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Infanterister springer mot en Bell UH-1D 
arméhelikopter under ett »Search and 
Destroy»-uppdrag i Sydvietnam, 1966. 
Beteckningen var från början HU-1, var-
för den fick smeknamnet »Huey». Den 
fick sedan rollen som attackflyg, tills 
den ersattes av Cobra-helikoptern.

UNDERSTOD
Attackhelikoptrar – från Vietnam till Irak

Den renodlade attackhelikoptern introducerades av 
USA i Vietnam. Sovjets motsvarande helikoptrar mötte 
senare motstånd i Afghanistan. I Kuwaitkriget var de 
moderna vapenplattformarna överlägsna – men i Irak-
kriget hade fienden anpassat sig till hotet från luften.
Text: MARCO SMEDBERG
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attackhelikoptrar

H
elikoptern började utvecklas under 
andra världskriget och på 1950- 
talet började den också alltmer att 
användas för lätt eldunderstöd, 
exempelvis av fransmännen under 
striderna i Algeriet 1954–62. 

Att låta flygplan anfalla mål direkt i stridszonen 
utvecklades redan under första världskriget och 
kallas för direkt flygunderstöd. För dessa uppgifter 
användes dels jaktplan beväpnade med lätta bom-
ber och dels utvecklades särskilda attackflygplan. 
Förutom de förluster man orsakade fienden innebar 
dessa insatser moraliskt stöd åt de egna soldaterna 
på marken. För dem var det viktigt att se egna flyg-
plan delta i striderna. Å andra sidan medförde flyg-
anfall på låg höjd stora flygplansförluster på grund 
av finkalibrig eld från marken. 

Konceptet utvecklades sedan under andra 
världskriget med störtbombare och bättre attack-
flygplan. Medan flygvapnets företrädare helst ville 
använda dessa resurser mot mål längre in på djupet,  

exempelvis förbindelser för att hindra fientliga för-
stärkningar och underhållstransporter, såg arméns 
företrädare det som viktigt att markförbanden un-
derstöddes direkt av »flygande artilleri». Vem som 
skulle bestämma över dessa insatser var ett stän-
digt trätoämne. Arméföreträdarna såg gärna att 
de fick egna flygplan att bestämma över istället 
för att »låna dem» av flygvapnet, något som flyg-
vapenföreträdare ofta motsatte sig.

Utvecklingen av helikoptrar löste  
detta dilemma. Genom att markförbanden fick egna  
attackhelikoptrar att förfoga över frigjordes attack-
flyget för andra uppgifter. Vid understöd av mark-
förband hade helikoptern också flera fördelar i jäm-
förelse med attackflygplan. Dels hade helikoptrarna  

direkt radiokontakt med markförbanden som de 
skulle understödja, vilket attackflygplanen oftast 
saknade. Dels kunde de flyga tillräckligt lågt och 
långsamt för att observera och bekämpa svåra mål. 

Jämfört med attackflygplan hade helikoptrar en 
begränsad vapenlast, men det kompenserades av 
god precision. De kunde bekämpa mål så nära egna 
förband som 50 meter, ibland ännu närmare. Det 
kalla kriget och därmed sammanhängande utma-
ningar att bekämpa stora pansarförband i Europa 
bidrog till utvecklingen av attack- och pansarvärns-
helikoptrar.

Genom amerikanernas omfattande utnyttjande 
av helikoptrar i Vietnam blev detta det första riktiga 
»helikopterkriget». 

Tack vare alla helikoptrar ökade den taktiska 
rörligheten markant. Med allt fler och större insat-
ser ökade också helikopterförlusterna, särskilt i den 
känsliga landningsfasen. Det visade sig omgående 
att det behövdes särskilt beväpnade helikoptrar för 

eskort- och understöd. In-
ledningsvis användes ver-
sioner av helikoptern Bell 
UH-1 som annars kunde 
lasta sju soldater. Helikop-
tern kallades för »Huey» 
efter den ursprungliga be-
teckningen HU-1. 

I rollen som »Gunship» 
(markunderstödsf lyg) 
hade den fyra mans be-
sättning, två piloter bred-
vid varandra och en till två 
kulspruteskyttar bak i lastutrymmet varav den ene 
skytten också var tekniker. De beväpnades med ra-
keter, 40-millimeters granatsprutor och parallell-
monterade kulsprutor som satt på helikoptrarnas 
landningsställ. Den extra tyngden av vapen och 
utrustning gjorde dem relativt långsamma och 
svårmanövrerbara. Framgångarna berodde mer 
på skickliga besättningar än på själva tekniken. 

Trots att dessa Gunships var en tillfällig 
lösning visade de sig vara effektiva. Motståndarna 
fruktade dessa helikoptrar som det dessutom var 
svårt att smita undan ifrån eftersom de lätt kunde 
förfölja upptäckta fiender på marken. Marinkårssol-
daten John Arick ingick i besättningen på en Huey 
Gunship och beskrev en typisk insats:

»Våra marinkårssoldater transporterades av 
fyra–fem helikoptrar som i sin tur eskorterades av 
oss med två–tre Gunships. Vi flög framför trans-
porthelikoptrarna och pratade med våra grabbar 
på marken – om det fanns några. Ofta sattes våra 
soldater ner på platser där vi inte fanns på marken 
eller hade varit tidigare.

Så vi flög över den blivande landningszonen för 
att se om där fanns något bra eller dåligt. 

Ibland, men inte alltid, sköt vi finkalibrig ammu-
nition och några raketer för att visa eventuella mot-
ståndare att vi var beredda att skjuta mer och mjuka 
upp landningszonen. Vi flög över platsen på låg höjd 
under tiden som transporthelikoptrarna landade. 
Blev de beskjutna besvarade vanligen transport- 
helikoptrarnas skyttar elden. På lite högre höjd var 
vi beredda att skjuta så fort målen var identifierade. 

När soldaterna hade hoppat ur transporthelikop-
trarna anropade dessa oss med ›Coming Out› varvid 
vi flög ner på ömse sidor för att låta dem flyga iväg 
och visa motståndarna att vi fanns.»

Kulspruteskytten Gregory Burch upplevde en 
hektisk helikopterinsats för att understödja ett 
omringat amerikanskt förband:

»Fienden spöade verkligen detta kavalleriför-
band. De sköt med granatkastare mot pansarskyt-
tefordonen. Vi kunde höra amerikanerna på marken 

»VIETNAM BLEV DET FÖRSTA 
HELIKOPTERKRIGET» 

En UH-1B Huey i rollen som »Gun-
ship» för flottans flodbåtar på 
patrull i Mekongdeltat.

