
Extranummer 1. helikopterskvadron HkpS/AF 1 Kamratförening

Med anledning av att det är 45 år sen första 
numret gavs ut, bjuder vi på detta extranummer.
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Försvarsmakten har i samverkan med 
Statens Försvarshistoriska museer 
genomfört en utredning där man fö-
reslår en minskning av antalet mu-
seer med militär inriktning som kan 
påräkna statligt stöd i fortsättningen. 
Glädjande nog återfi nns Försvarsmu-
seet i Boden liksom Flygmuseet på F 
21 bland dom museer som föreslås få 
statligt stöd även i fortsättningen. Vi 
kan dock tyvärr konstatera att ingen 
verkar vara intresserad av att försätta 
någon av de gamla armé-
fl ygmaskinerna i luftvärdigt 
skick.

Kamratföreningen har – för-
utom den HKP2 vi tidigare 
berättat om – varit behjälp-
lig med att iordningställa en 
HKP6 som nu också fi nns att 
beskåda i Försvarsmuseet 
i Boden. Vår förre tekniske 
chef Jan Lindgren (LEN) har 

Försvar i förvar - arméfl yget in på museum

anfört en grupp bestående av bland 
andra Tonny Botmar (BOT), Sven-
Olof Svensson (SEN), Lennart Finns-
son (FIN), Harry Brandt (BAN), Tord 
Björkemyr(BJÖ) och Anders Falck 
(FAK) vilka byggt om HKP6 nr 277 till 
ett interaktivt utställningsobjekt inne 
på Försvarsmuseet i Boden. Genom 
matning via en likriktare kan olika 
elektriska funktioner som strålkas-
tare, defrosterfl äkt, lastkrok m.m. slås 

Stjärtbom av.

av och på. Z77 har un-
der året blivit en av de 
främsta attraktionerna 
för de yngre museibe-
sökarna.

Bygget



ALLA MEDLEMMAR I STOCK-
HOLMSOMRÅDET SOM VILL 
VARA MED OCH IORDNING-
STÄLLA Z55 ÅT ARMÉMUSEUM 
ÄR VÄLKOMNA ATT HÖRA AV SIG 
TILL ORDFÖRANDEN!

Planerna för de tre kvarvarande ma-
skinerna; en HKP3, en HKP6 och ett 
Fpl53 är följande. 6:an skall lånas ut 
till Motormuseet i Vännäs under för-
utsättning att man kan reda ut for-
maliteterna. Flygplanet kan förhopp-
ningsvis bli kvar på Försvarsmuseet 
i Boden men den slutliga uppställ-
ningsplatsen är under utredning.

3:an – Z55 – skall fl ytta in på Armému-
seum i Stockholm. Tanken är att med-
lemmar boende i Stockholmsområdet 
och som har lust och möjlighet skall 
få bli faddrar för maskinen. Armému-
seum har ju ingen egen kompetens för 
att hantera helikoptrar och behöver all 
hjälp dom kan få. Ett första möte mel-
lan representanter för kamratfören-
ingen och personal från Armémuseum 
skall hållas någon gång efter nyår för 
att  göra upp planer för framtiden.

Resultatet

Försvar i förvandling

Vissa förändringar går inte alltid så fort som vissa kan önska. Alla sociologer 
vet att samhörigheten är som starkast i små grupper. Ju större organisation, ju 
svagare blir medlemmarnas identifi kation med gruppen. ROTORBLADETS 
utsände hittade ett bevis på detta en dimmig dag i mitten av oktober 2007 på 
F 21. Arméfl yget lever…
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