ROTORBLADET

Nr 2-4 2007 1. helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening

D u bb

me
m
u
n
el

r!

ROTORBLADET

Ordförandens harkling

Rotorbladet utges av:
1. helikopterskvadronen och
HkpS/AF1 Kamratförening
Ansvarig utgivare:
Martin Långström
Redaktör och layout:
Redaktör, Niklas Perman
Layout, Carina Grönberg
Tryck:
FM Grafisk Produktion, Boden
E-post:
rotorbladet@rotorwings.se
Hemsida:
http://www.rotorwings.se
Framsida:
Tomte
Övrigt:
Eftertryck tillåtet om källan anges.

Tankar kring sorg och saknad

11 september… Ett datum förknippat
med ofattbar tragik och som för evigt
har etsat sig fast i människors medvetande, om än på olika plan:
- attacken mot World Trade Center och
Pentagon har för många muslimer och
kristna fått långtgående och förödande
konsekvenser,
- många svenskar sörjde Anna Lindhs
bortgång år 2002,
- den grekisk-ortodoxa världen drabbades av stor sorg när patriarken Petrus
VII av Alexandria omkom i en helikopterkrasch i Egeiska Havet år 2004 och
- alla som har eller har haft sin gärning i
det militära helikopterflyget drabbades
av stor förstämning över nyheten om
den olycksaliga kollisionen mellan två
HKP9 i Ryd i södra Småland.
Plötsligt blev en katastrof mycket personlig och påtaglig för flertalet av oss.

Vi på Rotorblandet önskar våra
läsare God Jul & Gott Nytt År!
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Förlusten av de unga officerarna Patrik Eriksson, Markus Gertzén, Hampus Angbjär och Mikael Hök kommer
att märkas i Helikopterflottiljen under
åratal framåt. De som skulle ha varit
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en del av ryggraden i de nya helikoptersystemen HKP14 och 15 har nu hastigt ryckts bort. Det kommer att ta tid
och kosta stora ansträngningar att fylla
luckan. Förlusten för de anhöriga är
dock omätbar. De har förlorat sina söner, bröder, pojkvänner/män. Ett ofött
barn kommer att växa upp utan sin far.
Det är de anhöriga som nu behöver vårt
stöd för dom måste leva vidare.

Patrik Eriksson hade sina rötter i AF 1
sedan 1995. Markus Gertzén genomförde sin GFSU på HKP6 vid 1.hkpskv.
Hampus Angbjär och Mikael Hök var
rekryterade ur Marinen och hade aldrig
tjänstgjort i Norrbotten. De omkomna
var därför olika väl kända för huvuddelen av kamratföreningens medlemmar.
Utan att förringa förlusten av någon av
de omkomna har vi dock valt att bara
publicera en nekrolog över Patrik Eriksson som ju också var medlem i kamratföreningen under många år. Flera medlemmar hade en nära vänskapsrelation
till Patrik och hans efterlevande och
kommer därför att finnas till hands när
så behövs.

Försvarsmakten har som arbetsgivare
inte sparat några medel och ställt upp
på ett fantastiskt sätt, det har flera anhöriga särskilt påtalat. Det kommer en
tid efter ceremonier, jordfästningar, militära hedersbetygelser och bouppteckningar, en tid då minnen väcker sorgen
till liv och dystra tankar kommer vällande likt flodvågor. Då om någonsin
behövs en medmänniska som kan ta sig
tid att lyssna. Det kan också finnas behov att hjälpa till med praktiska ting i
de efterlevandes vardag men som inte
ryms inom arbetsgivarens möjligheter.

Genom Helikopterflottiljens tillmötesgående har HkpS/AF 1 Kamratförening
kunnat representeras vid såväl minnesgudstjänsten i Karlskrona den 2 oktober
som vid Patrik Erikssons jordfästning i
Lycksele den 12 oktober.
Vi lyser frid över de omkomnas minne.

Det är vid tillfällen som detta som en
kamratförening har en viktig uppgift
att fylla. Personligen tror jag att vi som
kamratförening kan göra en ovärderlig insats. Oavsett om det handlar om
internationella insatser eller nationellt
försvar måste vi ha hög beredskap för
att det värsta kan inträffa och finnas
tillhands för de efterlevande. I många
nationer med sentida erfarenheter av
militära konflikter är kamratföreningar
en viktig del, ja nästan en förutsättning
för ett fungerande stöd till hemmafronten. Det är snart 200 år sedan Finska kriget och den sista militära konflikten på
svensk mark tog slut. Tyvärr har vi trots
det inte kunnat undvika ibland mycket
svåra förluster.

Ordföranden
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Redaktör´n
Hkpflj, Steffen Hansen redovisar lite
grann om typinsats 4, en artikel skriven
före sommaren men som fortfarande är
aktuell. Lite uppdatering om vad som
händer på vårt gamla flygfält få du också. Avslutningsvis ett uppfriskande 30årsjubileum från flygkursen 1976.

Äntligen är snön här, men just nu när
jag tittar ut är den på väg bort igen? Jag
vet att tomten kommer snart oavsett om
det är snö eller inte. Jag hoppas att ni
alla har provat era skidor redan. Kom
ihåg att det går lättare efter de första 10
milen!!!
Julen är snart här och vid förra numrets
utgivning var det snart påsk. Det skulle
givetvis ha utkommit fler Rotorblad
men ibland räcker inte tiden till. Jag kan
bara beklaga detta, men nu sitter du
med ett härligt julnummer i din hand
så håll tillgodo.
2007 kommer jag att minnas som det år
jag miste fler kamrater i flygtjänst. Det
gör ont att mista uppskattade kamrater
men jag hoppas att tiden så småningom
endast lämnar ljusa minnen kvar av den
tid vi fick tillsammans.
I detta nummer finns artiklar som återkopplar till det tragiska haveriet den 11
september.
Vi kan även se att 1 hkpskv fortfarande
levererar när det gäller fältidrott. Vi redovisar också ytterligare artiklar från
kollegor som lämnat FM för nya äventyr, det är väldigt spännande att ta del
av. Vi får även ta del av lite framtid inom

Jag hoppas att ni alla får en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!!

Redaktör´n

Besök vår
hemsida
www.rotorwings.se.
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C 1.hkpskv har ordet
Betraktelse över ett svunnet år!

ligtvis hela Hkpflj och 1.hkpskv, har ju
fått stora sparbeting på sig under, framförallt, årets sista hälft, vilket har inneburit stora begränsningar i olika planerade verksam-heter.
Men trots dessa besparingar så har
kärnverksamheten fungerat bra.

Det år som har passerat har för 1.helikopterskvadronens personal varit ett år
av många skiftande händelser.
Under året som gått, så har vi förlorat
vänner och kollegor både i sjukdom
som i olyckor.
Våra tankar skall, i kommande familjehögtid, gå till dom som har förlorat ett
barn, en livskamrat eller en pappa, och
som i denna, glädjens tid, har det speciellt jobbigt.
Avseende olyckor, är ju naturligtvis den
tragiska olyckan i RYD som berövade
oss på fyra kamrater och kollegor den
vi främst tänker på i år.
Det är just olyckan i Ryd och följderna
efter den, som gör att inte Kent Tuoremaa, utan jag skriver dessa sidor i Rotorbladet.
Kent har ju blivit chef över 33.Div i Ronneby fram till midsommar 2008, och jag
ersätter honom som chef på skvadronen
fram till dess han återtar ledarskapet.