Dörrskytt 
med en 
lavettmon-
terad M60D 
kulspruta 
i Vietnam, 
1969.

 H Bell UH-1 
(UH-1 Huey)
Besättning: 
3–4
Längd: 17,4 m
Höjd: 4,4 m
Max. vikt:  
4 310 kg
Hastighet:  
220 km/h
Räckvidd:  
510 km
Max. flyghöjd: 
5 910 m
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 H För att organisera och kontrollera förflyttningen till slagfältet 
använder helikopterförbanden ett rutinsystem.

Helikoptrarna grup-
perar sig först i ett 

uppsamlingsområde som 
måste vara utom räckhåll 
för fientligt artilleri och stort 
nog för att helikopt rarna ska 
kunna sprida ut sig. Här gör 
sig förbandet redo för strid: 
genomför underhåll, tankar 
och laddar om vapnen. 

Sedan flyger helikop-
trarna närmare hög-

kvarteret för de markförband 
som medverkar i anfallet. 
Här ska helikoptrarna kunna 
landa och slå av sina motorer 
när de inte är i aktion. 

I närheten av slagfältet 
samlas attackhelikop-

trarna en sista gång medan 

spaningshelikoptrarna 
koordinerar anfallet. Områ-
det måste vara skyddat mot 
upptäckt och ge helikop-
trarna möjlighet att hovra 
eller landa, men bara i några 
minuter. Om anfallet skjuts 
upp ska de återvända till 
uppsamlingsområdet. 

Väl i stridsområdena 
väljer förbandets  

piloter ut lämpliga positio-
ner för målbekämpning. 
Området måste erbjuda 
både skydd och kamouflage. 
För att minska effekten av 
fientligt luftvärn exponerar 
sig helikoptrarna i högst 
35 sekunder och avlossar 
sina missiler från maximalt 
avstånd.

skrika i radion ›kom och hjälp oss, å Gud›. De höll 
på att bli överkörda. En löjtnant bröt samman. Vi 
kunde höra hur han ropade i radion, ›få hit min ser-
geant› – ›han är död› – ›få hit någon annan då för 
helvete›. Bataljonschefen skrek också ›få någon att 
ta över den där plutonen›. 

Till sist fick de en menig att ta radion och 
beordrade honom att skjuta lysgranater så att vi 
kunde lämna eldunderstöd. Naturligtvis sköt fien-
den, som lyssnade på vår radiotrafik, lysgranater 
med samma färg. Slutligen lyckades den omringade 
pansarskytte fordonsplutonen skjuta gröna lysgra-
nater så att vi kunde se var den fanns. 

På radion beordrades de att dra ihop sig för att 
våra attackhelikoptrar kommer att ›döda allt som 

granatkastare eller en av varje. Senare sattes det 
i stället dit en trepipig 20-millimeters roterande 
gatling-kanon med en eldhastighet på 3 000 skott i 
minuten. Dock saknades utrustning för att kunna 
flyga i mörker eller dåligt väder, något som infördes 
först på 1980-talet.

Den första prototypen flög i september 1965 och 
ett år senare inleddes produktionen. Den 29 augusti 
1967 anlände de första sex Cobra till Vietnam. Fem 
veckor senare flögs den första stridsinsatsen och 
den 8 oktober bildades det första Cobra-förbandet: 
334. attackhelikopterkompaniet. Snart började 
nordvietnameserna kalla Cobra för »den viskande 
döden». Cobra användes i flera olika roller: för eld-
understöd, som eskort och som »raketartilleri» i 
arméns två luftburna divisioner. 

Dessutom organiserades särskilda »jaktlag» där 
Cobra sattes in tillsammans med små lätta spanings-
helikoptrar OH-6 Cayuse. De sistnämnda flög lågt 
och långsamt för att hitta fienden. Öppnade dessa 
eld bekämpades de av Cobra. Normalt genomfördes 
helikopteranfall i 30 graders vinkel för att få bästa 
effekt med raketerna. 

Ett mått på dessa helikoptrars effekt i Vietnam 
var att egna markstridsförband alltid ville under-
stödjas av Cobra. Efterfrågan gjorde att de inte 
räckte till. Det gick så långt att en amerikansk  
divisionschef förbjöd sina underlydande chefer att 
begära helikopterunderstöd innan de först hade 
försökt att utnyttja artillerield. 

I slutet av Vietnamkriget fick Cobra även pan-
sarvärnsroboten TOW (Tube-launched Optical-
tracked Wire-guided missile). Mellan 1967 och 
1973, när USA lämnade Vietnam, använde ameri-
kanerna som mest 1 081 Cobra. Sammanlagt flög 
Cobra över en miljon timmar i Vietnam och runt 
300 av dessa attackhelikoptrar förstördes i strid och 
olyckor. Marinkåren, vars helikoptrar ofta flög över 
vatten, använde inledningsvis också arméns Cobra 
innan de fick sin egen tvåmotoriga AH-1J Cobra. 
Marinkårspiloten Neil Whitehurst beskrev hur han 
under sin tjänstgöring i Vietnam 1970–71 med sin 
AH-1G Cobra sattes in för att understödja ett om-
ringat amerikanskt Special Forces-förband i staden 
Duc Phong:

»Det låg ett flygfält i närheten med många split-
terskydd som nu var fulla av personal som tog skydd. 
Vi skyddade fem transporthelikoptrar som landade 
för att evakuera våra sårade, men våra dumma reg-
ler för insats tillät oss bara att cirkla runt dem och 
inte skjuta eftersom det fanns civila i staden, trots 
att vi utsattes för finkalibrig eld från några höghus 
i närheten.

När jag cirklade i höjd med de olika våningarna 
såg jag plötsligen en lång nordvietnamesisk soldat 

attackhelikoptrarÖverste Matthew McGuire  
framför sin Cobra i Vietnam, 
1971. Här syns sidobeväpningen 
med en gatlingkulspruta och  
en raketkapsel med 70 mm  
»Mighty Mouse»- 
attackraketer.

Efter att ha 
introducerats 
i Vietnam, 
tjänstgjorde 
AH-1 Cobra 
bland an-
nat i USA:s 
invasion av 
Grenada 1983 
och Panama 
1989.

