
FLYGvapen-NYTT 's temasene 6 

{;{ {;{ I fjol firade Kungl Hälsinge flygllottilj sitt 2S-årsjubileum. 

Detta sammanföll då med firandet av Söderhamns 3S0-årsjubi

leum. Det ligger därför nu nära till hands att inte bara blicka 

25 år bakåt i tiden utan också låta tankarna gå tillbaka till den 

tid när den militära traditionen i Hälsingland började byggas 

upp. {;{ Redan i Hälsingelagens thingsmålabalk stadgades att 


varje vapenför man (dock minst 18 år fyllda) skulle vara för

sedd med fem stridsvapen - svärd eller yxa, järnhatt, sköld, 

harnesk och båge med tre tolfter pilar. Det visade sig ändock 

snart att den beredskap som denna utrustning i många hem 

medförde inte skulle vara tillräcklig. {;{ En rysk flotta ankrade 

år 1721 upp utanför Söderhamn och härjade sedan staden 

brutalt och skonin~slöst. Sedan plundringen slutförts sattes 


staden i brand, varefter flottan avseglade för fortsatta härj

ningar. {;{ Det motstånd som befolkningen kunde bjuda fien

den var nästan betydelselöst. Man kände sin svaghet och hade 

bara att lägga benen på ryggen och fly bort från tättbebyg


gelsen. {;{ {;{"* 


D
'1 Järnlllngar av försv<lIsan

läggnrngar fran m deltid!:!1l 

som (illns i r-Di ls ingland . dä! 


F'axdw lmen ol'h K ,II'bölc 

o~h Non'ho 'kam"u a.. d · 

me~L kända , \ [llnal' uock um den h",
tyclel~c ,;onr Hälsing land har haft i för
svaret mot yllr" fiendel'. faxeh Imen 
vid inloppvt till Söd rhamn ~pe lHde en 
vIktig roll I elen dll JJa~a",nde makt
kampen mellan Sverige och Danmark . 
(Fi~ 1.) Karböle o('h on'ho skansal 

gamle s ad att nylta till. ELI förslag
byggde~ "annollkt med anlednin/o: ." . 

fl'amkom a l t av byn Sederhamn blida 
att Häl'jedalen utgj ord riksgriin ~ '"01 

" Il stad m'h d il IIylf8 trakten" vnpen
Norge ön' B riim~"brofr' d n 1(;4~ 

"med 'r. r Söd"d'amll lanns dc' n<ltul'li-
Gränsen ansajl;S bäst hc,·akad Inlll 

ga bclingeber ~(Jm kriivdt'~. IIämiigen
~kaTlsar ,1\' denna typ 

vattcllkrafl udl en god hamn . Landels 
li lY1'l:o lse hade ll1I;ent.inr:: emut deLLa . .,.... 

MOHEDS LÄGER Ulan Söderhamll erhöll slIla privi l gie- er 
Anda ,'edan !liOO-Lalet,., ,.,enal·c hällt brev som stad. Pantdoxalt Ilog llpp- ii: 
iram till indclnin"sverk",t:; upphörande ~tocl IllI del Ui l'ha lland t a ll ju lilng re 
och r"gement ts öve,'flYlLl)lni(' bli Gåv och mcr omfattande kt'i~ S"erige log 
le al' 1908 har Moh",c,b läger u l~Jurt e ll dd i, destu mer " teg \·alst..'Indet i Sö
övningsp lat.>; för Kun~d Hä ls ing' rege  derhaml1. Under 1700-lal l ,enar al 
mente. Man kanske kan siij:p ,Ht 30 - tycks emelle,tid ge\'äl'sfaktorief ha 

,niga kJ'igel indtrekt var ol-:;akcll till spelat lit sin roll att ge levebröd a l sta
atl Söderhamn" ~tad bildades. [ eli den, inn"vanan~ 1 stallel börj<lcle 
Kongl Decrct 1620 Riade: n:imli" '1\ all .. ,k 'pp~bygr:(e l'let och t rä indus trin att I\h~l\ det sku lle komma andra l..ider. 
vapensm der all flytta till ~1"dc'l'n" b lom,lra. De natlll'liga fiii'utsätlning  l ,Illtt't av 1800- wlet fanns !'uuka tec 
och alt \'Hpcn~lllld l' i l(>n~l1llll\gt'1l arna var l!oda och ända fram till 1900- kcn Il" el) nedgalll~ i konjunkturen. 
endast \"<11 ' ullatcl I städc rna. l<Ilets b" '1.111 \'ar konJunkluren uncler D l intcrnatione lla halldcls1äget hade 

l Häblnl.: land fanns sedan gammalt stal'kl Ilppatgucnt!e . Följ den blev all hli\'jf anllo rl~llId<l uch sagverkl!tI l Hål
golt om vapen.smedel' ute i de olrka belolknmg('1 ökatlt> i aUlaloch livs  singland had· I nte kapital nog föl' <llt 
byama, Dessa rbk",rade llll Gli utan krafl1l!il Industrier skapaclc~ oeh b\ 'I!- I (1lIl 'aek lie ()1l11atlning rationalisera . 

arbete, du de inte had E' agon närlig- d!:!ll 1,lomstl'ade svm aldl'l" fiin . Det ('Ila ""~ vel'kPl ct'te)' det andra mås 
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If' Iii~g<h nel' 1)l:h ~OI11 <'Il nalurlig liil jd 
Ilpp tod ell 01'0 pH arhehmal kllad"n , 
missnÖJt' med dc slyrande , fattil!r!om 
och manga rersl)nli~a ll'a~edier . Niir 
denna kOlljunkturkurva rör Söder

hamnshy~c"'n <'II I" vände iiI' vi framme 
vid liden för andra värld:;kri/o(l'ls "lut. 
Arhetslösheten l ll'llktell \ 'al" tUlt 1.. 

ranrte ~IOJ' . skall0\1llderlm~ ...1 val" daltgt 
och de styt'ande J stad och bygd "ag "ig 
om efter miijlig-hC"er atl föJ'inillra 
framticlsut"iklerna . 

