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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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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!