»EFTERFRÅGAN  
GJORDE ATT COBRA 
INTE RÄCKTE TILL»

Helikoptertaktik  
på slagfältet
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 H Bell AH-1 Cobra
Besättning: 2
Längd: 16,2 m
Höjd: 4,15 m
Max. vikt: 4 300 kg
Hastighet: 
 275 km/h (AH-1G)
Räckvidd: 570 km
Max. flyghöjd: 
3 600 m

går, kryper eller rör sig 50 meter från er›. Vi flög in 
och sköt på allt och såg fiender springa omkring. När 
vi kom flygande insåg Vietcong att det var kört och 
försökte komma undan. Vi lät dem inte göra det.»

Redan före Vietnamkriget började amerikanerna 
utveckla en ny attackhelikopter. Firman Lockheed 
fick uppdraget att utveckla AH-56 Cheyenne men 
den visade sig vara för komplicerad. När armén in-
såg att det skulle ta för lång tid innan Cheyenne 
skulle bli operativ ändrade man sig och valde istället 
att satsa på Bell AH-1 G Cobra. Den hade utvecklats 
ur Huey men var konstruerad som en ren vapen-
plattform och var en klar förbättring. 

Besättningen utgjordes av två man, en 
nyhet var att de satt bakom varandra med skytten 
framför och något nedanför piloten. Härigenom 
ökade skyddet genom att helikopterns målyta rakt 
framifrån minskade. En annan nyhet var vapnens 
placering. Cobra hade ett vridbart vapentorn un-
der nosen. I det monterades två kulsprutor eller 
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med sitt vapen. Han var så disciplinerad att han 
siktade noga och sköt enkelskott inte riktade mot 
min helikopter – utan mig. Varje gång jag passe-
rade honom trampade jag på roderpedalerna och 
svängde aktern på helikoptern mot honom för att 
öka skyddet och minska målytan. Ändå lyckades 
han skjuta sönder min luftkonditionering, vilket 
retade mig. Jag anropade min plutonchef och bad 
att få besvara elden men fick nej på grund av att det 
även fanns civila i husen.

När den sista av de fem transporthelikoptrarna 
lyfte igen hade jag turen att vara den sista attack-
helikoptern som cirklade runt. När jag åter flög mot 
fiendesoldatens aktuella våning kunde jag inte be-
härska mig. Jag valde ammunitionssort och under 
en brant sväng sköt jag 38 raketer mot hörnet på 
huset. Jag tror inte jag skadade någon annan, rake-
terna var mycket träffsäkra. Jag förväntade mig att 
få en reprimand när jag landande men någon sådan 
uteblev. Jag sköt bara bort ett hörn av huset men 
var inte särskilt stolt eller nöjd … Det var blandade 
känslor, något som du gör när du är 23 år men san-
nolikt inte skulle göra igen om du var 35.»

Även i Sovjetunionen började militären 
utveckla helikoptrar under 1950-talet men det var 
parallellt med Vietnamkriget som utvecklingen tog 
fart. Till skillnad från i väst tillhörde helikoptrar 
inte armén utan flygvapnet vars helikopterrege-
menten allt efter behov tilldelades olika frontbefäl-
havare. Inledningsvis såg man ingen större skillnad 
mellan transport- och eldunderstödsuppgifter. De 
senare utfördes av beväpnade transporthelikoptrar. 

1972 togs den nya Mi-24 (Nato-rapporteringsnamn: 
»Hind») i tjänst som då var världens snabbaste he-
likopter i förbandstjänst. Det var en helikopter sär-
skilt utvecklad för attackuppgifter men som också 
kunde transportera 8 soldater eller 4 man på bårar. 

I Hind satt skytten också framför piloten.  
Helikoptern var väl skyddad och hade en kraftfull 
beväpning med en fyrpipig roterande 12,7 millime-
ters automatkanon i ett torn under nosen. Raketer, 
bomber och pansarvärnsrobotar monterades på 
små vingar på flygkroppen. Vidare hade Hind ut-
rustning för mörker- och lasersikte samt infraröda 
sensorer. Jämfört med amerikanernas Cobra var 
Hind tyngre, snabbare och bättre beväpnad. Hind 
organiserades i regementen om 60 helikoptrar ur-
sprungligen avsedda att användas som en mobil 
pansarvärnsstyrka.

I det för Sovjetunionen besvärliga kriget i Afgha-
nistan visade det sig att de lättrörliga gerillaförban-
den var otympliga mål för det metodiskt och stelt 
planerade ryska eldunderstödet. Attackhelikoptrar 
var ofta det enda sättet för de sovjetiska markför-
banden att få eldunderstöd. 

Vanligtvis opererade de i förband om sex stycken 
där rotar om två helikoptrar skyddade varandra. 
När helikoptrarna uppträdde rotevis flög normalt 
en Hind på drygt 2 000 meters höjd för att und-
vika tung kulspruteeld och lätta luftvärnsrobotar. 
Den andra helikoptern dök mot målet och öppnade 
sedan eld med kanoner och raketer på cirka 1 000 
meters höjd. Därefter steg den till en säkrare höjd 
igen varpå den första helikoptern dök och fortsatte 
bekämpningen. Hind användes också för många an-
dra uppgifter: att flyga eskort åt konvojer i besvär-
liga bergsterräng, spana, leda artillerield, luftland-
sätta förband, transportera vapen och utrustning 
och evakuera skadade.

De ofta dragna parallellerna till Vietnam-
kriget stämmer bara delvis. Kriget i Afghanistan 
var en bråkdel så stort som konflikten i Vietnam. 
Mujahedingerillans problem var att den i början 
av kriget saknade vapenleveranser från utlandet. 
Efter sina inledande motgångar taktikanpassade 
ryssarna. I det sovjetiska systemet initierades detta 
uppifrån och ner genom organisationen, vilket tog 
tid. Stridsvagnarnas antal minskade medan det  
mekaniserade infanteriet och helikopterunder-
stödet ökade. Förutom ett fåtal större begränsade 
markoffensiver förlitade sig ryssarna alltmera på 
flyg- och helikopterunderstöd. 

Gerillan bekämpades också indirekt genom flyg-

anfall mot deras byar, vilket tvingade den överlevan-
de civilbefolkningen att fly när byarna förstördes. 
 Jämfört med amerikanska helikoptrar hade Hind 
ett stelare sambandssystem. Varje Hind hade tre 
radioapparater som var och en bara utnyttjades för 
ett ändamål: en för direktsamband med helikopter-
basen, en för samband med andra helikoptrar och 
en för direktsamverkan med markförbanden. 