KAMPEN OM F15 

Niir fÖ J'waJ'sdl'paJ 'l~'melltC'l o"h flyg 
\·apne. vid denna tid sökte efter en 
plats I NOl'rland till viI k n man kunde 
fiirlägg-a t'n ny f1y~flottilj, var c!C't där
för ~an~ka naturligt alt dl.' sty..,mdI.' i. 
~ödel'haml1 (eft<:>rsonl Söderhamn var 
c'lt av aIH'rnativ('n) ladt, 11<:'1' myC'k'!1\ 
möda pa alt framhäva rörde lama med 
Sörtcl'hanlllSl'lllcmat ivet Del ::\J1clra al
lcrnativl'l var Umc" och eld la I' väl 
ans,,~ nll''' g<ll1sku nalul'1i~t att Umea 
IlItl' lwller ~paracl(' nagon möda atl 
framhäva förd lal' lla med en förläg~ 

r1ill~ li ll llnlclraktel1. 

Följd >n blev <'IU Per Albin H<lll"~()tl 

i SII1 pgen,;kap av ~ttthlllillisler, r 'l 

Edvin Skiiltl SOIll (ön-var,.minisIN <Ich 

Gustav Möllcl, ehefcll föl' ~ociakl ')lcl1' 

Lemenle!. uppvaklade~ av \'äl utvalda 
r pre,;entanler (ör resp :.läder. För 
Söderhamll" oeh Siiderala:; räklling 
hr-de "Siideralak Ullgell" Carl Rahm och 
Axel B~l!.'kman , bor~ll1äst.a rf' i Söder
hamn , I'e:;t lill Slo<.:kh"lm fö r att ta la 
Sl~ varm:.J fÖ l sin sak . Aldrig I i<.llgarc 
hade väl lli,gOIl känt. till att Söcler
hamnsorten hade sa mClnea [iil'de la,· 
nar det g" llde alt plal'era 'n f1ygrtot
t ilJ till ortE'n . Trol;; detta slod del tyd
ligen inll' hell klat'j för I'egering och 
riksdag all öderhamn var enda tänk
bara alternativet. 

Nya uppvaktningar, Stadsfullll1ilkli
ge!". ordfönlllcle o,,!t landst i n~~ordfö,'an
dc Erl1st Lindley hade nu sällat sig lill 
r1E'n uppvaktand Söder'hamJ1sgruppen , 
~Ol1l med gnll1dlighel och encrl!i gick 
In fiir alt s('rvc'!'a de oU ka pan il'rna 
och enskIlda rik"dagsmännen alla el' 
argument . som dl' ",jälvH t rodde pit 
()ch SOIll d ön~kadc fa r i k~rlagel1 alt 
trH pa , Ansträngningarna k"önles mcd 
(,'amgang och slutet hle\' all flygflot
l i lJ nr l:' skll lle förlägga!> till Södel 
hamn, 

FEBRIL VERKSAMHET 

Nll hlev det faJ't pa rle k(,)mll1una la 

myndIgheterna. Viigar, bostäder. val
ten och avloPI (l ,h myckel annat :kul
le ,nar.,.t val'a klart . Alla des"a arhe
len ~av linder de förs Ia lIppby.e.enad~- .. 
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Ffg 2 

Fig 4 

Fig 5 

foto: john forsell 

Fig 6 

<ll'cn ctt [!Oll llllskol l till al'bcL~JllÖl 

ligh.,kma fÖI- bd"lknuw;en l öd" r
h'Wl llsort 11. Eli nYl;\kommllle Lillsat

te" l1<'st<!l'rHk av Erllst Limlkv , C G 
J oh'lIlsson och Axel Biickmall , Denna 
hari", till IIppglfl ött samordna d.'1 

kommltnal" <lI'h ! ... t llleJ el!:'! s<1111 11 1

fÖl'de~ av de ml li lfil"l mVlHiJghet.l'l'na 

'amarh 'wl ktlnlll't "l"k l1ade~ redan fran 
lön,ta ~!l1 lld ,i ' \'11 p,'taglig 'ii h ' il ja 
!nln bada pal1er" "icla. O~I ' n\lvarande 

IlygllolttljeJl Itggel lamb vid w ien fiil ' 

I'(>sllltet 01ll t!\'gllol l il.l en knapPil~ l n<l

glll ltJl1).: dJlnat all g l"s "ko" , 0<)1' fanJ1~ 

Ingn hY"lI(Jlflder föl' var<, siq per"uJlal 

e lit'!' llHHel'll'1. 

