktiskt riktig lågflyg

ning. - - - Till gästande fö rband för
söker vi sprida samma för~ tåe lse för
låg flygningsproblematiken här uppe,
ehuru med växlande fram~ång. Må
hända är det dock snart int·~ tillräck
ligt att försöka undvika bebyggelsen,
då även här uppe klagoma l på stö
rande lågflygning förekommer .
•
Hä

J

h.,

.ktdi"' ",nen
trots si na blygsamma 10 ål på nac
ken anOI' att försvara. ReC'.an första
året vann divisionen gerLeralmajor
Ramströms vandringspris och man har
sedan dess inte varit utan f'amgång i
att kunna uppvisa god strid ~ ;duglighet.
- Två av divisionens förare erhöll
Aftonbladets guldmedalj för 1969 års
flygbra gd för att de genom god sin
nesnärvaro, flygskicklighet och ut
märkt lagsamarbete i luften landat en
svårt skadad J 32 B "Lans en" (se FV
Nytt nr 2/69, sid 34).
Liksom spaningsdivisionen har jak
ten goda möjligheter till takliskt riktig
övning, t o m i jaktattack. Pågående re
kogno scering av nytt skjutmEl ger ock
så förhoppning om ännu bättre för
h å llanden både i variation o;h mindre
trängsel med andra förband.
• • Stridsledningsmöjligheterna
är
ojämförligt goda. Här erbj uds dagligen
hela kapaciteten aven väl utbyggd och
modern s tridsledningsorgani,ation till
en enda jaktdivision. Detta f,jrhållande
innebär en mycket god kontakt mellan
radarjaktledare och flygfönre. Både
förare och radarjaktledar.! känner
osviklig t igen varandra på ds ten, vil
ket ge r nära kontakt och ett :~ott team
work. Att normal t bara en division be
tjänas av stril innebär möjligheter till
större frihet
övningsuppläggning.
Detta fordrar inga besvärande beställ
ningsförfaranden vilket ä.r fallet
vid andra förband. En nlckdel är
dock att radarjaktledarna .nte alltid
få r den mängd ledningsupf,drag som
fordras för bästa trim. Därför före
kommer gärna växeltjänstgöJ'ing i syd
svenska stridsledningscentraler.
Flygning över ödemark.;områdena
kräver att besättningarna s~:all kunna
reda sig själva under jänförelsevis
lå ng tid efter påtvingat utsf·rång eller
nödlandning.
Personalen görs på
grund härav förtrogen med längre vis
telse i fjäll- och skogsterrär Lg. Befäls 
utbildning äger därför rum ~;åväl som
mar som vinter under skif,;ande för
hållanden .
Sommarövningar i fjällen (bl a med
kanot) och vinterturer gen(,m Sarek
massiven är mot den bakgn nden rea
listisk a övningsuppläggninge r .
•
An, Söl
(Fons
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