För helikoptrar över målet var tid från order till 
insats snabb, men det tog fortfarande lång tid att 
kalla in förstärkningar. För en insats som inte var 
förberedd på arméhögkvarteret i Kabul tog det i 
genomsnitt 90 minuter innan helikoptrarna var 
på plats och då hade hela 30 minuter använts för 
genomgångar och kontroller före insats. 

Mujhedinkrigare vittnade om att Hind 
inte bekämpade mål närmare egna förband än 200 
meter (jämfört med amerikanernas 50 meter i 
Vietnam). Dessutom var hela 30 procent av fällda 
bomber blindgångare. Trots dessa begränsningar 
var Hind det vapensystemen som gerillan fruktade 
mest. Artilleri och attackflygplan kunde bekämpa 

fasta mål som byar, men bara attackhelikoptrarna 
utgjorde ett verkligt hot mot mujhedins operationer 
och kunde orsaka allvarliga förluster.

Samtidigt som Hind utgjorde det största hotet 
mot gerillans rörlighet var de fruktade och välskyd-
dade helikoptrarna ändå sårbara. Några sköt muja-
hedinkrigarna ner med »lånade» ryska bärbara lätta 
luftvärnsrobotar SA-7. Efterhand ökade utländska 
vapenleveranser till gerillan och amerikanska lätta 
värmesökande luftvärnsrobotar Stinger var deras 
bästa vapen mot Hind. Ibland lyckades gerillakri-
garna även skjuta ner Hind med erövrade ryska 12,7 
millimeters tunga kulsprutor. Mujahedin strävade 
efter att beskjuta helikoptrarna uppifrån bergstop-
par för att försöka träffa helikoptrarnas obepans-
rade överdel eller rotorbladen. Även om inte särskilt 

attackhelikoptrar

»MUJAHEDIN BESKÖT  
HELIKOPTRARNA UPPIFRÅN 
BERGSTOPPARNA»

 H Mil Mi-24  
(Hind)
Besättning:  
2–3
Längd:  
20,0 m
Höjd: 6,5 m
Max. vikt:  
11 000 kg
Hastighet:  
320 km/h  
Räckvidd:  
450 km
Max. flyghöjd:  
4 500 m

Mujahedinkrigare siktar 
mot sovjetiska luftmål 
med en Stinger- 
robot, 1988.

En sovjetisk 
Mi-24 Hind 
flyger ovanför 
Kabul i Afgha-
nistan, 1989.
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många helikoptrar sköts ner hade elden mot dem 
en indirekt effekt genom att hålla dem på större 
avstånd.

Likt amerikanerna i Vietnam tvingades ryssarna 
inse att planerade flyginsatser, som är effektiva mot 
en reguljär motståndare, inte hjälpte mot lättrör-
liga gerillamotståndare. Bergsterrängen var också 
besvärlig och mot gerillan som gömde sig i grottor 
var vapeninsatser verkningslösa. Trots som mest 
100 flyginsatser per dygn lyckades de sovjetiska 
styrkorna inte knäcka mujahedin.

I början på kriget bevittnade en västerländsk 
journalist hur helikoptrar eskorterade en konvoj 
utanför Kabul genom att bekämpa möjliga gerilla-
ställningar längs vägen. Han sade då till en sovjetisk 
officer att det hela påminde honom om »aktiv strids-
spaning» som i Vietnam. »Kanske det» svarade of-
ficeren »men här kommer helikoptrarna att segra».

Zigmas Stankus från Klaipeda i Litauen gjorde 
värnplikten i de sovjetiska luftlandsättningstrup-
perna. Han tjänstgjorde ett och ett halvt år i Afgha-
nistan i 345. luftlandsättningsregementet och be-
skrev en insats i vilken helikoptrar var en viktig del:

»Vi testade en ny taktik och lämnade basen mitt i 
natten till fots. Om vi träffade på någon ur lokalbe-
folkningen likviderades de. Vi klättrade upp i berg-
en och omringade en by som låg vid landsvägen. I 
gryningen utgick en kolonn från basen och närmade 
sig. När folket i byn hörde motorljudet tog de fram 
sina vapen och sprang upp mot bergen för att bli 
dushmaner. Vi låg i våra förberedda positioner och 
sköt dem enkelt, det var så att säga ombytta roller. 

Det hela var mycket smart uttänkt. Tyvärr föll hela 
idén efter ett par framgångsrika operationer, när 
några helikoptrar avlossade sina raketer mot ett 
kompani som hade gått i ställning i bergen i tron 
att de var dushmaner. När vi kunde höra att heli-
koptrarna kom mot oss greps vi av fruktan att också 
bli beskjutna och lade röd rök vid bergstoppen, det 
överenskomna igenkänningstecknet.

Eftersom alla de närliggande topparna var be-
satta blev samtliga blodröda inom några sekunder. 
När dushmanerna fick se detta försvann all deras 
lust att klättra i bergen. Vi låg kvar och skrattade 
förtvivlat åt ledningens oförmåga att samordna de 
olika delarna i operationen.» 

De amerikanska stridskrafterna hade 
lämnat Vietnam 1973 med ett stukat självförtroen-
de. Amerikanerna hade visserligen inte direkt bese-
grats i strid men känslan av misslyckande var stark. 
Man frågade sig varför världens starkaste militär-
makt hade misslyckats. I vilken grad amerikansk 
fokusering på eldkraft minskade deras förmåga till 
rörlig strid och att manövrera på stridsfältet, blev 
föremål för omfattande analyser. 

Så började en förändringsprocess som byggde 
på en kombination av nya idéer och ny teknologi.  

attackhelikoptrar

 H Sverige har aldrig skaffat renodlade 
attackhelikoptrar. Orsakerna till det var 
flera. Dels ansågs själva benämningen 
»attackhelikopter» i spåren av Viet-
namkriget indikera alltför offensiv och 
hänsynslös krigföring, dels bedömdes 
anskaffnings- och driftkostnaderna bli 
för höga. Eftersom sjuktransportkapaci-
teten och pansarbekämpningsförmågan 
ansågs otillräcklig, särskilt i övre Norr-
land, sökte man efter en kompromiss. 

EN HELIKOPTER som kunde ställas om 
från pansarbekämpning till sjuktranspor-
ter och vice versa skulle kunna vara lös-
ningen. Efter fyra års studier och försök 
beslutades om anskaffning av pansar-
värnshelikoptrar till armén i 1982 års för-
svarsbeslut. 