Dt'tl rön,tH kurni IlW'Il1c'1l hd ilJ I", 1l 

viirnl'hk!i;:a ' nhY:-!l'., s,i1~'d t,,, 1 Slider 
hHIII n." " lad , diir se,v,, 1 l'xpcll ll iol1slo
kak'r, lödiJggnm«Hr, 1I1.,p , ~nlJ)g~- ol'h 

I II hlldnings lokall'l' III1 'dlllllg"t,.I lt1c. 

i/lhyrd<l l,jg(' II hl'l l'I' . ~Y"l(Jl<lds- ii"" 
planenngscl1 b"I/,t v ie! Il v~fii lt el jJ<l~lek 

"amlldl~t I h"g tak t ""h ~dltelter~o!Tl 

hYl<gl1ackrna hl"" k l" l'a lly11 Ulll' dell 

e/w a"d" l n lC l~~1 "r (' r ,1"11 and r" III 

til l dl'l lluv<I!'and" Fl.i-om,'"det , FI ~'g

]J,.'.I<1n"I<.:1l hedl'l.'v~ llllfh,l' IIlI ' n Mn

heds flYl(fil lt IIl ....rI 1l:1~I'iJ ~k" l flyl:(phll 

uv "lurC' 1\'(1 

HUR NOLL BLEV TvA 

Vid ~\'I"lska Flaggall, d",,,s-Il',,thp;hl'
tl'l "dl li l, lIan( l ' tl llst~ill lli Jlgar där 

olIka o)'l.!anisaJlon..,r hrukade de lta med 

s I/l" lanor harle Fl~ linder cl' IOl'~ la 

• 1'\' 11 "I klIlInaI ~tiilla \lPP el\' hn~1 P: l 

1' lIn. D<!u« tY I'klL> Sr; I rhallllls ,lad~ 

tader val ,;lt a lkal iJg \ atl IlIan "e~lol 

alt li vc'rraska 1ntldj"bl' '/1 med en 
';"('Ilsk fana Fi~ 2_) Fall"" \'ltJ "Il [0(<1

va c,l\. ollk:1 1)1·l! cll ,i~a liorH.:' !· nt:h hant

"e l'k~'ÖI' 'ningl'1l I Sf.del-hull1l1s ,Ull l 

Vad dill' 'nlol . Iadl'n" lader inI e k"ndc' 

till \'," al ! "hd,," Wr I lyg\'apn 't "al11

rna ;'1' <1\',,\):( lI11r!cln Fl ~ (On 1'14\' 11 101
bancl"I<lIlCJ. Följden I,k,\, ull Fl:; idilA 

htlr t \Ojj tnllfll \'Cl r Cl\ ' dt ' lJ 'na ar föl'

,.,,,dd med fly J.! \ ;tPL'lIl'lI1hl mt!t o(;h Hä l
~1I'l!'eb.."kel1 , (Fil: :J .) 

25 ARS FLYGPLANTYPER 

En kort atl'rblick fl" 11.v~p l alltypen l a 

\'«1 F l ;; 'I "ar hill' snuhl I IItv<,(,kbnQcn 

gal l rama l \ 'Id "u tekniskl h '[Orlal 101"
band , 

Dl' allnl lörslil "Y J.:p löl1e" '0111 llll 

cll-lad -" Fl:, \'al' ii\ typ SK I l , Fo<.:k,, 
Wulf "Sll 'glIII." - ,.(l/Il del! llr"pl'llll~

lilla bete"kllillg.'r \'HI' , hemhndet Tysk
ILll1d, ( F il! 1.) De1l3 IlYl.!plan bci!'j ad. , 

by~gH' 1!l:i1i "" h I Il'l'nshYF;J.ldt'" i S\'e

riw' 111 .. 11<111 lH:ili ' H'h l!HIJ I 57 'x('m
p lar . F'1\'2'j1la11l'1 \'dl' ;;PI''' 1 (w ll il\ ' bi
planst.lp, (I\-, duhbl" vingar /1w<l aVl'll 
for d!'11 11 I"! I Ill>lllllga p r l'.» I"nda , Pi( 
F l:' ;!11\' ;i"r!es rt 'I för iillm:!1I IIygt 1',, 
ning och rör samhalldsflygn ing<ll- , E lI 

a nnaL skall "'gplan som användes lor 
Irkl1Hnc!c' UjJPf';Il!t:'1' var SH, 14 , 

FÖREGANGARE 

Del IOl'sl<! kl'i~sf l vgrlan .-om t illfördes 
Fl~ \'al' 8\' I yr .I ll. Det byggde~ av 

SAAB 1 ,'H :\00 l'x"mp la r mecl hÖllan 
1945 . J 21 Illl\'l'rkarll's i tem versioner, 
\'a r av lre \'ar jJl'opel lerdr' ivna och I va 

j lrlr"'n a, Flygplan l var na~ot okon 
I'clIliont'l !t IIlrust.a l 111 ,r! 'kjutam! 
pm[Jl' ller , Va rl,' r': .Jo , det \'ar ett "t~lI'kl 
cinskemnl l!'illl konsl ruk !örerna, sida 

a1l, for aU la god vH[Jenverkan, plal'e 

I'a ka llO lll'l'nCl cen t ralt. O""sUlom hade 
nlo lOI '1l met! \. i d(~n Il t( Il ~länrligl ökad" 

kr;1\" pa hå:;lkl'a fl e l i.J!ivit ganska 

~krymmand<: . \'Hdor den skymde fli
rar ns ~ik l l all~ l llllling \I II sta n och 
landning, l\lan plae('radl ' d" föra r('n 
o('h kanonerna lr~lInst l flvgp lank l'op

)lf>n {)('h 1ll010l'" bakom 10rar('11 G"n<l~1 

IIPP,' lOd '111 ' llertid 'Il nytt pm\)lem . 
Hur skLt l le förar('n klm'a cH Lt hopp 

i halldebt, >IV nlOtOl'"lOPP, brand e l dy!'! 
Om han li I1lllade flygp lanet fl" knn
l'en llO!wllt s, II "kulle han antagl1~plI 

bli ,,'arl l1li'ls""k , e l'ad a v d ' n fOlifaran 
dl' rot· randI' propeller n, SAA B \'ar 

1111': fnlmmil"rI" I() I' at I ävell här pro
I'a !lya !I II '; ga l . MUll l ö~te pro I l m!:'1 

jO(enoll1 att !TlOl1tf>ra in cn kalapult!; u !. 
SAAB J II blev )Ja sa sä tt de t rör~ t a 

flY!!J.> lan i 'ärlrlen i "crre le ve rans med 
k<l L"pultstol (ör aU l';,dda fÖlor n . 