FRÄD har hållits under de begärda
veckorna, både mot F21 som Vidsel,
med undantag för när personalen har
haft annan tvingande tjänst att genomföra, exempelvis UWE i Danmark m.m.
Vinschövningar, som syftar till att öka
förmågan att hjälpa nödställda, har genomförts bl.a. med undertecknad som
”offer” tillsammans med Stf C Hkpflj,
CT och vår nye Stabschef vid Hkpflj. En
blöt, kall men lärorik upplevelse, som
visar vilken proffsig personal vi har vid
1.hkpskv oavsett kategori.
HU NBG har utvecklats under året under bl.a. övlt Ulf Landgrens ledning,
och med stöd av 1.hkpskv, och då i första hand av 110.Fuh komp.

Året i övrigt har varit ett år innehållande många olika utmaningar, men även
begränsningar.
- Ekonomi
- FRÄD
- Helikopterenheten vid NBG (HU
NBG)
- Nordic Resolution (NR-07)
- Hkp10B

NBGs slutövning NR-07 (Nordic Resulotion), var en av de största övningarna på länge, med bl.a. strategisk lastning av Hkp10 i jätteflygplanet AN124,
MEDEVAC med Hkp10 och TTT med
Hkp4.
Efter Nyår så står våra kamrater vid HU
NBG i beredskap för att kunna gå ut vid
ett insatsbeslut av EU och jag önskar
dem all lycka och välgång som föregångsmän och kvinnor inom Hkpflj.

För att börja med begränsningarna, så är
de ju som vanligt ekonomiska. Många
osthyvlar har vandrat över budgeten
och fått många chefer att i förtvivlan
slita sitt allt tunnare hår.
Försvarsmakten och därigenom natur-

Vad gäller Hkp10B (VMS, Ksp m.m.)
som skall användas vid MEDEVAC un5
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der internationell insats (HU NBG), så
skall systemöverlämningen påbörjas,
och helikoptrarna kommer, om än försenade, levereras inom kort.

NÅLSTICK
Sverige är under starkt tryck att
lämna truppbidrag till konflikten
i Darfour. Det internationella samfundet är bekymrat över att ingen
nation säger sig kunna ställa upp
med helikoptrar som är en förutsättning för att kunna lösa uppgiften. Kan det månne bero på att alla
andra länder också prioriterat omsättning av sin helikopterpark till
maskiner optimerade för ubåtsjakt
och nätverksbaserat försvar?

Vad gäller framtiden för 1.hkpskv, så
kan den väl beskrivas enligt nedan.
1.hkpskv – har en unik förmåga att
öva och verka inom olika klimatzoner,
främst subarktisk, och i låg eller av krig
sönderslagen infrastruktur samt i nära
samverkan med såväl mark- som flygoperativa förband.
1.hkpskv kommer i framtiden att framgångsrikt bidra till Försvarsmaktens
internationella och nationella insatser
med den kompetenta och välutbildade
personal som vi har och helikopter-förband som är efterfrågade tack vare dess
unika förmågor.
1.hkpskv – En plattform för framtidens
försvar.

Besök vår
hemsida
www.rotorwings.se.

Jag önskar er alla en God Jul och ett
Gott Nytt År
Ske alltså!

Johan Sellin
C 1.hkpskv
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Brunei Shell Petroleum

– V8-OIL lifting with 21 souls, from
Champion 7 to Anduki 2000ft, fuel
2200lbs.
– Roger OIL, 21 sob, 2000ft, fuel 2200.
Allt är klart för start och jag drar i collective och den 12 ton tunga helikoptern lyfter med hjälp av 5000 hästkrafter från två vrålande GE turbiner.
30 fot över däck är DP (decision point),
doppar nosen 20 grader (S92 hovrar
med ca 8 grader nos upp) och flyger
iväg från helidecket ut över Sydkinesiska havet.
– Gear up… stiger och accelererar till
140 kts som är cruising speed.

En vy från cockpit.
Slår på radarn och ser att en squalline
ligger framför oss.
Regnet kan bli mycket intensivt här nere
med sikt ner mot 5-800 meter.
CB molnen är STORA, och kan växa till
sig mycket snabbt.
Ser på lightning indicator att det urladdas i molnen.

Jag kopplar in auto piloten och tittar ner
och ser två valhajar simma i vattnet och
två trålare som jobbar mot vågorna.
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Kopplar om FD (flight director) från
NAV (FMS) till HDG och navigerar runt
cellerna, vi hittar en väg mellan skurarna och molnen och på andra sidan är
det klart.

Vi flyger inget mörker då det inte finns
Search and Rescue nattetid.
Schemat är rullande 6 dagar jobb/3 dagar fri /6 jobb/2 fri/5 jobb/4 fri osv.
Antingen jobbar du fm eller em.

Vi ser på TCAS (traffic collision advisory system) att den andra maskinen är
på väg ut på 1500 fot, vi har bra separation och får visuell kontakt.
Gör EPAC (engine power assurance
test) och konstaterar att motorerna är
väl över marginalerna.
Efter ca 20 minuter närmar vi oss fältet,
jag ber om final checklist och lämnar
höjden.
På final bana 23 ser jag en varan som legat och solat i gräset springa skyndsamt
mot floden då vi dånar in över den.
(För några veckor sedan låg en krokodil
nedanför tornet och personalen vågade
inte gå ner innan brandstyrkan tagit
bort den.)

Hoppar in i den kokheta bilen som stått
i solen under morgonen och slår på
aircon som börjar jobba för fullt. På väg
hem börjar tanklampan lysa. Svänger
in till macken och begär full tank. 1,35
kronor per liter (diesel), så det är bara
att fylla på.
När jag kör in på uppfarten till huset ser
jag att aporna varit och vält soptunnan
igen och kalasat på resterna.
Väl hemma i huset byter jag om och
smörjer in mig med solfaktor 30 och
stoppar in golfklubborna i bilen. Spelar
nio hål, svettas som en gris, men det är
bara att dricka vatten.
Gick sådär, men såg ett par vackra
Hornbill fåglar i varje fall….
Efteråt blir det ett dopp i poolen.

EGPWS (Enhanced ground proximity
warning system) skriker ”terrain terrain” , slår av audion, vår flygplats är
inte inlagd i EGPWS databasen ännu,
därför varnar den när vi landar.
Vi startar APUn (auxiliary power unit)
och taxar bort till platta ett.
Passagerarna kliver av och vi gör ”shut
down checks”.
Stänger av ACn och kliver ut i den 32gradiga fuktiga värmen.
Klockan är 1030 och vi har gjort vår
fjärde flygning ut till oljefältet ”Champion”.
Vi startade klockan 0630 och har lite
pappersarbete kvar sen kan vi gå hem
för dagen.

Ett uppfriskande dopp i djungeln.

Nästa besättning kommer i eftermiddag och flyger fram till 1830.

Vinden börjar öka på, kanske det går
att vindsurfa idag? Kvitterar ut nyckeln
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och går ner till stranden och riggar en
bräda. Milslånga stränder gör det idealiskt till vindsurfing och annan segling,
men det finns ”jellyfish” (brännmaneter) som kan bränna ordentligt och
vissa arter kan vara direkt livshotande
men de är sällsynt förkommande.
Nåja, ingen supervind, men det planar
i varje fall.
Efter vindsurfingen bär jag tillbaka brädan och åker hem för att vila i hängmattan en stund.

Efter löpet stannar vi kvar en stund för
att prata och ta en uppfriskande öl.
Kommer hem svettig igen och duschar
för tredje gången idag.
Efter kvällsmaten blir det en film som
jag köpte på marknaden igår (bra kopior kostar ca 20-25 kronor). Samtidigt
börjar det ösregna ute, det är dagens
regn som kommer. Det åskar och blixtrar inåt land, går ut och ser fenomala
blixtar som lyser upp himlen.
Efter en tids regnande kommer grodorna fram och jag somnar till en opera av
grodor som sjunger för varandra.