Av planerade 100 beställdes 20 tyska 
helikoptrar Messerschmitt-Bölkow-
Blohm Bo 105 till dåvarande Arméflyget. 
Beställningen skedde 1984, och 1987 
började HKP 9A användas i Sverige som 
renodlad pansarvärnshelikopter. Heli-
koptertypen var en konstruktion med 
så kallat stelt rotorsystem som gjorde 
den mera manövrerbar än typer med 
konventionella konstruktioner. 

Helikoptern var utrustad med ett va-
pensystem utvecklat av SAAB och som 
fick vissa exportframgångar. Systemet 
var baserat på den amerikanska pansar-
värnsroboten TOW (Robot 55 i Sverige) 
som även var huvudbeväpning på den 
amerikanska AH-1 Cobra. 

DET TAKTISKA uppträdandet var att 
flyga an mot målområden genom så 
kallad konturflygning (NOE – Nap Of 
the Earth) för att undandra sig upptäckt 
och bekämpning. Insats – om möjligt i 
samverkan med artilleri och lätt attack-
flyg – skulle bara göras mot fientliga 
stridsfordon under rörelse – i praktiken 
ett slags luftburet eldöverfall.

HKP 9 hade två mans besättning, en 
förare och en skytt och hade normalt 
två stycken Robot 55 per sida. Under 
utvecklingen av vapensystemet testade 
man även att montera fyra robotar per 
sida och ett nytt aerodynamiskt fäste till 
siktet. Denna lösning blev dock för tung 
på bekostnad av mängden bränsle och 
därmed alltför kort aktionstid.

Arméflyget blev först i Försvarsmak-
ten att införa NVG (Night Vision Goggles, 
hjälmmonterade bildförstärkare) i sin 

krigsorganisation. HKP 9 kunde därför 
både flyga och bekämpa mål i mörker. 
Systemets begränsningar var robotens 
räckvidd, banhastighet och genomslags-
förmåga, helikopterns aktionstid och 
möjlighet att flyga i moln samt under 
isbildning.

HELIKOPTRARNA DELADES på 
två kompanier med vardera tio HKP 
9 baserade på AF 1 i Boden och AF 2 
utanför Linköping. Krigsuppgifterna var 
att bekämpa fientliga stridsfordon i övre 
Norrland respektive mellersta och södra 
Sverige och att utföra sjuktransporter. 

Systemet med pansarvärnshelikop-
trar avvecklades 2001 när Försvarsmak-
tens alla helikop-
trar samlades i 
en gemensam 
helikopterflottilj. 
HKP 9 användes 
fortsättningsvis 
som lätt trans-
porthelikopter och 
skolhelikopter för 
mörkerflygning 
innan de togs ur 
tjänst 2009.

»TROTS 100 FLYGINSATSER 
PER DYGN LYCKADES SOVJET 
INTE KNÄCKA MUJAHEDIN»

Svenska pansarvärnshelikoptrar

En Mi-24 Hind flyger ner 
i en dal förbi ett beman-
nat vakttorn, maj 1988 
– en vecka efter att Sovjet 
påbörjat sitt tillbakadra-
gande ur Afghanistan.

HKP 9A med fennummer 20 
tjänstgjorde mellan 1988 och 
2009. Här beväpnad med 
HeliTOW eller Robot 55. Idag 
finns den att se på Flygvapen-
museum i Linköping.

 H MBB Bo 105 
(HKP 9)
Besättning: 2
Längd: 11,8 m
Höjd: 3,0 m
Max. vikt:  
2 500 kg
Hastighet:  
242 km/h  
Räckvidd: 657 km
Max. flyghöjd: 
5 200 m
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Det senare började under Vietnamkriget med pre-
cisionsvapen och förbättrad stridsfältsövervakning. 

Resultatet blev ett »manöverkrig» och lanserades 
1982 som en ny doktrin – AirLand Battle. Grund-
tanken var att kompensera den amerikanska nu-
merära underlägsenheten mot Warszawapakten i 
Europa. Doktrinen förutsatte en ökad integrering av 
flyg- och markstridskrafter och att slagfältet skulle 
utökas i tre dimensioner: 1) genom att utnyttja ett 
djupförsvar, 2) genom flyganfall mot fiendens ba-
kre områden och 3) genom samordnad insats av 
olika vapensystem. Dessutom lyftes motanfall och  
manöverkrig fram. I detta koncept spelade attack-
helikoptrar en viktig roll.

Studier och försök visade att Cobra, och 
hur de användes i Vietnam, inte skulle fungera i 
Europa mot sovjetiska pansarförband som kunde 

skyddas av ett effektivt luftvärn. USA behövde en 
ny avancerad helikopter med förmåga att bekämpa 
pansarfordon på långa avstånd där motståndaren i 
sin tur har svårt att verka mot helikoptern. Utveck-
lingen började 1973 och pågick ända till 1984. Delvis 
berodde detta på att mycket var nytt, bland annat 
roboten Hellfire, en 30 millimeters gatling-auto-
matkanon och systemet för målsökning/nattsikte 
(TADS/PNVS) som gav Apache mörkerkapacitet. 

Senare modeller har uppdaterats med det så kalla- 
de Longbow-systemet som visar relevanta data i en 
hjälmdisplay. Detta system gör att attackhelikoptrar 
kan hantera en stor mängd olika potentiella hot. Sys-
temet tillåter att en Apache spanar med sin radar 
och länkar måldata till förbandets andra helikop-
trar. På så sätt är det bara en Apache som visar sin 
radar för fienden, men hela förbandet kan från ett 
skyddat läge skjuta mot upptäckta mål. Vidare kan 
måldata länkas över till helikoptern från andra sys-
tem som attackflygplan och obemannade flygplan.

Apachens besättning utgörs av två man i en be-
pansrad cockpit av tandemtyp, korta vingar för va-
penlasten samt två motorer på var sin sida av flyg-
kroppen. AH-64 Apache tillverkades ursprungligen 
av firman Hughes som senare har blivit uppköpt 
och sammanslagen med McDonnell Douglas och  
Boeing, sedan 1996 Boeing Helicopters. 

Efter att AH-64 Apache för första gången använ-
des 1989 i Panama blev kriget mellan Irak och FN-
koalitionen under USA:s ledning den första stora 
prövningen för såväl den nya attackhelikoptern som 
för hela det amerikanska AirLand Battle-konceptet. 
Kriget blev också det första »högteknologiska kri-
get» med ett stort inslag av precisionsvapen. 