Flygp lanC\,; bpvapllillg belitou i jakl 

\'erSl01WIl av au tol11atkanOIlCl' och rlyg-

jJlallet hade ('II 1"1'1 il\' 550 km tim . J 21 
lillfiinle" Fl " i Juli 1946 föl' ut i iJdntng 

[I\' p"l'~ona l .,,'h under arets "ISla n1il

nad 11 1IfÖ!'de" 1"15 egna J 2l:or. ( Fi\.! 5,) 

PROPELLERLÖST 

I Icbruan 1%2 var F l :) mogeL all traJa 
in i ll:taldcrn Det \'ar de" redan dit 
~avii l i El1gland "om i Sverige bejJrö
\'<ld J 2 "Vumpil'c" som bÖl'jacle t il l

lon" flYlo:fllltllij"n , "V ,1I11plre" fanns i 

S\'edge i n:-u-a ~OO exemp la r i sav" l 

jak L- 50 111 altackv(>rsionen , Jaktvers io
nen hade l' ndas\ automatkanoner ~om 
ht'\·äplllllj:!. Sedan "Vamplre" IJlivlt 
OI11()c!em som k rig ~ ll ygpla ll nven:(ick 

iI.v~pla Jl~n lill all bl i ~kol fl y~lall pa 
KI'i\.("flygsko lU1) L I unl<byhed (1"5), 

( F :~ Ii,) 

Som vl.,.,al l<lre tillförd,," PI~ .J 2!l 
"'fu lIllHn" , A rl't val' 1956 , i\ ven d e l ta 

lIygrlan ' ,II . lliH det tillfördes F15, 
\ '<1 1 hep l öval !Jr! andra I'orhanrl i Sv,,
riL!~' . "TunnaJl" hyggd'~ P<l SAAB i 
o\'l'r 50n ex"m plar, \'~II 'a\' lo rt farande 
<'Il de l ,,"VölIlCb ~OI1l nlaU'ly~pl all i Sv -
IliW ol'h '0111 jakt fl ygp la n i ÖstelTik 
De (-ste lT iklska pi loterna ()mskolade~ 

1''' F 15 und" r de t " 1 ~la <I r!:' L som Fl:i 
hari ' "Tunn,lIl" , .J <!Y "TlInnan" var rl et 

törsta s >I'icbyggda Ilygplall i Vä"Lell
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rqpa IIlL~d ptlJUJ"!li fl"" "iil~(,Jl D pt l:"lIUJ~ 

1111 .. 11<'111'1 I1l\Tkt'll 1'1 i [ln~;, h (,t fran all

dr., II ,.lVI' I \' ;,, 'liktl "II hY~f!a pa \',,1 

11111I 11I1I1I1l! al P" I -.lII,d p" d"l1 l1 d 1\' 1' 

a\' 11\L!l'lal) , Fo lidl'l1 hk, l'l l 01l6dll:I 

"to,1 '1111 ,d landI1JnJ.;sh,,,'c,-it' I' IIndt' l" 

" T 11111 Iilll " " 101 , ta d" F I ~ ktllld, dOll, 

il, il 11\ t Id :1\ ).'111 ;lr. t 1 1 iil.n~ldh'tl·r j 1',1 II 

" I\dl'~ IIirbcllld I ~\'I'r i l!c nöt 11\'"p l"II<: 1 

li l li,,,.!,,,. Ilo1ld,ll'lI ( Fi;.: 7, ) 

:'\ '" i <lpl'il 1!Hi! d et \ ,II !hg~ dll hyliJ 
III "TIIIlIIiII1 " IIHl I ,\ ;I~ " L all 'l'n" ""h 

"a'"11<1I,, 1 t;i 11'< I O" , I!Y1! ll ollilj l'I' till " .. 

all a c k lloll d .1 \ '(11' el"I 111~'cI l'll \ i",,1 V,, 
I IHld ",'m d~n Ilyt:!iHIc/; ' p ..1'.".0 Ila I ~()II\ 

k\,'lI'Qn11lIad" pil liirba .. " , 1 ,b iti t'" 1""'1 
L'1l 1I ,I'!i! l' lan l .vp, ,om mall harl l' t: I I 'lE! 

" It Iy,'ka "m ,wh ("tt lonr"""d" lin 

BYTE TILL ATTACK 

l"H I' " L 'II',ell " k Ofll I'dr " VU1 den, ltk
,11m tid ignl'f' "Tunnall" , Iii I l",p l'iwarl 

pa andra förhand , D, Il y~pl,1I1 '"1\1 

t ill fördes F I5 kUIIl [rall F il i Halrll" l ud 

",H' I Io I I IiJIm dal' L.!j ..nk-" ("lm tll\ kuh 
' Lall~l'n " ,II, \' a d ~;illl'l ',':JI ;'111111'11,1 