Klockan 1715 träffas vi vid sidan av
Labi road. Det är ”hashis” idag. En
blandning av locals och ex-patriots träffas och springer i djungeln tillsammans.
En tradition som startade före andra
världskriget i Kula Lumpur. Två personer har gjort en bana i djungeln och
märkt upp den med toalettpapper.
För snabba löpare tar det cirka en timme.
Vi springer mycket uppför och nedför,
genom snår, över bäckar och vadar över
träsk. En del träd har väldigt vassa taggar så det gäller att se upp var du sätter
händerna. Jag springer med dubbar på
skorna för att få bättre grepp. Jag har
också en camelback med vatten, kompass, nödmat och pannlampa. Tänker
att det är bra att ha en militär utbildning i bagaget.
Det händer att folk springer bort sig ibland. Då skickas ett ”search team” in för
att försöka hitta dem. En del har varit
tvungna att övernatta i djungeln, vilket
kan vara spännande. Jag har klarat mig
än så länge…
Skulle du vilja vara vilse här?
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Utbildningen till S92 gjordes i West
Palm Beach(USA) där simulatorn finns.
Type ratingen varade i fyra veckor som
avslutades med en JAA LST (licence
skill test) efter det stannade vi kvar i ytterliggare två veckor för att flyga mer
simulator för att bygga erfarenhet på
typen.

Brunei är ett muslimskt land men det är
religionsfrihet i landet.
Landet styrs av Sultan Muda Hassanal
Bolkiah. Sultanen har flygcertifikat på
flygplan och helikopter. Han flyger sin
egen Boeing 747 och S70 (civil Blackhawk).
Sultanen har all makt och landet lyder
teoretiskt fortfarande under krigslagar
som trädde i kraft under 60 talet då ett
uppror slogs ned. Britterna har fortfarande ett regemente med ”Gurkas”
kvar i landet för att skydda oljefälten åt
Sultanen.
Landet blev självständigt 1984, innan
det var det ett brittiskt protektorat sedan 1888.
Det officiella språket är malaj. Största
minoriteten är kineser (ca 15%).

I Brunei fortsatte träningen i helikoptern med ca 20 timmar, vilket avslutades med en OPC (operators proficiency
check). Därefter var det dags för två
veckors line training och base check.
Till sist gjordes tre stycken night deck
landings ( tre stycken skall vara gjorda
de senaste 90 dagar) för att kunna vara
standby på nätterna för eventuell medevac från någon av oljeriggarna. Utcheck till PIC (pilot in command) görs
när du har 100 timmar på typen, vilket
du i princip har när all träning är klar.

Det finns ingen inkomstskatt i landet
ingen moms och sjukvården är fri.
Lån till bilar och bostäder är subventionerade för lokalbefolkningen.
Olja och gas står för ca 60 % av BNP.

BSP har opererat S61 tidigare men har
nyligen köpt tre stycken S92.
Man köpte även vinschar till sina S92
för att eventuellt kunna ha sin egen
SAR i framtiden.

Livet i Brunei är lugnt, bland annat på
grund av att det är förbjudet att sälja alkohol i landet. Inget nattliv med barer
eller dylikt. Som expatriot kan man ta
med sig två flaskor och tolv öl in i landet och så har vi en special butik, SIS
(Special import service) som vi kan
handla alkohol i. Värmen gör också att
tempot går ner en aning. I landet finns
det bara 380 000 invånare och de flesta
bor i huvudstaden Bandar Seri Begawan. Den ligger ca 1h ifrån oljestaden
Seria där vi bor och BSP huvudkontoret och hela expat bostadsområdet ligger. Skola, Panaga Club, golfbanan och
stranden ligger mycket nära.

Vi är 20 stycken piloter. Ungefär hälften
är locals och andra hälften expatriotss,
mest britter, men också en chilenare, en
tysk, en dansk och så ”Bellman” , jag.

Brunei ligger på Borneo (världens tredje största ö) och är omgivet av Malaysia.
Landet har enormt fina regnskogar kvar
då de inte har behövt skövla djungeln

Oljebolaget BSP (Brunei Shell Petroleum) är landets största arbetsgivare.
Vanligtvis köper oljebolagen helikoptertjänsterna från de stora helikopterbolagen, CHC, Norsk, Bristow mm. Men
här äger BSP sina egna helikoptrar och
har egna anställda piloter.
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då de har så bra ekonomi.
I Malaysia och Indonesien har de däremot haft stora problem med illegal
skogsavverkning och skogsavbränning.
Befolkningen i Brunei är mycket vänliga, livet är lugnt och klimatet är tropiskt. Varmt och fuktigt året om, frodigt,
billigt och säkert. Ett land där man kan
luta sig tillbaka och njuta av tillvaron en
stund…

ANNONS
Har du gamla böcker, häften,
reglementen, manualer eller annat
som har anknytning till HkpS/AF 1
eller försvaret i övrigt så vill Försvarsmuseet i Boden gärna få ta in
dessa i sina samlingar. Där kommer dom att förtecknas och finnas
i förvar för framtiden, tillgängliga
för forskare, historiker och besökare. Kolla i dina gömmor emedan
tid är!

Text och foto:
Kim Gardberg

Kontaktperson/Förmedlare
i Kamratföreningen är
Martin Södermark, 0921-724 76
eller martin.boden@gmail.com
/Ordföranden

Besök vår
hemsida
www.rotorwings.se.
Artikelförfattaren Kim Gardberg.

11

ROTORBLADET

Patrik Eriksson till minne
ning) på HKP11 som han flög i
ca 800h innan typen ”pensionerades”. TIS HKP11 var starten
till det som i tjänsten sannolikt
låg Patrik varmast om hjärtat, nämligen tjänstgöringen
vid ambulanshelikopterbasen
i Lycksele där Västerbottens
Läns Landsting var Försvarsmaktens kund under flertalet
år. Det var också i Lycksele han
träffade Joanna som han kom
att vilja dela sitt liv med.

Patrik Eriksson med rötterna
i AF1 var en av dem som omkom i helikopterolyckan i södra Småland den 11/9 2007.
Patrik började sin militära bana
1991 med värnplikt vid Lv 7 i
Luleå som Kompanibefälselev
med specialisering på RBS70.
Han gick därefter Luftvärnets
Officershögskola i Göteborg
och anställdes vid Lv 6 som fänrik 1994. I stället för sedvanlig
FOK (Förberedande Officerskurs) deltog Patrik i de prov och försök som genomfördes med Luftvärnskanonvagn 90 mellan
värnplikt och officershögskola. Patrik prövade
också tidigt på internationell tjänst i form av en
månadslång utbildning avseende luftvärnstjänst i
Norge under försommaren 1995.

2003 påbörjade Patrik sin utbildning på HKP9
vilken var den typ han senast flög, bland annat
i Swedish Helicopter Unit (SHU) tillhörande
KS14B i Kosovo under hösten 2006 och tidiga
vintern 2007. Uppdragen bestod bland annat
av personal- och materieltransport, rekognosering samt övervakning. Förbandet var baserat på
Camp Bondsteel i Kosovos södra del och uppdragen löstes i huvudsak i Kosovos centrala delar där
den svenska kontingenten har områdesansvar.
Ett särskilt ljust minne för kamraterna i SHU var
Patriks insats som Jultomte julaftonen 2006. Patriks flygtid på HKP9 hann bara bli ca 300h.