Efter en omfattande styrkeuppbyggnad in-
leddes koalitionens flygoffensiv natten mellan den 
16 och 17 januari 1991. Den första fasen i flygoffensi-
ven Desert Storm var att bekämpa Iraks luftförsvar. 
För att attackflyget på väg till olika mål runt Bagdad 
skulle ha en säker »inflygningsväg» behövde ame-
rikanerna först slå ut två spaningsradarstationer i 
södra Irak. Det var viktigt att de två målen på 16 
kilometers avstånd från varandra bekämpades 
samtidigt, så att de inte hann skicka iväg några var-
ningssignaler och larma övrigt irakiskt luftförsvar.

För att lösa uppgiften användes AH-64 Apache 
som skulle flyga in mot målen med reducerad has-
tighet och på lägsta höjd för att inte upptäckas av 

radarstationerna. Anfallsstyrkan utgjordes av två 
grupper om vardera fyra AH-64 Apache. De star-
tade från sin bas i Saudiarabien klockan 01.00 och 
målen skulle bekämpas prick klockan 02.38. 

För att Apache-helikoptrarna inte skulle behöva 
slå på sina egna radarstationer leddes de mot målet 
av två av U.S. Air Force-helikoptrar som var utrus-
tade med Global Positioning System (GPS). Dessa 
hade dessutom bättre precision än Apachernas egna 
Doppler-radar. Natten var ovanligt mörk och de två 
helikoptergrupperna leddes fram till ett avstånd om 
sju kilometer från målen. För detta uppdrag var 
Apacherna utrustade med vardera åtta laserstyrda 
Hellfire-robotar, 19 raketer, 1 100 skott till kanonen 
och en extra bränsletank på helikopterns högersida. 
Tack vare extratanken var räckvidden drygt 60 mil.

När helikoptrarna närmade sig målen kunde be-
sättningarna i sina avancerade mörkersikten se hur 
irakiska soldater gick och rökte utanför respektive 
radarstation med tillhörande installationer och 
fordon. Radarstationerna var grupperade på höjder 
och att helikoptrarna flög upp mot dem minskade 
ytterligare risken för upptäckt. Helikoptrarna flög 
nu på 50 meters höjd i måttliga 40 km/timmen un-
der tiden som skyttarna gjorde sina målval. 

Det var viktigt att först slå ut respektive strids-
ledningscentral som fanns i en lastbil. Nästa prio-
riterade mål var generatorer för strömförsörjning. 
På radio gavs helikoptrarna order om samtidigt eld-
öppnande, vilket sedan skedde inom tio sekunder. 
Efter att de prioriterade målen hade slagits ut med 
robotar, övergick skyttarna att bekämpa övriga mål 
med raketer och kanonen vars sikte var kopplat till 
deras hjälmar så att kanonen riktades åt det håll de 
vred huvudet. Ingenting i de båda radarstationerna 
undgick bekämpning, allt sköts sönder.

Ett för helikoptrarna farligt mål var sov-
jettillverkade fordonsmonterade fyrpipig 23-milli-
meters luftvärnspjäser med en effektiv skottvidd på 
2 000 meter. Det fanns sex stycken grupperade med 
tre med pjäser i en triangel runt respektive installa-
tion. Sedan de hade upptäckts sköts även de sönder 
med helikoptrarnas kanoner, de irakiska besätt-
ningarna lämnade fordonen och flydde ut i öknen. 

Hela insatsen mot båda radarstationerna genom-
fördes på fyra och en halv minut. Utan egna förluster  
flög de två helikoptergrupperna sedan tillbaka 

attackhelikoptrar

Texten fortsätter på sidan 40

»DE KUNDE I SINA MÖRKER-
SIKTEN SE HUR IRAKISKA 
SOLDATER GICK OCH RÖKTE»

En Apache-
pilot framför 
sin helikopter 
i den saudiska 
öknen inför 
operation  
Desert Storm.

Apache-helikoptern är tungt 
bestyckad. Här avfyrar den en 
Hydra 70-raket mot fientliga 
markmål i Afghanistan. 

Pansarvärns- 
roboten AGM-
114L Longbow 
Hellfire är utrus-
tad med egen 
målsökare. 
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Roll: Attackhelikopter.
Första testflygningen:  
30 september 1975.
I tjänst: Från april 1986.
Tillverkare: Hughes  
Helicopters (1975–1984), 
McDonnell Douglas  
(1984–1997) och  
Boeing Defense (1997–).
Varianter: AgustaWestland 
Apache (Storbritannien).

Antal tillverkade: 2 400  
(fram till april 2020).
I strid första gången: USA:s 
invasion av Panama 1989.
Länder som använder AH-
64D Apache: USA, Grekland, 
Nederländerna, Storbritannien, 
Grekland, Israel, Egypten, För-
enade Arab emiraten, Kuwait, 
Jordanien, Bahrain, Saudi-
arabien, Singapore och Japan.

I tjänst världen över

Avancerade sensorer i nosen möjliggör 
flygning nattetid och i dåligt väder.

Framför piloten sitter skytten. Båda 
kan sköta vapen och flygning parallellt.

Skyttens hjälmvisir styr sensorerna i 
nosen så att de följer huvudets rörelse.

 BOEING AH-64D

APACHE
Sensorutrustning, nya  
motorer och moderna  
vapensystem gör denna  
attackhelikopter till en  
av de mest avancerade 
vapenplattformarna som 
någonsin har uppträtt på  
ett slagfält.

OSPREY/JIM L AURIER

 Cockpit   
Denna skyddas på sidor-
na, baktill och undertill 
av kevlar och boron mot 
finkalibrig eld.

 Sensorsystem   
Laseravståndsmätare/
utpekare och en termisk 
sensor som används för 
målinmätning, låghöjds-
navigering och flygning 
i mörker. Informationen 
visas i besättningens 
hjälmvisir.

 Automatkanon   30-millimeters  
automatkanon M230 med 1 200 
skott. Eldhastighet 625 skott/minut.

 Raketer   19 raketer i respektive kapsel 
att användas mot »mjuka» mål och lätta 
stridsfordon. Räckvidd 6–8 kilometer 
beroende på vilken typ som används.

 Hellfire-robotar   Pansarvärnsrobot 
mot fientliga stridsvagnar. Räckvidd  
från 500 meter till 8 km.

 Motorer   Två General  
Electric T701C turbinturbiner.
Effekt 1240 kW.

 Rotorblad   En blandning av kom-
posit och stål konstruerad för att 
tåla träffar av rysk 23-millimeters
ammunition.

 Värmeavledare   Reducerar den 
infraröda signatur som helikop-
terns avgaser avger. 

