'blev i tjänst vid skolans lätta
ikopterplutoner ända till
69. Grundutbildningen av
a flygförare det första året
~de med Supe~Cub och
11-47. Från och med kursen
armeflygförare 59/60 har
förberedande flygutbild
gen genomförts av FV ge
Krigsflygsko lan i Ljung 
ed.
rmeflygets
nuvarande
sorganisation fastställdes
utet av 60-talet. Detta ledde
att flygplanen lämnade
S till förmån för Artilleri
skolan (ArtflygS) i Nykö
g. På HkpS hade man då
en sambandsflygpluton
propellerflygplanet 00 .27 .
. r på skolan blev en lätt och
medeltung helikopterut
ning . De helikoptrar som
lan använder i dag är Agus
eli 204B, HKP 3 (som kom
3) och Agusta-Be ll 206A,
p 6 ( vill~a kom till skolan

1969). Redan tidigt efter sko
lans tillkomst fick de inled
ningsvis något irrationella ar
betsformerna ge vika för en
fast organisation. Detta med
förde att HkpS sedan länge har
haft karaktären av ett eget för
band med egen förbandspro
duktion, och som nu tagit sig
uttryck i att skolan inom kort
skall omorganiseras till för
bandet. Norrbottens Arme
flygbataljon. De ca 120 fast an
ställda kommer då arbeta i ne
danstående former .
Till 20-års j ubileet har HkpS
utkommit med en bok som
finns på HkpS för inköp av in
tresserade. Boken redovisar
tiden fram till i dag . Man har
även bildat en kamratfören ing
med 'Rotorbladet' som egen
tidning . Den första oktober
efterträdde övlt Folke Ekstedt
förre chefen för HkpS, övlt
Torsten Sellin (som numera är
markstridsinspektör i FV) . •

C F12 tackt.l8F till sista

S~ har då def sista
F12-tlygplanet landat ef
fer fullgjort uppdrag.
Detta skedde den 28
september. D~ gick ti
den ut för flottiljens en
flygmdustri och flygvapen
da återstående dllllslon
personal kan prestera dello
och kompani.
F12-kaptenen Nils Gul/man

Slutfluge

Nils-Olol' Wesllin

Väderavd.

Utb + planeringsdet.
Försöksdet.
Servicedet.

Flygkompani

Helikopterplutoner
Iygskolor

Flygtraflkledn.-avd.

I

Teknisk avd.

Baskompani

Utb + serviceenhet
Stationsenhet

För att ge anhöriga och den
flygintresserade allmänheten
möjlighet att följa tjänsten
denna
fredagsettermiddag
öppnades flottiljgrindarna vid
lunchtid För att ge mera efter
tryck åt avskedet bjöds de ca
4.000 åskådarna på konsert av
Halmstads
regionsmusiker
samt på flyguppvisning i ett
strålande vackert höstväder I
denna mycket anslående de
monstration av vad svensk

med enskild uppvisning med J
35F , en rote AJ 37 från F15
med löjtnanterna Jan Jonsson
och Mats Ost/und vid spakarna
och 51st - men inte minst 
" En sexa Skåne" , dvs uppvis
ningsgruppen SK 60 från F5
ledd av kapten Jan Brandmyr.
Den överflygning av orter in
om F12:s flygövningsområde
som hela den andra jaktdivI
sionen hade planerat, fick med
hci.nsyn till de tillfälliga motor
restriktionerna inskränkas till

Foto : Arne Johannesson

Musei-Hansso
Urspru nget ti II den flyg h isto
riska delen av Karlsborgs mu
seum var att F6 1968 av musei
nämnden uppmanades att ord
na den årligt återkommande
"aktuella hörnan ". Denna in
nehöll då dels fotomontage
som något berörde Karlsborgs
flyghistoria från 1913 (då von
Porat landade med en Nieu
port på övningsheden " Lus
harpan " ) och F6:s verksam 
het åren 1939 - 68, samt dels
modeller av Nieuport M1 och
F6:s flygplan från flottiljens
tillkomst och fram till 1968.
1969 erbjöds F6 utrymme för
en permanent flyghistorisk del
i museet. - Flygverkmästarna
Ramström och K-A Hansson
uppmanades att svara för i n-

samling av materiel och ord 
nandet av utställningen . Ef
ter kontakter med Tekniska
museet i Stockholm, Lands 
krona museum och Malmen
samlingarna fi ck man dispone
ra åtskilliga flyghistoriska de
taljer från dessa. Tillsammans
med vad som fanns på F6 ut
gjorde dessa grunden för
samlingen på Karlsborg s mu
seum .
En betydelsefu ll och upp
skattad del upptas av den foto
grafiska. Fotografierna har
huvudsakligen anknytning till
F6 och Karlsborgs- bygden .
Hopsamlandet av dessa är re
sultatet av att Karl-Axel Hans
son fick allt större intresse för
flyghistoria i allmänhet och

Karlsborgs flyghistoria i syn 
nerhet. Då han började söka
efter gamla bilder och ne
gativ, blev det snabbt så att
den ena kontakten gav den
andra. Och på den vägen är
det än i dag .
Dagens lokaler medger in
te någon utvidgning av den
flyghistoriska delen av mu
seet och ytterligare utrym
men synes inte mÖjligt att få
disponera.
Förhoppn ingen för framti
den är att få fram ytterligare
underlag av hög kvalite och
därmed kunna göra utställ
ningen än mera intressant in
om de väggar där den nu finns
samt att den får fort leva där.
Det är den sannerligen väl
värd . Gack själv dit och titta.
Utställningen finns i Karls
borgs-fästningens lokaler mitt
emot kyrksalen . Entreavgiften
går till underhåll m m.
•
Red .

• Muselvurmaren,
flyg verk
mästare KARL -AXEL HANS
SON med lätta bombfpI B 4
Hawker 'Hart' ; skala 1:11.
Liksom övrIga modeller av
F6-fpl gjorda I trä av nu
pensionerade flygteknikern
SETH SEIPEL.