Intresset för helikopterutbildning väcktes redan
under OHS i samband med rekryterings-informationen som genomfördes vid skolan. Efter
två år vid Lv6, där han främst verkade inom
RB90-systemet, antogs Patrik till 1995 års kurs
av GHU-A (Arméns Grundläggande Helikopterutbildning) vid AF 2 på Malmen. Utbildningen
genomfördes med HKP5 och innefattade ca 90h.
Efter GHU vidtog GTU (Grundläggande Taktisk
Utbildning) vid AF 1 i Boden och därefter GFSU
(Grundläggande Flygslagsutbildning) på Transport-helikopterkompaniet. GTU och GFSU genomfördes med HKP6. Patrik flög totalt ca 900h
HKP6.

Patriks största intressen var hunden Zebbe och
teknik, i synnerhet motorsport. Detta avspeglade sig även i tjänsten där han bland annat var
kontrollflygförare på HKP11. Många är de som
fått en hjälpande hand av Patrik med krånglande bilar, snöskotrar och för den delen allt annat
innehållande en motor; antingen handgripligen,
genom goda råd eller förmedling av kontakter.

Efter genomförd GFSU tjänstgjorde Patrik som
flygförare vid transporthelikopterkompaniet och
dess efterföljare 12. Helikopterdivisionen. I oktober 1998 påbörjade Patrik sin TIS (typinskol-

Kamraterna vid Helikopterflottiljen
genom Magnus Carlsson
Foto: Elenor Åström
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och en ljus berättelse i det mörker som grep tag om oss…
Denna berättelse om hur Patrik Eriksson och Joanna träffades var tänkt att ingå i ett bröllopsstal jag
efter överenskommelse med Patrik skulle hålla för honom och Joanna (vilket enligt honom var ganska
nära förestående). Olyckan kom, slog hänsynslöst. Patrik – död – en avgrundsdjup sorg bortom alla
ord. Jag är säker på att Patrik inte skulle ha haft något att invända mot att denna berättelse framförs
nu. Det kanske är just nu vi behöver ord som tröstar, ord som förklarar.

Till Joanna
Senare samma vecka bar det sig inte bättre än att
vi lämnade en patient på IVA och skulle hämta
en annan från akuten till Umeå. ”Problemet”
var att helikoptern måste tankas innan resan
kunde påbörjas. (Ett sätt att visa sitt ansvar mot
Lycksele lasarett var att orientera personalen på
akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen
i och kring ambulanshelikoptern för att lära
känna dess miljö).

På senhösten 2002 kom Patrik till mig i ett prekärt ärende. Han uttryckte en viss frustration
över dilemmat ”kärlek på jobbet”. Under min
tid som ansvarig på ambulansstationen i Lycksele hade jag sett till att upprätta vissa regler
som vi alla hade att förhålla oss till när det gällde
den biten. Med andra ord; vad ambulanshelikopterpersonalen ville göra på sin fritid skulle
inte drabba arbetet och tvärtom. Det kan hända
att det uppfattades som en aning fyrkantigt men
samarbetet flöt på tills en dag…

– Patrik! Starta upp helikoptern och vänta på
mig så åker vi och tankar.

– Ingemar, jag har spanat in världens sötaste
och mest underbara kvinna uppe på lasarettet.
Hennes namn är Joanna. Jag tror till och med
att Zebbe skulle gilla henne. Gifter jag mig nå’n
gång så skall det vara med henne. Hur gör jag
nu?

Patrik gick ut och startade maskinen, jag gick in
på IVA.
– Är det någon här som inte åkt helikopter
tidigare? frågade jag.
Det kom upp några händer och två av dem
tillhörde Joanna. Naturligtvis ”råkade” det bli
Joanna som valdes ut för att åka med. Patriks
uppsyn och ansiktsfärg när han såg vem som
kom glömmer jag aldrig!!!!!
Joanna spändes fast i vänster framsits och fick
ett headset på sig.

– Bjud ut henne!
– Törs inte!?
– Patrik, det kommer att lösa sig så småningom!
(Hmm, jag ville inte hänga vår ansvarsprincip
som ett ok kring halsen utan vidtog planer för
att kringgå denna och möjliggöra ett första
möte.)

– Flyg ner till fältet, tanka maskinen och orien13
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tera Joanna om verksamheten och helikoptern,
jag går in på akuten för att hjälpa till med
patienten.

Nu är mina ord slut och jag får avsluta med ett
utdrag från en text/kärleksbetygelse skriven av
Hans Alfredsson.

Några dagar senare var de på sin första date.

Nu finns allt
Som inte fanns nyss
Men en mun är ju
Hälften av en kyss
Möjlighet som förvandlas
Till en realitet
Nu vet jag vad munnen
och mitt hjärta sedan länge vet
Överallt står kärleken klar.

Det var meningen att Joanna skulle ha fått höra
detta lite senare och i ett helt annat sammanhang. Förhållandet som till synes hade startat
som ett ”spontant” möte hade redan då utvecklats i Patriks tanke och hjärta. Joanna var redan
utvald, utsedd till att bli hans drottning. Patrik
ville bevara hemligheten om hur de fick kontakt
så länge det bara gick. Han njöt i mjugg och såg
fram emot den stund då jag skulle ha berättat
sanningen.

Vila i frid, Patrik!

Joanna, nu har jag gjort det. Nu vet du (vad ditt
hjärta kanske sedan länge har vetat).

Ingemar Holmström

Patrik, du fattas oss!

14
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Hur kunde detta hända?
En fråga de flesta av oss har ställt sig den senaste tiden. Återigen ett haveri med
flera omkomna. Sedan år 2000 har 14 personer omkommit i militära helikopterhaverier i Sverige. Antalet omkomna hade kunnat vara betydligt högre om man räknar
in ”tillbudet” med en HKP6 i närheten av Niemisel år 2003, ”tillbudet” med en
HKP10 i Hanöbukten år 2005 m.fl. Under åren 1959 och 2000 omkom som en jämförelse 5 personer i haverier vid HkpS/AF 1 fördelat på c:a 250 000 flygtimmar.
- Var det så att helikoptersystemen inte
uppmärksammades i tillräcklig grad av
Försvarsmaktens högsta ledning under
de omvälvande åren när de stora nedskärningarna började och försvarsgrenarnas kärnsystem ifrågasattes (exempelvis stridsvagnar, ubåtar och JAS)?
- Har kortsiktiga ekonomiska ställningstaganden medfört att man från central
nivå avstått från säkerhets- eller effekthöjande modifieringar? Har förares/teknikers synpunkter beaktats i tillräcklig
utsträckning vid införandet av olika modifieringar i helikoptersystemen?

Orsakerna till den mycket negativa
haveriutvecklingen är säkert flera. Vid
första påseendet verkar det inte finnas
något direkt samband mellan de senaste årens haverier. Det kan emellertid
finnas anledning att fundera över anledningar på ett övergripande plan.
- Hur många incidenter/tillbud har
man underlåtit att rapportera genom
åren (jag får allt oftare höra om allvarliga händelser som mig veterligen aldrig
rapporterats)?
- Har införandet av pv-helikoptersystemet 1984 – 2002 och den i det närmaste
fördubblingen av personalvolymen i
f.d. arméflyget medfört en obalans i ålders- och erfarenhetsstrukturen?
- Har sammanslagningen till en helikopterflottilj av tre mer eller mindre
olika systemkulturer gjorts på ett felaktigt sätt, har psykologiska och sociologiska faktorer därvidlag inte beaktats i
tillräcklig grad?
- Har det ständiga tjafset om olika baseringars vara eller inte vara i alltför stor
omfattning avlett uppmärksamhet från
kärnverksamheten? Har alltför många
i alltför hög utsträckning låtit valet av
bosättningsort påverka olika överväganden?
- Har ofta motstridiga ambitioner från
olika håll i Försvarsmakten medfört
otydliga målsättningar och/eller överoptimistisk planering?