Ill lI,L!, d l men.! a lblr\jgt U l l'lht<tt 1I~'g

pla n an linpgn nL.!,,,"na , Eli ,II' "tl ll'd

III ligan I.' ;11 ' III lIPP!:{IIt.'I\ H ' Il 1 öll; I< 'k

\ly"pl" II kni\"l'l" 111'1';' la~ ( a ll " lI lali\", 

Gt'rlo rn ;11 1 ·· L afl:-.PIl·" d l~""~' l!<I tn Lll r u~

lab ' lied rada I ' Ol'h 'II 1l;'\'I!.!il l or all 

:--kdta r c-t d il. 1" fl hi l l · ·Lrifl~t·n · · 1.1j...,Jt ~1t't:. t lt 

IIlhlalll l ,tl lvadi'l's II YL.!pl;IIl1 Ii. dv~ I.dl I 

v"dc'] 01 Il I I1ÖI k", k~1I Ill t" allll d h Illdra 

mel\ \',i J [,i n;\';( I'''' I l' Ilv l', p llln" ;111 

>:1'1I","",;r~ ~ I ]la "P"" !'d).! , ( Fig S,) 

•• I ci a).! r ll1 l1~ pa tln llll l" II a ven 1'11 

TI~ I!:l P"mlu'ukl', p tt "'<lmrltong l I r<l o~

porl fI.I'/.!p la/l ~(1111 (Jd F I:) i Iiir,-I a halld 

a,,\'iil1ds li,l' utllddl1 i lll' a v tl v~n,I\'Il' '' 

I<'n'r ,,,,h I 1I~'g l 'iid d n lll g~ I J;j ll~l, 1111'" 

aVf'n le; 1" ~ln~'Tt l nllL...... pnr lt' l· Fii , I I{;r,

ta 11.CJud f1Y~J" ;idd J \lnl.;!~tjan:-"t fiJ1n~ :~\'I'U 

en Vl' r tnlhl'ilko pler med n .v!.(vapt'"hc'
l ~t:k tllng H KI' l , Dl'nnCl ä r , li ksOll1 

TPX:l, 1111'11>; ,,,I 11 1('" 1'''.I l ll tl '\lHIIII I'' 

(Sl\ f{AlI , lö " ntt ,..iik" , ,,, ri a Im ;-' 1111;111 

1 I,\'~he~" I I" l!lg " m i l \' i l1l!al~ Lo pp" 11':111 

,l i t Il,v<!pl"n I1l l'rI fa ll ~k ~lrll1 ,,1'1, "<HII 

II ll'd , II. nöd ,,,,,,I,, ,'1' ! DIA 'Al \'II I 

!!ledd,'I" ",II d" 1I IlI'fi!llll' I' ~i" 1-1 , 1: 
kOPll'l''' "I aI'e " lIt r u,latl 111<'<1 \'''1'>,,11 

">111 1:01' <1 ..1 I"nj h "" illl Iy ll" tlp!' 1110111

III,kllr I lI ii,j III \ ,,,1111 ,' 1 I llall all hl,hi,

I;' 1;",01" 

lil'ilk" Pll' I"II" , 1", a ;.II\I'; tndl1 l m;",m i ;l
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fo t o : john forsell 

foto : arne j ohan s son 

Fig 8 

• HKP ~ 'an tämna, "galdagen" , , . 

f oto: j ohn f orsell 

• Viggen ti l l FIS IOl e 1975, 
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Frivillig
utbildningen 
klar 
förstärkning 
tör 
bastroppen 

* * Upprinnelsen till den 

frivilliga utbildningen i 

bastjänst som ägt 

rum vid F75 under se

nare tJ.r - är en skrivelse 

frän chefen för flygvap

net som beordrar flottilj

cheferna at t understödja 

flygvapenföreningarna i 

en rekryteringskampanj 

för att skaffa elever till 

bastjänstkurser. Framför 

allt för att na och utbil

da den värnpliktiga per

sonal som är krigsplace

rad vid och bosatt intill 


resp bas. * * * 
perter på bastjänstutbildning från flot
ti lj en. 

BASTROPPFÖRSTÄRKNING 
Resultatet av mötet blev att tolv värn
pliktiga anmälde sig till kursen, som 
omfattade 72 tim och även skulle räk
nas som ett skede för befordran ti ll 
värnpliktig korpral. Kursen omfatta 
de al lmän bastjänst, markförsvar, sta
tionstjä nst, sambandstjänst och till
lämpningsövningar med betoning på de 
inledande åtgärder som å ligger bas
troppen vid beredsk apshöjning. Utbild
ningens mål var aH utbilda personalen 
till att förstär ka den befintliga bas
troppen. Härav uppkom den inoffi
ciella benämningen "bastroppförstärk
ning" . 

Det lyckade resultatet av rekryte

D
etta föranledde chefen fö r 

ringen ti ll kursen vid krigsbasen rap
F15 att ordna en försökskurs 

porterades till CFV och föranledde en
vid En krigsbas under hös

ny flygstabsskrivelse vari anfördes att 
ten och vintern 1965-1966. 

"C F15:s ini tiativ var synnerligen vä r
Till berörd personal utsän

defullt för aM upprätthå lla/ uppehålla
des sommaren 1965 information om 

en hög beredskap vid basförba nden ,
kursen och inbjudan till ett informa

varför detta system bör p rövas även
tionsmöte i bÖI'jan av september. Till 

a v övriga berörda flottiljchefer".
mötet, som leddes av chefen för F15 , 
kom 25 personer. Representanter från 
Hälsinge flygvapenförening och flyg VAKANSERNA BORT 
staben deltog också i mötet och orien Liknande kW'ser rek ryterades också 
terade om den frivilliga utbildnings  hös·ten 1966 vid andra baser, men av 
verksamheten. Kursens uppläggning kortades till 36 tim utbildning. Bas ut
och genomförande föredrogs av ex- bildningen forts atte åren 1967-68 och 

1968-69 för att vidmakthålla och öka 
kunskaper och färd ighe ter hos perso
nalen. 1969-70 företogs en omskol
ningsk urs för stationskompanichefsbi
träden, klargöringschefsbiträden samt 
lablå ma,rkörer och orienteringsmarkö
t'er i kommandocentralen. Denna om
skolning betydde att vakanser i dessa 
befattningru: fylldes av ny utbildad och 
intresserad personal. 