 Motmedel  Utskjutnings-
bara facklor för att avleda 
inkommande värme- 
sökande robotar.

 Flygplanskroppen   Fackverks-
konstruktion i aluminium/komposit. 
Konstruerad för att tåla träffar av 
rysk 23-millimeters ammunition.

 Rotorväxellåda   
Denna driver heli-
kopterns huvud- och 
stjärtrotor.

 Longbowradar   Den  
är en del av helikopterns  
målinmätningssystem.Besättning: 2

Vikt tom: 5,1 ton
Startvikt: 9,5 ton
Rotordiameter: 
14,63 m
Stridsräckvidd:  
480 km
Maxräckvidd:  
1 900 km
Maxhastighet: 
293 km/h
Max flyghöjd:  
6 400 m

 Teknisk data 

Längd: 17,7 m

Höjd: 3,87 m

W
W

W
.D

E
F

E
N

C
E

IM
A

G
E

R
Y

.M
O

D
.U

K

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

A
L

A
M

Y
/

IM
A

G
E

S
E

L
E

C
T



Adnan-divisionen. Vid efteranalyser av helikoptrar-
nas målkameror visade det sig att bataljonen under 
natten slagit ut 38 stridsvagnar, 14 pansarskytte-
fordon och ett 70-tal andra fordon.

På kvällen den 26 februari sattes 18 Apache ur 
4. bataljonen/229 helikopterregementet in mot ett 
retirerande irakiskt förband åtta mil bakom fron-
ten. Helikoptrarna lyfte klockan 21.15 och var i mål-
området efter en timmes flygning. Bataljonschefen 
delade in målområdet i tre zoner och satte in ett 
helikopterkompani mot varje. Helikoptrarna kom 
under häftig irakisk beskjutning och lyckades bara 
bekämpa ett kompani med irakiska stridsvagnar. 

Till sin frustration upptäckte helikopterbesätt-
ningarna dessutom att stora irakiska förband utom 
räckhåll retirerade längre norrut. Satellitbilder be-
kräftade tusentals rörliga mål i det område helikop-
trarna sett. Klockan 22.30 gavs order om ytterligare 
en helikopterinsats. Detta anfall blev framgångsrikt 
och den irakiska 10. divisionen led stora förluster. 
På mindre än två timmar lyckades helikopterrege-
mentet lamslå en hel division.

Överstelöjtnant Bill Bryan tillhörde 2. bataljon-
en/229. helikopterregementet och beskrev tre olika 
insatser under den korta och framgångsrika mar-
koffensiven med sina insatser med AH-64 Apache:

»Vår bataljon fick äran att 
vara den första attackhelikop-
terbataljonen som tagit några 
krigsfångar. Vi anföll en ira-
kisk infanteribataljon tio mil in 
i Irak. För att hejda dem sköt 
vi på dem med våra 30-milli-
meterskanoner. När irakierna 
hoppade av sina fordon sköt 
vi sönder de främsta med tre 
Hellfire-robotar. Sedan sköt 
vi sönder resten av fordonen 
med kanoner och raketer. […] 
Vi hade en arabisk tolk som 
via högtalare sedan erbjöd 
dem en säker väg ut ur områ-
det om de gav upp. På så sätt 
tog vi 476 irakiska soldater 
till fånga.

Vår sektor var långt väs-
terut. När 101. luftburna divisionen avancerade flög 
vi ytterligare fem mil djupare in i Irak fram till flo-
den Eufrat. Irakiska förband insåg att de höll på att 
omringas och försökte fly norrut. Men när de såg 
våra helikoptrar övergav de genast sina fordon och 
tog skydd. Det visade sig att de saknade viljan att 
slåss trots att de inte saknade materiel. Vi upptäckte 

attackhelikoptrar

till sin bas i Saudiarabien där de landade klockan 
04.00. De hade då varit luftburna i sammanlagt tre  
timmar.

I flygoffensivens avslutande fas bekämpades 
Iraks markstridsförband, varefter helikoptrar och 
attackflygplan direkt understödde koalitionens 
markoffensiv som inleddes den 24 februari. Un-
der de fyra dygn som markoffensiven pågick slog 
amerikanernas 14 bataljoner med AH-64 Apache 
sammanlagt ut över 500 stridsfordon och artilleri-
pjäser. Framgångarna berodde mycket på att ira-
kierna uppträdde konventionellt och dessutom var 
påfallande passiva. 

Vidare understödde attackhelikoptrar den 
101. luftburna divisionen som längst ut på koalitio-
nens västra flank genomförde flera luftlandsätt-
ningar. Dels lyftes en brigad fram i helikoptrar och 
säkrade den viktiga motorväg 8, dels flögs delar av 
divisionen fram för att säkra en framskjuten under-
hållsbas åtta mil in på irakiskt territorium.

När markoffensiven rullade igång upptäckte koa-
litionen att delar av det irakiska Republikanska gar-
dets förband inte hade decimerats av flygbekämp-
ning som man hade förväntat sig. De nedgrävda 
irakiska stridsvagnarna T-72 utgjorde fortfarande 
ett hot mot de framryckande amerikanska pansar-

förbanden. Framför täten på de amerikanska för-
banden opererade attackhelikoptrar.

Natten den 26 februari flög ett kompani om 
sex Apache på lägsta höjd med 100 meters lucka 
mellan sig mot den irakiska Tawakalna-divisionens 
stridsställningar. Natten var kolsvart och helikop-
terpiloterna förlitade sig på instrumentflygning. I 
sina sikten kunde de skilja på amerikanska och ira-
kiska stridsfordon. Den irakiska fronten med strids-
vagnar i eldställningar syntes som cirka 50 varma 
punkter i öknen på sex kilometers avstånd. Chefen 
för attackhelikoptrarna delade in målområdet i sex 
målzoner, en för varje helikopter. När de fick order 
att öppna eld började helikopterskyttarna metodiskt 
att avlossa sina Hellfire-robotar mot målen. 

Efter drygt 30 minuters eldgivning flög helikop-
trarna tillbaka för att tanka och ladda om. Andra 
helikoptrar ur samma bataljon gjorde fram till 
gryningen tre liknande i insatser mot den irakiska  

»PÅ MINDRE ÄN TVÅ TIMMAR 
LYCKADES HELIKOPTRARNA 
LAMSLÅ EN HEL DIVISION»

Apache från 101. luftbur-
na jagar efter irakiska 
stridsvagnar vid gränsen 
mot Saudiarabien, 1990.