- Var det klokt att
• anskaffa HKP14 gemensamt med
Norge och Finland,
• anskaffa HKP15,
• avveckla HKP3, 4, 6 och 11 innan de
nya systemen var klara att ta över uppgifterna,
• avveckla samtliga krigsförband (typförband) innan nya tagits fram och utrustats,
• medverka i respektive förbereda deltagande i internationella insatser,
• med otillräckligt stöd från central nivå
låta Helikopterflottiljen vara först i Försvarsmakten att prövas för erhållande av
verksamhetstillstånd enligt RML (Regler
för Militär Luftfart) i Försvarsmakten,
• använda flygtidstilldelning respektive
GHU/GFSU som budgetregulator samt
• lägga ner/flytta fredsbaseringar och
personal
15
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sitet. MTO Psykologi har samarbetat
med SHK i samband med andra haveriutredningar.

samtidigt som man försöker skapa och
befästa en flottiljledning som redan från
början lidit av bemanningsproblem när
det gäller erfarenhet av flygverksamhet?

Hela verksamheten skall
undersökas

Jag menar inte att trampa någon på
tårna, många gör mycket goda insatser.
Men när jag betraktar Helikopterflottiljen och dess verksamhet så här från
sidan påstår jag att det råder inte balans
mellan uppgifter och resurser! Chefer
med gedigen och bred erfarenhet är för
få för att man skall kunna upprätthålla
en långsiktigt stabil flygtjänst- och flygmaterielunderhållsledning. Generellt är
jag också av den uppfattningen att det
varit olyckligt att flottiljstaben i så hög
utsträckning varit bemannad med personal som saknat bakgrund och erfarenhet från flygsystem. En starkt negativ
faktor har säkert också varit de – ofta
revir- eller systemhävdande – lokala
chefer som inledningsvis påverkade
ledningen av flottiljen. Jag vet, för jag
var en av dem.

Uppgiften är att identifiera problemområden och styrkor i verksamhetens
säkerhetsstruktur. Särskilt fokus skall
läggas på riskstyrning, förståelse för
risker, beteenden och attityder i olika
delar av Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Agne Widholm understryker att det är hela verksamheten från
Högkvarteret till förbandsverksamheten vid Helikopterflottiljen som skall
undersökas. MTO Psykologi kommer
under utredningen att granska styrande
dokument, ledningsförhållanden och
system för avvikelsehantering. Man
kommer att gå igenom tidigare haverirapporter, se över vilka åtgärder som
vidtagits och på vilket sätt brister följts
upp. Dessutom granskas attityder och
beteenden på individnivå. Undersökningen genomförs i form av intervjuer
och enkäter.

Nog med gnäll om det som har varit.
Det finns inget annat alternativ än att
blicka framåt. Vi har inte råd med fler
omkomna, varken ur ekonomiskt eller
mänskligt perspektiv. Här följer ett utdrag från Helikopterflottiljens hemsida.

Underlag för fortsatt säkerhetsarbete
Resultatet av undersökningen, som
kommer att presenteras tillsammans
med SHK haverirapport, skall utgöra
ett underlag för ett fortsatt långsiktigt
säkerhetsarbete inom Försvarsmakten.
Generaldirektören Marie Hafström och
Flygvapeninspektören
generalmajor
Jan Andersson är positiva till utredningen och ger den sitt stöd.”

”Statens Haverikommission har beslutat att utvidga utredningen av haveriet
den 11 september. Enligt Agne Widholm, SHK, är bakgrunden de senaste
årens helikopterhaverier som drabbat
Försvarsmakten. SHK ser i nuläget inget samband mellan olyckorna, men det
skall nu utredas.

Ordföranden
Utredningen, som skall pågå i sex månader, genomförs av företaget MTO
Psykologi med stöd av Lunds univer16
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Helikopter 10B - från FRÄD till CSAR
Helikopter 10B är en av de två helikoptertyper som skall ingå i Nordic Battlegroup. Den 16 oktober anlände den första helikoptern till Sverige från Norge där
den modifierats. Under torsdagen den 18 oktober genomfördes för första gången
ett test med helikopterns varnings- och motverkanssystem (VMS).
Provverksamheten ägde rum i Karlsborg och under dagen har man genomfört ett antal olika tester av systemet,
där facklorna fällts såväl i dager som
mörker i ett förutbestämt program.

är evakuering av skadade och taktiska
transporter under alla tider på dygnet.
Tre helikoptrar av typen HKP10 genomgår modifiering och leveransen av
helikoptrarna är försenad. Det innebär
att HKP10, som kommer att vara specialutrustade för evakuering av skadade,
kommer att vara operativ tidigast från 1
april 2008. Förseningen kommer inte att
påverka styrkans säkerhet. HKP4 som i
första hand används för taktiska transporter, kan användas för transport av
skadade soldater. HKP4 har dock inte
samma förutsättningar som HKP10 vad
det gäller att verka i förhöjd hotmiljö
och stoftrik miljö. Enheten består av cirka 80 personer och utbildas till huvuddel vid 1. helikopterskvadronen i Luleå
och till del vid 3.helikopterskvadron i
Ronneby.

VMS-systemet består i stort av fyra sensorer, manöverpanel, varningsdisplay
samt två stycken fällare för IR- facklor.
Systemet kan sedan mäta in annalkande
IR-robotar, varna besättningen via ljudsignaler och grafik på helikopterns varnings/manöverpanel och automatiskt fälla
facklor för att avleda robotens IR-målsökare och få den att missa helikoptern.
- Det har hittills varit en hackig väg, eftersom det är många system som skall
integreras. Men nu fungerar det bra,
säger Paul Hedrén, provflygare på Helikopter 10B-projektet vid FMV.

Texten hämtad från Helikopterflottiljens hemsida www.hkpflj.mil.se

Modifieringen av HKP10B har bestått i
18 modifieringspunkter, bland andra:
- Ballistiskt skydd
- Bättre sjukvårdsutrustning
- KSP fästen
- IR-dämpare
- Sand- och isfilter
- NVG-anpassning
- Digital karta (moving map)

Helikopterenhet i Nordic Battlegroup
HKP 10A under provlastning i flygplanet
AN 124.

Helikopterenheten kan vid en insats
innehålla fem till sju medeltunga helikoptrar, två till tre HKP10 och tre till
fyra HKP4. Uppgiften för förbandet

Fotograf: Martin Lindroth
17
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Kursträff A 102 76/77 (30-årsjubileum)
Det hela började för trettio år sedan
då nio stycken flygelever från Armén
samt fem stycken flygelever från Kustbevakningen ryckte in på F 5 i Ljungbyhed för uttagning av flygutrustning
och därefter transport till Rinkabyfältet
vid Kristianstad där flygutbildningen
(FörbFu) skulle ske på flygplan Sk 61.
Anledningen till utlokaliseringen var
att det ansågs för trångt på F 5 med flera grundutbildningar parallellt. Cirka
70 flygtimmar senare sändes sju godkända arméelever till Boden för fortsatt
utbildning på Hpk 6 (GHU/GTU) och
nu tillsammans med tre elever som var
rekryterade från artilleriflyget. De hade
sin flygplanutbildning klar sedan tidigare och var rutinerade flygplanpiloter.
Kustbevakningens flygelever fortsatte
sin utbildning i egen regi och följde således inte med till Boden. Under GHUutbildningen avskildes ytterligare två
elever och kvar blev vi åtta stycken
färdigutbildade arméflygpiloter, fem
stycken yrkesofficerare och tre stycken
värnpliktiga flygförare (sedermera resoff) från artilleriflyget. Av yrkesofficerarna blev slutligen fram till pensionsdagen endast tre kvar. Övriga kom att