•• Det verkliga elddope t fÖl' dessa 
värnpliktiga inträffade vid KFö hös
ten 19'10. Då skulle det visa s ig om 
"bastroppförstärkningen" kunde upp
fylla de krav och förväntningar, som 
ställts på dem. 

KLAR FÖRSTÄRKNING 
Personalen hade utbilda ts till att för 
bereda inmönstrlng av fordon vid A
plats, att förbereda inmönstring av 
personal, vägvisare vid avs tignings
station, att biträda vid upprättandet 
av det operativa sambandsnätet. Dess
utom skulle de biträda med iordning
ställande av klargöringspla tser fÖl' 
flygplan, fTan1..förse l och klargöring av 
flygplanammuni tion mm. 

Vid mobiliseringsövningen Jru'made 
bastroppchefen "bastroppförsä rk ning
en" efter en uppgjord larmlista, och 
inom 11/2 timme var samtliga på plats. 
Denna insats betydde a tt basen var 
klar att ta emot och klargöra flyg
plan flera timmar tidigare än vad som 
annars sk ulle varit fallet. 

FÖRTJÄNAR ALLT STÖD 
Allt efter som den ordinar ie personalen 
inmönstrats och avlöst " bastroppför
stärkningen" , ing ick dessa i sina ordi 
narie krigsbefa ttningar. 

Övningen visade att "bastroppför
stärkn ingen" hade gjor t Ett utmärkt 
arbe te, som höjde basens beredskap 
i väsentlig grad. De t faktum at t ut
bildningen av dessa värnpliktiga skett 
genom frivillig hemortsutbildning vi
sar vilken betydelsefull insats frivillig
rörelsen kan göra inom flygvapnet, och 
att den förtjänar allt stöd den kan 
få. •West/in 
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'.,. 	 :-: F15 har sedan ja
nuari 1970 organiserat 
en stör- och stratos
färgrupp i f d tredje di
visionens lokaler (det 
officiella namnet är 
malllyggruppen). Avsik
ten med flygningen vid 
F15 är att upprätthålla 
kunnandet pa 32 B 
för alt senare omsko
la mäldivisionen. Chef 
för gruppen är kapten 
BRODD och han be
rättar nedan om denna 
verksamhet. ' . !. 

U
Ppguten innebär samtidigt 
störflygning för jaktförban
den och undersökning av ra
dioaktivitet i högre luftla
ger för FOA:s räkning. För 

denna verksamhet finns f n sex "Lan 
sar". Under innevarande år kommer 
ytterligare flygplan att tillföras för
bandet. 

SUNE OCH PETRUS pA 14.000 M 
För störflygning utnyttjas ofta "Jer
ker" på förarplats och "Sune" under 
vingen - numera välbekanta figurer 
för de flesta förarna inom vapnet. Des
sa två kan åstadkomma störning på 
siktesradar, vilket möjliggör träning 
av anfall i radacr'störd miljö. Under 1971 
kommer "Petrus" och fem flygnaviga
törer att tilliöras gruppen. (Slme och 
Petrus är övningsstörkapslar.) 

Undersökningen av radioaktiviteten i 
högre luftlager innebär att man fly
ger på 14.000 m under 20-25 min och 
låter luften genomströmma sex kaps
lar med specialfilter. Flygningarna in
tensifieras i samband med kärnladd
ningssprängningar. 

ANALYSER AV FOA 
Efter det att raruakflygplanet plundrats 
på sina kapslat' (fig 1) sänds filtren 
omgående till FOA:s radiaksektion i 
Stockholm. Vanligtvis används vid en 
mdiakflygning två s k mikrosorbaniil
ter samt fyra glasfiberfilter, Mikrosor
banfiltrens värde ligger i att de kan 
upplösas organiska lösningsmedel, 
vilket underlättar analysen av det in
samlade materialet. Med gJasfiberfilter 
kan man samla stora mängder aktivi
tet på minsta möjliga mängd filter
material. Mikrosorbaniiltren undersöks 
medelst autoradiografi, dvs med hjälp 
av fotografiska emulsioner där de ak
ti va partiklarna isoleras och studeras 
i mikroskop betr färg och form samt 
storleks- och aktivitetsfördelning. 

Genom att undersöka och analysera 
den radioaktiva strålningen med olika 
slag av detektorer få r man en upp-

F 15
undersöker 
~~dioaktiv~teten 
over Sverige 

32 B-förare 
välkomnas 

till kul jobb 
på 

fattning om dels den totala radioakti
viteten, dels halten av de olika nukli
derna. - För vissa av de radioaktiva 
produkterna är man dessutom tvwlgen 
att tillgripa kemisk analys, 

URSPRUNG OCH KVALITET 
Samtliga dessa undersökningar ger 
tillsaIllffians med beräkningar av mol
nets bana (trajektoria), studier av 
moLnets form och strukturförändring
ar samt under vilka betingelser bom
ben bringats att explodera - en upp
fattning om typ av explosion och 
bomb, explosionshöjd etc. Dvs en va
penanaJys som i sin tur beskriver ut
vecklingen av de nukleära vapnen i 
bl a de länder som fortfarande inte 
skrivit under gällande provstoppsavtal. 
- Sålunda kunde massmedierna 
medio april meddela att man på FOA 
spårat ökat radioaktivt utfall över 
Sverige i slutet av mars i år. Ursprung 
Sovjetunionen. 