Utslagen 
nedgrävd 
irakisk T-72 
stridsvagn 
efter opera-
tion Desert 
Storm.
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att de hade mängder av luftvärnspjäser och olika 
robotsystem.

Den 27 februari genomförde vi en klassisk at-
tack tre mil in på djupet för att anfalla en retire-
rande division ur Republikanska gardet. Vi sköt 
huvudsakligen Hellfire och lite med våra kanoner. 
Där fanns hundratals fordon. Vi förstörde 50–60 
BMD [pansarskyttefordon], BM21 [raketartilleri], 
lastbilar, BRDM [hjulgående pansarskyttefordon], 
med mera. Det var kaos. Vi besköts av flera SA-6 
[luftvärnsrobotar] tror jag, men det var så mycket 
explosioner och rök att ingen av dem kunde låsa på 
eller träffa oss.»

Efter fleråriga sanktioner mot Irak an-
föll amerikanska och brittiska stridskrafter återigen 
den 19 mars 2003. Det officiella syftet var främst att 
avsätta Saddam Hussein och hans regim och omöj-
liggöra att Irak producerade massförstörelsevapen. 
På grund av årstiden genomfördes operationerna 
delvis i dåligt väder och sandstormar.

Till skillnad från Kuwaitkriget genomfördes 
nu luft- och markoperationerna samtidigt. Koa-
litionens markoffensiv kännetecknades av man-
överkrigföring och snabba anfall av mekaniserade 
förband som i sin tur understöddes av flygplan och 
helikoptrar. Irak hade endast ett fåtal markförband 
grupperade i söder i de allierades invasionsriktning. 
Dessa förband drogs dessutom in i samhällen, för 
att på så sätt minska risken för bekämpning. 

Trots koalitionens stora överlägsenhet gick inte 
allt som det var tänkt utan »krigets friktioner» upp-
stod även i Irak. Den 24 mars råkade amerikanska 
attackhelikoptrar illa ut när de försökte understödja 
den amerikanska 3. divisionens framryckning.  
Målet var den irakiska Medinadivisonen, ett av 
Republikanska gardets bäst utrustade förband som 
var grupperade tio mil sydväst om Bagdad, utanför 
staden Karbala. 

Eftersom den amerikanska framryckningen mot 
Karbala sattes igång tidigare än beräknat fick de 
understödjande helikoptrarna ont om tid till för-
beredelser samtidigt som flyganfall i målområdet 
avslutades långt innan helikoptrarna hunnit fram. 
Dessutom var irakierna utspridda i svåröverskådlig 
bebyggelse utanför själva staden Karbala.

De anfallande helikoptrarna utgjordes 
av en bataljon om 31 AH-64 Apache, en helikop-
ter kraschade i samband med starten. Amerikansk 
signalspaning snappade upp att minst 50 irakiska 
mobiltelefoner ringde och varnade om den före-
stående attacken. För att säkerställa ett samtidigt 
eldöppnande stängde irakierna av elförsörjningen 
i några sekunder varpå helikoptrarna utsattes för 
en intensiv finkalibrig spärreld.

De amerikanska helikopterskyttarna tvekade att 
besvara elden, eftersom det fanns stor risk för ska-
dor på husen, i vilka man inte visste om det fanns 
civilbefolkning. Efter 30 minuters strid  avbröt  
helikoptrarna anfallet. Då hade en helikopter,  
»Vampire 1-2», skjutits ner och kraschat i ett kärr. 
De två besättningsmännen försökte fly genom att 
simma i en kanal, men fångades av beväpnade ci-
vilister och visades sedan upp i irakisk tv. Av de 29 
helikoptrar som återvände till sin bas var det bara en 
som var oskadd. De övriga hade i genomsnitt 15–20 
träffar var. Det tog en månad innan helikopterba-
taljonen åter var stridsberedd.

Men denna och ytterligare några få motgångar 

Boktips: From Hot Air to Hellfire, the History  
of Army Attack Aviation (1994) av James Bradin H  
Firepower in Limited War (1995) av Robert Scales.

var undantag i en annars mycket framgångsrik  
offensiv. Amerikanerna taktikanpassade och såg 
till att samverkan mellan attackhelikoptrar, attack-
flyg och markförband förbättrades. Så fort deras 
helikoptrar blev beskjutna bekämpades motstån-
darna av andra vapensystem. På så sätt minskade 
förlusterna. Man övergick också från större anfall 
med hela helikopterbataljoner till mindre insatser. 
Grupper av helikoptrar samverkade med infanteri- 
och stridsvagnskompanier för att lösa begränsade 
taktiska uppgifter. Dessutom sköt helikopterpilo-
terna allt mer under rörelse istället för att skjuta 
under stillastående hovring. Det minskade risken 
för fientlig beskjutning under de i övrigt framgångs-
rika amerikanska operationerna. Den 5 april gick de 
främsta amerikanska förbanden in i Bagdad och 4 
dagar senare hade staden intagits.

På drygt 50 år utvecklades tillfälligt beväpnade 
helikoptrar till dagens renodlade attackversioner. 
Under samma tidsperiod har militära konflikter 

»HELIKOPTRARNA  
UTSATTES FÖR  
INTENSIV SPÄRRELD»

ändrat karaktär. Konventionella strider mellan 
olika länders stridskrafter har alltmera ersatts av 
otydliga lågintensiva konflikter utan klara fronter. 
I denna moderna och otydliga konfliktmiljö utgör 
attackhelikoptrar ett viktigt komplement till andra 
typer av stridskrafter.

Tack vare sin lättrörlighet och vapenverkan 
utgör de numera en viktig komponent i de flesta 
stormakters stridskrafter. Attackhelikoptrar har 
fördelen av att kunna lösa flera olika uppgifter. De 
viktigaste är att genomföra direkt flygunderstöd åt 
markförband, att flyga eskort åt andra helikoptrar 
och att bekämpa fientliga pansarfordon. 

Marco Smedberg är militärhistoriker och författare.

AH-64 
Apache med 
sin möjliga  
vapenlast 
1985: 76 blå 
Hydra 70  
attackraketer, 
16 AGM-114 
Hellfire-
robotar på 
vingarna, och 
1 200 röda 
patroner till  
30 mm auto-
matkanonen.

Apache har 
exporterats till 
flera länder: 
bland annat 
Nederlän-
derna, Israel, 
Saudiarabien 
och Förenade 
Arabemiraten. 
Här under en 
brittisk övning. 
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