utöva pilotyrket i civila bolag. Några
i skaran har fortfarande inte uppnått
pensionsåldern och nöter därför förarsätet ett tag till.
Boendet för var och en under flygkursen var på skilda adresser i Boden vilket
inte skapar någon gruppsamhörighet.
Därför ordnade vi ärtmiddagar, alltid
på en torsdag, omväxlande hos var och
en för att skapa sammanhållning. Dessa
ärtmiddagar är nog en bidragande orsak till att vi än i dag har goda kontakter med varandra. För egen del fick jag
av en viss jämte lära mig att ta anden ur
punschflaskan vid en av dessa ärtmiddagar. Då en del av oss skulle flyga dagen efter konsumerades endast en flaska punsch fördelat på alla åtta elever.
Ibland var det dock flygfritt på fredagar
(teori och fys).
Någonstans under resans gång, mellan
alla SÖB:ar och KFÖ:er, har det vuxit
fram ett önskemål om att det kanske
skulle vara kul med en kursträff. Ivar
och undertecknad ordnade därför en
träff efter tjugo år vid det vackert belägna Storforsens hotell söder om Vidsel
och efter den träffen överenskom vi om
en ny träff som skulle ske vid vårt trettioåriga jubileum. Nästa träff kommer
att ordnas i Boden, för att se vad som
hänt med ”vårt flygfält”, redan om två
år mot bakgrund av det är trevligt och
roligt att träffas och minnas tillbaka på
svunna tider tillsammans med ”bröder”
som man har så många gemensamma
svettiga och frusna minnen med. Inkallelseorder till nästa träff kommer att
skickas ut av artikelförfattaren.

GHU-examen 1976.
18
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Samlade vid middagsbordet är från vänster:
Ivar Eriksson, Bengt Tegnhed, Egon Lindberg, Bertil Björkqvist, Rolf Bruce, Torbjörn Johansson, Henry Karlsson. Saknad
på träffen var Alf Andrée som inte kunde
närvara.

På kvällen inmundigades en mycket
god tre rätters middag med sedvanliga drycker och tillbehör. I gammal
god ordning blev det samling på ett
hotellrum för den vanliga slutdiskussionen före sänggåendet. Torbjörn hade
med sig sitt fotoalbum med bilder från
kurstiden vilket rönte mycken munterhet över bl.a. att tiden har satt sina
spår på var och en av oss. Nattens sömn
blev god men kort. Gemensam frukost
dagen efter avslutade vår träff och därefter antogs hemfärden till Vimmerby,
Aplared, Stockholm, Kristinehamn,
Ljusne och Luleå för var och en.

Vad gjorde vi på träffen och vad pratade vi om. Vi möttes på parkeringsplatsen utanför hotellet och blev stående i
solskenet pratandes i cirka en timme
innan det första uppdämda behovet av
att prata av sig hade lagt sig. Själv blev
jag påmind om de bortslarvade termosarna som fru Engström i kaffestugan
efterlyste. Hon undrade ju indirekt om
jag skulle bygga en sommarstuga av
termosar, antagligen mot bakgrund av
en tidningsartikel där det skrevs om
att det byggs sommarstugor av stulet
byggmateriel från andra nya husbyggen. Termosarna skulle lämnas tillbaka
av någon flygelevkollega, efter en flygövning med hängande last på Frängsmyren, men glömdes kvar i en bil några
dagar innan de kom till rätta. Någon
annan blev påmind om en tappad
hänglast. Efter incheckning på hotellet
blev det marsch ner till bastubyggnaden (vedeldad) som låg vid vattnet. Jag
kan avslöja så mycket att snacket i bastun inte skiljde sig särskilt mycket från
snacket i bastun på Abisko turiststation
vårvintern 1977 under fjällflygutbildningen.

Ett tack till Bengt Tegnhed och Ivar
Eriksson som lyckades samlade ihop
gänget på Små Dalarö Gård söder om
Stockholm 17-18 april.
Henry Karlsson

UPPLYSNING!!
Den sedvanliga Ärtlunchen den
första torsdagen varje månad
sker fortsättningsvis på
Hantverksrestaurangen kl 12.30.
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Helikopterflottiljens insatsorganisation
tar form
förband som har denna unika kompetens, och man får därmed handlingsfrihet att kunna nyttja resursen med kort
varsel.

Under ställföreträdande chefen för Helikopterflottiljens ledning har riktlinjer
dragits upp för starten till det som på
sikt skall bli insatsdelarna ingående i
Hkpbat 2010.

Eftersom det är omöjligt att sia om enskilda uppdrags unika krav på förmåga
och insatstid, är kraven på personliga
egenskaper kanske den enskilt viktigaste delen när personal skall tas ut
till denna insatsorganisation. Några av
dessa egenskaper är att ställa teamets
intresse före sina egna, att förstå högre
chefs intentioner och handla i den andan, att bli ledd och kunna leda andra
samt en social kompetens att verka i ett
team med ett gemensamt mål.

Tre typinsatser (TI) skall utgöra kärnan
i denna bataljon; TI 2 för sjöoperativ
helikopter, TI 4 för helikopterstöd till
specialförbanden och TI 5 som är en vidareutveckling av NBG, men med avsevärt större volym (tio stycken HKP15
och åtta stycken HKP14). Ansvariga för
detta arbete är utsedda, och för TI 4 har
undertecknad fått ansvaret att påbörja
arbetet.
Helikopterunderstöd till specialförbanden har pågått en tid och utvecklingen
av denna förmåga har högsta prioritet
för Helikopterflottiljen, nu när vi snart
påbörjar införandet av nya helikoptersystem.

För att öka kvaliteten i rekryteringsarbetet kommer Helikopterflottiljen att ta
stöd av Rekryteringscentrum. Tidslinjalen 2007 ser ut enligt följande:
Mars
Info

Specialförbanden (SF) har en förmåga
som inte återfinns i de andra försvarsgrenarna. En insats med SF genomförs
för att uppnå effekt på strategisk eller
politisk nivå och det är av denna anledning som förbanden är direkt underställda ÖB. Effekten av en insats med
specialförbanden ställer krav på unika
egenskaper som endast erhålls genom
särskild träning. Med andra ord kan
alltså andra enheter än specialförbanden, efter genomförd träning, genomföra en specialoperation. Detta är kanske
inte den mest effektiva lösningen, att
för varje särskilt behov ta ut personal
och genomföra den träning som just det
uppdraget kräver. I många länder har
man istället valt lösningen att ta ut ett

April
IntresseAnmälan

Maj
Kallelse
till RekryC

Juni
Tester
RekryC

Juli
Uttagnkommission

Aug
Beslut

Sep
TIS
Hkp15

Arbetet är inriktat mot en insatsorganisation som kan verka med såväl HKP15
i närtid, som HKP14 på sikt. När förbandet har uppnått operativ förmåga
kommer personalen att beredskapskontrakteras med tio alternativt trettio dagars beredskap. Behövs kortare insatstid kan det bli aktuellt med anställning
i utlandsstyrkan. Uppdragens längd är
något kortare än övriga utlandsstyrkans
och förhållandena kan i denna jämförelse också antas vara mer spartanska.
Ett slutligt datum för när en styrka med
HKP15 kan vara operativ, som en in20
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gående del i ett svenskt SF-förband, är
baserat på många saker och händelser,
t ex tillgång till ballistiskt skydd, färdigutbildad och samtränad personal,
basmaterial för fältbasering, materiel
för drivmedelshantering, sambandsutrustning för ledning och uppföljning
anpassat för denna typ av operationer,
samt ett transportkoncept som medger att flygtransportera HKP15 i ett
flygplan. Det är många viktiga saker,
händelser och beslut som föregår detta,
men utan en tydlig tidpunkt är det ibland svårt att planera för en viss händelse, oavsett om det gäller utbildning,
anskaffning eller annat. Min ambition
är att förbandet skall vara insatsberedd
första halvåret 2009.