•• Flygtekniskt innebär flygningen 
på höjd att fart och höjd stöts upp med 
ebk för att långsamt sjunka pga för 
låg dragkraft på tillåtna varv. Några 
problem med tyngdlöshet eller sterili
tet pga radioaktivitet har inte fram

15 

komm.it. Praktiska prov på det senare 
genomförs och resu Itat förväntas se
nare under 1971. 

Organ.isatoriskt består gruppen av 
två fas t anställda förare (officerare, 
fältflygarr-e) samt en stationspluton om 
nio man + värnpliktiga, För flygning 
inkallas förare för att fullgöra obliga
torisk eller frivillig flygtjänstgöring, 

VÄLKOMMEN! 
Rekrytering av dessa har inte berett 
något större problem. Det finns gott 
om 32 B-piloter som fått möjlighet till 
fortsatt fJygtjänst - trots att flyg
planet utgått som jaktflygplan och om
skolning till J 35 inte erhållits. Vad 
som erbjuds är flygning med ett flyg
plan som ät, trevligt att flyga och som 
många förä lskat sig i. 

Alla "gamla" 32 B-piloter bör höra 
av sig för flygtjänst även om beho
vet f n är begränsat. Då måldivisionen 
omskolats öka:t, verksamheten och 
därmed också förarbehovet. - F n 
finns inte I;ehov av omskolning av 
A 32-pilote,r . Men i framtiden kommer 
det sannolikt att bLi nödvändigt, efter
som 32 B tvingats försöka leva kvar 
70- talet u t. • 

Brodd 
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E
n gång om året - l regel på 
senhosten - genomförs en 
storre råddningsövnmg for all 
flygande personal vId flottIl
jen. Den brukar i regel kom

bineras med en flykt.övning och pågå 
i ca tre dygn. 

I fjol genomfördes denna övning i 
september månad. Det blev en stra
patsrik övning i regn, mörker och ky
h.. Personalen fick då verkligen testa 
sin kondition och sina kunskaper. 

RÄDDAD AV "Fl" 
Förutsättningen för övningen var att 
det rådde krigstillstånd och att besätt
ningarna (förare och navigatör) efter 
ett företag på eftermiddagen hamnat i 
en nödsituation, som resulterat i nöd
utsprång över hav nära ett av angripa
ren behärskat landområde. Fram emot 
kvällen skulle de nödställda bli räd
dade med helikopter från den främ
mande makten. Vid landning senare på 
land var det så arrangerat att de nöd
ställda skulle lyckas undkomma sina 
"räddare" för att sedan försöka ta sig 
igenom ett ca 50 km brett landområde 
som besatts av ockupationsmakten. 

Med hjälp av helikoptern flögs delta
garna ut till ett för dem okänt havs
område. Fönstren var förklistrade och 
helikoptern flög inte den närmaste vä
gen till övningsområdet. Besättning
arna "tvangs" sedan hoppa från heii
koptern ner i vattnet. Därmed blev det 
nödvändigt att snabbt få i o/'dninJ sin 
räddningsutrustning - bl a den "upp
blåsbara". Uthoppet skedde med heli
koptern i hovringsläge från några me
ters höjd. (Fig 1.) 

Efter några timmar i livbåten kom 
räddningen. I olika omgångar lyfte he
likopterbesättningen upp de nödställ
da - både med och utan hjälp av Yt
bärgare. (Fig 2.) I vattnet provades 
olika typer av utrustning. Särskilt 
glädjande var isolerdräkternas goda 
funktion. Det förekom knappast några 
läckage alls. (Fig 3.) Det fanns dock 
annan materiel som tyvärr hade något 
sämre prestanda och värdefulla erfa
renheter erhölls för förbättringar. Ef
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* * I F15:s organisation ingar en flygtransportgrupp som bl a är 
utrustad med HKP 4 - flygvapnets räddningshelikopter. Heli
koptern är en ovärderlig tillgang i räddningstjänsten. * F15 
har ett utsatt läge genom närheten till kusten . Det gar knappast 
att vid nägon flygning undvika att komma ut över Bottenhavet. 
Vattentemperaturen där är i regel lag. * Som exempel härpa 
kan nämnas, att under juli manad 1970 uppmättes vid ett tillfälle 
yltemperaturen i vattnet utanför F15 till bara +4Q . För flygande 
personalen är det livsviktigt alt ha tillgång till snabb räddning 
vid ell eventuellt haveri ute till havs. * Att ha HKP 4 pa för
bandet inger därför stor trygghet. Det ger även möjlighet att* * * realistiskt ölla räddningstjänst. 

ter övningen i vattnet landsattes be
sättningarna och fick ombyte till torr 
flygutrustning. (Omtänksamhet aven 
invasionsmotståndare ') 

pA RYMMEN 

Efter ombytet började flyktmomentet. 
Det genomfördes besättningsvis. Be
sättningarna tilldelades en mycket 
bristfällig karta, som "råkade" vara 
brandskadad elle r trasig på de ställen 
dä!' vitala orienteringsobjekt fanns. 
Man hade dock tillgång till nödkom
pass och viss nödproviant. I terrängen 
var fienden representerad av spa
ningsplutoner ur 114 från Gävle. Dessa 
hade till uppgift att tillfångata rym
lingarna. 

De flesta deltagarna föredrog att nat
tetid och i skydd av mörkret ta sig 
fram till de egna linjerna, vilket var 
strapatsrikt i de blockrika hälsinge
skogarna. Andra föredrog att övernatta 
på något skyddat ställe och förflytta 
sig under dagen i stället. Under natten 
fölJ ett kraftigt regn och luften var 
kall, vilket tärde inte så lite på både 
humör och krafter. 

