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Helikoptrar har funnit i Försvarsmakten sedan 1950-talet. De anskaffades redan från början 

för uppgifter inom de olika försvarsgrenarna, armén, marinen och flygvapnet. I samband 

med 1996 års försvarsbeslut, upprättade Försvarsmakten två år senare en 

Helikopterflottiljstab, med samordning här på Malmen. Detta förband med anor från alla 

tre försvarsgrenarna är ett av Försvarsmaktens yngsta förband, men samtidigt ett av de 

största.  

 

Idag är Helikopterflottiljen Försvarsmaktens helikopterförband och därför en mycket viktig 

komponent i dagens sammansatta förband och insatser. Ni är dessutom det förband inom 

flygvapnet som har flest värnpliktiga för tillfället.  

 

Tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet är nyckelorden i den framtida Försvarsmakten. 

För det krävs rörlighet vilket helikoptrar ger och är en förutsättning för att många av 

Försvarsmaktens olika förband ska kunna lösa sina uppgifter.  

 

Jag vill understryka att det viktigaste vi har att ta hand om och utveckla, är vår profession. 

De kunskaper och erfarenheter som finns samlade här bygger på unik personal med unika 

kompetenser. Därför följer jag förberedelserna inför BG11, arbetet med HE ISAF och 

stödet till specialförbanden med stort intresse.  

 

Vi arbetar i en organisation som i första hand ska förbereda oss för att utföra väpnad strid. 

Vi är också ständigt förberedda att genomföra insatser, hävda Sveriges nationella integritet 

och också stödja vårt samhälle vid större kriser. Er kärnverksamhet som innebär att utbilda 

en helikopterbataljon för både nationella och internationella insatser passar väl in på den 

beskrivningen.  

 

Historik och framtagning av fälttecken innebär omfattande bestämmelser. Ett fälttecken är 

en symbol för samhörighet och förbandsanda. Nu lämnar Helikopterflottiljen AF2:s fana 

för att motta ett eget fälttecken.  

 



Fanan har blå duk med flygvapnets bevingade propeller med krönt krona. På fanan finns 

Helikopterflottiljens vapen, en Pegasys, marinflygets tecken, arméflygets tecken samt 

tecknet för flygvapnets helikoptergrupper.  

 

Denna symbolik, arméflygets bevingade svärd, marinflygets bevingade kanonrör och 

flygvapnets bevingade propeller, står för arvet med de tre truppslagen som numera är ett 

Försvarsmaktsgemensamt förband, tillhörande flygstridskrafterna.   

 

Dagens värnpliktiga och anställda vid Helikopterflottiljen utgör en viktig del i framtidens 

insatsförsvar. Med rätt kompetens och rätt förmåga att stödja övriga insatsförband kan den 

totala effekten öka, och ni är alla viktiga för att få helheten att fungera. 

 

Jag kommer nu på uppdrag av H.M. Konungen att tilldela Försvarsmaktens 

Helikopterflottilj den fastställda fanan. Ni skall i alla skiften ära och hedra den.  

 

Slut 

 

 

Det nya fälttecknet: 

 

 