I närtid tas beslut om att utöka utvecklingsgruppen för TI 4 med ytterligare
fem befattningar.
Jag hoppas verkligen att alla som är
intresserade av en placering i denna insatsorganisation tar sig tid att fundera
över vad detta innebär för er själva och
er familj. Uttagen personal kommer
att omfattas av sekretess, detta för att
skydda de anställda och deras anhöriga, samt för att inte avslöja förbandets
medel och metoder vid insats. Ni kommer att tjänstgöra i en miljö som ställer
höga krav, men som i utbyte ger stora
möjligheter till personlig utveckling i
en professionell miljö.
Steffen Hansen
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FMM OL 2007
Årets Försvarsmaktsmästerskap i orientering arrangerades av Göta Ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö under tre dagar
i V34. Från helikopterflottiljen deltog
sammanlagt 8 glada orienterare från
Kallax och Malmen.
Veckan startade med FMM i orientering på tisdag eftermiddag i ett område
med gammal fin skog, måttlig kupering och bra väder vilket passade vårt
”gubbgäng”(Yngst Niklas Perman 39,
äldst Clas Johansson 49) ganska bra
även om Kallax-gänget hade lite problem med att hitta skärmarna i Smålandsskogarna. Clas blev 2:a i klass H
45. Niklas blev 8:a i klass H35, Mats Andersson 10:a, Hasse Rova 11:a och Kent
Tuoremaa 14:e i klass H40.
Samma gäng tog sig dagen efter an den
mest ”fältnära” tävlingen under veckan
nämligen FMM i orienteringsskytte som
består av ett skjutmoment, ett punktorienteringsmoment och ett ”vanligt”
orienteringsmoment. Tävlingsformen
är krävande på grund av att man måste
behärska flera moment och att tävlingstiden är förhållandevis lång, minst 90
min. Detta passade vårt erfarna gäng
bra och i den tungsprungna terrängen
strax väster om Eksjö lyckades Clas Johansson knipa guldmedaljen i klass H
45, Hans Rova blev 2:a i H 40, Niklas
Perman 3:a i H 35, Mats Andersson 6:a
och Kent Tuoremaa 8:a i H 40.
Efter en eftermiddags återhämtning
och förstärkning med fler löpare var
det dags för veckans höjdpunkt FMM
i Budkavleorientering. Nina Karlsson
och Mikael Wikh anlände efter en omväg runt Jönköping till Eksjö lagom till
middagen och Clas Kärrström körde

från Såtenäs direkt till tävlingsplatsen
på Ränneslätt för att efter genomfört
”natt-lopp” åka direkt tillbaka till Såtenäs och pågående avionikkurs. Helikopterflottiljen ställde upp med två
lag, ett ”5-mannalag” i klass A där alla
förband i FM skall representera och ett
3-mannalag i klass C. Två sträckor i
klass A genomfördes som nattorientering. Hans Rova sprang sträcka 1 och
gjorde ett stabilt lopp, han skickade ut
Clas Kärrström på andrasträckan som
6:a 5 minuter efter ledande I 19. Clas
förvaltade sin uppgift väl och kom in
som 5:a. Efter dessa två sträckor gjordes
det uppehåll i klass A fram till torsdag
morgon då sträcka tre startade med de
tidsmellanrum mellan lagen som gällde
vid målgång på sträcka två. Clas Kärrström satte sig i bilen och körde till Såtenäs medan vi andra knoppade in på
ett logement på Ing2.
Nina Karlsson stack ut på sträcka 3
och förde upp laget till 3:e plats efter
ett mycket starkt lopp trots problem
med minisken i ett knä. I 19 och F 17
var de två dominerande lagen och hade
nu ryckt åt sig en betryggande ledning
framför övriga lag. På sträcka 4 skulle
Clas Johansson försvara placeringen
vilket inte helt lyckades i konkurrens
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med betydligt löpstarkare (yngre!) deltagare i bl.a Lv 6 lag. På sista sträckan
gjorde Mats Andersson ett mycket
starkt lopp och bevakade 4:e platsen. Åt
framförvarande lag (1:a F 17, 2:a I 19, 3:
a Lv 6) fanns inte mycket att göra de var
helt enkelt för löpstarka för vårt något
ålderstigna lag (medelålder över 40 år).

Årets FMM i orientering var välarrangerat, helikopterflottiljen nådde ganska
framstående resultat även om inte laget
lyckades leva upp till C Hkpflj målsättning (bland de tre bästa). För att målsättningen skall kunna uppnås nästa år
då K 3 arrangerar i Karlsborg krävs att
fler av de yngre och löpstarka orienterarna (Håkan, Happis, Magnus m.fl.)
ställer upp. Även de som inte normalt
springer orientering men är starka löpare (David, Håkan, Andreas, m.fl)
kan med lite träning ta en plats i laget.
Orienteringsförmåga är en av de mest
grundläggande soldategenskaper som
blir mer och mer aktuell i takt med att
insatsförsvaret utvecklas.
Text: Clas Johansson
Foto: Info Hkpflj

Från vänster: Hans Rova, Nina Karlsson,
Clas Johansson, Mats Andersson
(på bilden saknas Claes Kärrström).

I C-klassen placerade sig vårt lag (Niklas Perman, Kent Tuoremaa, Mikael
Wikh) på en 6:e plats efter att Kent
Tuoremaa växlade som 5:a efter första
sträckan och Niklas Perman förde upp
laget till 3:e plats på andra sträckan. På
den tredje och siste sträckan var Mikael
Wikh kvar på tredje plats vid varvningen men tappade tyvärr till 6:e plats på
sista delen av banan.

Från vänster: Kent Tuoremaa, Niklas
Perman och Mikael Wikh.
23

ROTORBLADET

Försvarsnedskärningar gynnsamma
De flesta byggnaderna på gamla AF1området har nya hyresgäster. H2 används som förråd och garage av en
entreprenörsfirma. Samma företag bedriver tunga verkstadsarbeten i H4.

Försvarsnedskärningar gynnsamma för
samhällsekonomin på många sätt!
Inför det senaste försvarsbeslutet var
det många som befarade förödande
konsekvenser för sysselsättningen på
de garnisonsorter som fick vidkännas
nedskärningar eller total avveckling.
Kommunala delegationer köade utanför regeringskansliet med krav på ersättningsjobb. Mer eller mindre verklighetsförankrade löften gavs av olika
statsråd. Riksdagsmän och –kvinnor
med lokal förankring stämde in i löfteskören, måna om att bli återvalda för en
ny mandatperiod.
Med facit i hand kan vi konstatera
att domedagsprofetiorna liksom ersättningsjobben i stort sett inte blivit
verklighet. En och annan riksdagsman/-kvinna har också fått kasta in
handduken (måhända av andra orsaker
än rundhänta löften). Nu spirar företagsamheten på de tidigare kasernområdena runt om i landet, så även på Bodenbasen. I ROTORBLADET nummer
3/2006 berättade vi om vilka planer
som finns angående flygfältsområdets
framtida användning. Många är de som
varit skeptiska till planerna som ansetts
alltför vidlyftiga…

I H6 bedriver Försvarsmakten förrådsverksamhet i väntan på att nybyggnationer på I19-området skall bli färdiga
år 2009. Numera står det en massa fordon framför portarna i stället för helikoptrar.
Asfaltbeläggningar har lagt rabarber
på H7. Ni skulle se hur golven innanför
portarna ser ut!
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Den mest synbara förändringen är dock
att det gamla autorotationsområdet
”Sektor D” tillsammans med ”Anderberget” fått lämna plats för byggandet
av den nya multiarenan. Bygget går
mycket snabbt, man jobbar även på lördagar och söndagar. Arenan skall invigas den 6 juni 2008.