ERFARENHETER 
Fram emot andra dagens eftermiddag 
och kväll började deltagarna nå "må
let" . Många var trötta, h ungriga och 
blöta - några t o m nästan utmattade. 
Om inte tidigare så framstod då be
tydelsen av fysisk spänst och välodlad 
kondition som något minst sagt bety
delsefullt. Humöret var emellertid ef
teråt prima trots strapatserna. Förvå
nansvärt få blev tillfångatagna av fi
enden, vilket tydde på att de varit 
mycket försiktiga under flykten. 

Övningen gav mycket gott utbyte. 
Man fick känna på hur det är att an
vända sin flygutrustning när det verk
ligen kniper och att bli räddad av he
likopter. Förtroendet för säkerhetsma
terielen samt räddningsmöj ligheterna 
har säkerligen befästs genom övningen. 
Självförtroendet ökade säkert också 
genom att man klarade av att - med 
hjälp av dålig karta och nödkompass 
och bara knapp nödproviant att leva 

foto: o_e gellerrnark 
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Vid sidan 
om rutintjänsten 
- Konsten att fly 
och ge hjälpande lift 

på - ta sig fram en avsevärd sträcka 
i svår terräng under verkligt besvär
liga förhållanden. 

HJÄLP FRAN OVAN 

Helikopterns användbarhet har genom 
publicitet och kunskap nått ut till en 
allt större allmänhet. Det märks bl a 
på alla förfrågningar som kommer till 
flottiljen från enskilda och företag 
betr möjligheterna till hjälp med lyft 
av olika slag. Mht räddningstjänsten 
och beredskapen är det dock bara i 
undantagsfall som helikoptern får ut
nyttjas för sådana uppgifter. 

Det händer dock att helikoptern ock
så kan tas i anspråk för uppgifter som 
ligger vid sidan av rena räddningsupp
drag. Ett sådant fall förekom t ex vid 
F15 hösten 1970. Då utförde en HKP 4 
ett precisionsbygge aven fyr för sjö
fartsverkets räkning. 

• En älgko räddas sista stund. 
Sedan mer än hundra år tillbaka 

finns en bemannad fyr på Agö, ca 30 
km sydost Hudiksvall. Denna fyr har 
ersatts med en helautomatisk fyr som 
"byggts" aven F15-helikopter. Fyrar 
av denna dimension har aldrig tidigare 
transporterats med helikopter, men ute 
på Agö kunde man inte tillämpa de 
vanliga transport- och byggnadssät
ten. Fyrplatsen saknar hamn och ter
rängen längs stranden är 'mycket 
olämplig. Att bygga upp he!::l anlägg
ningen på platsen skulle ta mycket 
lång tid och bli mycket dyrbart. Med 
HKP 4:an kunde man lösa både trans
port- och monteringsproblemen snabbt 
och rationellt. 

VAD EN VERTOL TAL 
Tack vare HKP 4:ans kapacitet kun

de fyr1:ornet byggas av fem monter
ringsfärdiga sektioner. Sektionernas 
vikt låg på 1.200-2.250 kg. De bestod av 
fyra 3 m höga stålcylindrar med un
gefär två meters diameter. Dessa plaQj 

III.. cerades ovanpå varandra. Överst på
O... toppen skulle själva fyrkuren stå. He
c la byggnadens höjd är ca 15 m. 
~ 

Helikopterbesättningens uppgift var 
dels att tr'ansportera sektionerna från 

.2. 

..c 
Hölick till Agö (ca 10 km), dels attO... 

Fig 4 

foto: john forsell 
• En sorgesam transport. 

montera sektionerna på varandra med 
sådan precision att befintliga bulthål 
kom exakt mitt för varandra. 

Med nedbantad helikopter och ett 
minimum av bränsle och en 3 m lång 
lyftwire lyftes först de tre nedre cy
lindrarna över till Agö. Det gjordes 
utan större svårigheter, men helikop
tern kändes onekligen mycket tung. 

PRECISIONSPASSNING 

Att lyfta de olika sektionerna på plats 
för montering visade sig vara besvär
ligare än besättningen räknat med. Be
tongfundamentet för den nya fyren låg 
bara någon meter från det gamla fyr
tornet. Därför måste helikoptern an
vända en 12 m lång lyftwire för att 
kunna komma in till platsen med las
ten och samtidigt gå fri med helikop
tern från det gamla tornet. Cylindrar
na måste sättas in i exakt rätt läge. En 
tätningsmassa i fogarna på varje del 
hindrade nämligen efterjustering. 

Färdmekanikern dirigerade lasten 
från luckan vid lastkroken och över
vakade säkerheten under helikoptern. 
Navigatören dirigerade lasten från 
marken via den långa interfonslingan, 
som man firat ned. Dessutom överva
kade flygnavigatören säkerheten från 
marken. Tre man med styrlinor hjälpte 
till att från marken vrida lasten så att 
bulthålen kom mitt för varandra. I ett 
par av bulthålen på varje del fanns 
styrpinnar - ungefär l dm långa 
som passade exakt i motsvarande hål 
på nästa sektion. 
• • Det gällde verkligen att hålla 
tungan rätt i munnen. Som förare kun
de man inte se lasten, som i detta fall 
hängde ca 17 m under helikoptern. Det 
krävdes ett mycket fint samarbete 
inom helikopterbesättningen för att 
lyckas. Man fick för varje sektion lik
som känna sig för och göra många 
försök innan det gick att med styrli
norna och dirigering få allt i exakt 
rätt läge. Men övning gav färdighet 
och de två översta sektionerna kunde 
sättas på plats direkt efter transporten 
från Hölick. Arbetet klarades av på 
en enda dag! ! (Fig 4.) 
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