Rätos gamla byggnad tjänstgör numera
som lokal för en skylttillverkare. Företaget är ett av fyra i Europa med en
datoriserad maskin som kan etsa in syrabeständigt flerfärgstryck på olika material med mått upp till 200 x zzz cm i
ett och samma sjok!
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nerna är lika välfyllda av militär personal som någonsin tidigare. Det är bara
kanslihuset som ännu inte har fått någon hyresgäst.

HP’s materielförråd hyser en båtbyggarfirma. Den minnesgode kanske erinrar sig den tid då vi vandrade till Ing3
för att ta ut vår personliga utrustning.
Det förrådet har nu blivit ett Mecka för
vallfärdande godismissbrukare. Kaser-

Ordföranden

Bekymmer...
Trots att vi svenskar levt i fred och högönsklig välmåga i snart två sekel, aldrig haft
högre medelålder än nu, i praktiken utrotat fattigdomen och får tänka, tycka och säga
(nästan) vad vi vill utan att riskera livhanken eller fängelse så tycks vi bara bli alltmer
bekymrade. En bidragande orsak är troligen den moderna journalistiken. ”FORSKARE
SLÅR LARM: KANTARELLER KAN GE NJURSKADOR”, ”SVENSKA BADPLATSER
HÄLSOFARLIGA – VI HAR HELA LISTAN”, ”SÅ MINSKAR DU CANCERRISKEN I
SOMMAR” osv., osv. En annan orsak kan vara att vi alla till mans ar lite som journalister; ganska allmänbildade men otillräckliga kunskaper för att tränga in på djupet i en
problemställning och se den i ett rimligt perspektiv. Om att bekymra sig skrev Gunnar
Kruse följande i ROTORBLADET nummer 4, 1967.
BEKYMMERTABELL
Saker som aldrig händer
Saker som inte kan ändras av ”allt bekymmer i världen”
Saker som reder sig själva
Bagateller som egentligen inte är värda en tanke
Verkliga bekymmer
TOTALT

%
40
35
15
8
2
100

Kom ihåg det nästa gång du blir upprörd och bekymrad.
Risken är bara 1 på 50 att du har en v e r k l i g orsak till oro!
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Förresten; vad är det för
skillnad mellan en professor och en journalist? Jo,
professorn vet en helsikes
massa om ingenting emedan
journalisten inte vet någonting om en helsikes massa.
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Elmätare och inbrottslarm
- ur en gräsänkas vardag
Denna lilla berättelse publiceras med benäget tillstånd som en hyllning till alla de fruar/
fästmör/sambos som tappert kämpar på hemmafronten medan vi grabbar sliter för brödfödan med den långtråkiga och enahanda flygtjänsten långt borta hemifrån.
tion redan förra veckan att de skulle komma
någon gång idag och han hade – minsann
– varit här flera gånger redan tidigare under dagen!! Jaha, oj då och förlåt så mycket,
sa jag, kom in och byt den nu då. Då frågar
han mig var jag har elmätaren. Ha-ha, vilken fråga.....ööööh borde jag veta det? Ja,
det borde jag. Men nu gör jag inte det, för
att jag har liksom glömt att fundera över
den lilla detaljen som var mätaren sitter. Så
jag rusade runt i hela huset och letade och
till slut (efter att ha fått höra att bergvärmepumpen inte är en elmätare) hittar jag den i
garaget. Till garaget kom elektrikern genom
att kliva över enormt stora tvätthögar, men
han verkade inte ha några problem med det,
det var nog mer jag som hade det. Jag lämnade honom att arbeta där och han slog av
och på strömmen och just som han slog på
strömmen hände något med vårat inbrottslarm så att det började tjuta. Jag hade aldrig
hört det innan, men det var liksom ingen
tvekan om vad det var och ljudvolymen var
det inget fel på. Det enda felet var att jag
inte har en aning om var det sitter (nej inte
det heller) eller för den delen hur man slår
av det. När jag rusade runt som en galning
med larmet tjutande och försökte hitta på
ett sätt att stänga av det, kom elektrikern ut
från garaget och jag kunde läsa hans tankar.
Han verkade förstå till fullo varför min man
håller sig borta och jobbar i Afrika och han
tackade sin lyckliga stjärna att hans fru inte
är som jag!

Idag har det återigen varit en sådan dag
där jag ligger steget efter från början och
framstår som allmänt förvirrad. Det började med den vanliga ”få-iväg-barnen-tillskolan-stressen”. Efter det var det dags att
innan babysimmet åka till en fotograf för
att ta foton till körkortet (det som borde ha
varit förnyat för flera månader sedan…). Så
jag sprang runt som en yr höna och packade
handdukar och badkläder samtidigt som
jag sminkade mig och fixade håret efter
bästa förmåga - man ska ju leva med det där
körkortet i 10 år!! Vi tog oss iväg och jag blev
fotograferad, men när jag skulle betala blev
jag upplyst om att man inte kan betala med
kort där. Då blev det genast bråttom igen,
men vi hittade en bankomat ganska snabbt
och ordnade med betalningen! På väg hem
från babysimmet börjar jag fundera över
hur länge bensinmätaren har haft ”low fuel”
tänt… Jag tror att man har 5 liter kvar när
den tänds och det betyder ca 5 mil med min
bil. Jag vågade inte chansa utan stannade
och tankade.
Nu började det bli ont om tid för att hämta
Dottern från skolan, hon blev glömd förra
veckan och det kan jag ju inte upprepa. Så
vi körde snabbt förbi skolan, hämtade upp
henne och skyndade oss hem. Då kanske jag
skulle hinna äta lite innan vi körde iväg igen
för att ta våra vaccinationer som jag så duktigt bokat tid för.
Väl hemma på uppfarten möts jag av något som jag senare förstod var en elektriker.
Han såg inte så glad ut och jag frågade om
jag kunde hjälpa honom med något. Han
förklarade att han var där för att byta elmätare och jag hade – minsann – fått informa-

Nåväl, jag har missat vaccinationstiden men
lärt mig lite om både inbrottslarm och elmätare, så att det får väl summeras som en bra
dag ändå!

Malin Söderström
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Vi fortsätter att rensa lagret; medlemmar i
kamratföreningen kan nu köpa följande till halva priset:
Vara
Ord pris
Årstallrikar serie (1989—1998)
2 600:Enstaka årstallrikar
300:Jubileumstallrik
500:Sportbag (röd/gul/blå)
260:Manschettknappar
150Slipsnål
100:Brosch (rosett med hänge)
60:Keps (broderad logo)
80:Kamratföreningens nål
25:Tygmärken
20:Vykort
5:Paraply
80:Varorna här nedan kan man få som
bonus vid köp över 100,Syetui
10:Klädborste
10:Nyckelring
10:-

50 % rabatt
1 300:150:250:130:75:50:30:40:12:50
10:2:50
40:5:5:5:-

Ev. portoavgift tillkommer.
Du beställer varor/artiklar med inbetalningskort
till PG 43 56 10-1. KOM IHÅG att ange artikel samt antal/storlek.
SKRIV OCKSÅ VEM DU ÄR på talongen så vi kan leverera varorna!
Du kan även beställa varorna på www.rotorwings.se

Skicka in ditt bidrag till Rotorbladet!

