
Kungl. Siidernanlands flygflottilj, F

ll, är beliiget i landskapets syciöstra

hÄr'n inviJ N1köping. Från s(aden är

det ungelär en halv mil i nordvästlig
riktning ut till fljvakten. Flygfältet an

lades på en tallhecl, på nark som ägdes

av några nrindre gårdar. Dcn största av

clessa gårdar som heit svalcles av ll;
hette Skavsta och flj har tidvis gätt tLn

der namnet "Skavsta-flottiljen". Dcn

samla Skavstå-gården står ännu kvar

och utnyttjas ofta sorrr kadettmäss och

lottamäss.
F l l tillkom mitt under brimande

krie genonr beslut i riksdagen imars
t9il.-Redan aret innån håde ett flyq-
fält börjat byggas men avsikten var

från början att detta skulle bli ett
krigsflygfält. Sommaren 1940 gjorde

flvqståben en del undelsökningar pa

olika plat.cr för Jc fl sonr skullc hyg

sas elier F c). Fiir.ti be'ökct vid Ny-

iör'ins konr den l0 augu"ti och leddes

'u.lri"r,.'nJe kaplenen Sillr crberc hlc'l
Jen takt byggnadsärcnden tar i clag är
lct av spcciellt intresse att höra Irur

fortskred så raskt, att när riksdagsbe

slutet kom i mars l9'11 kttncle spadcn

F I I växte fram. PLanläggningsarbt'tet
ornedelbart sättas i jorden. Den f iuli
såttcs fli orgarlisatoriskt u1lp, den l5'
oktober kunde fli första byggnader tas

i bruk oclr då hissades den tretun8ade

flaggan för första gången vid kansli-

huset.
Den första 'tab.l,rkrler var beläqcn'rr

Standard hotell i Nvköping och rela-

tivt snart utnyttjades även Skavsta-stu

ean. Blancl de byggnader som senast

6lev färdiea var flj sjukhus och det kan

vara ett exempel På hur KlondYke-
betonade förhållaldena var under andra

världskriget att jämhandlare Svenssons

privatvåning ime i Nyköping under en

iängre tict utgjorde flj sjukhr.rs.

Krigsårett.

Det första fpl på flj var en gamnral

Sk I I med en maxfart av 135 knl/tim,
en fart vid vilken dagens spaningsfpl

icke på långt när kan hålla sig i iuften
Även om F 1l fpl i början åv flj histo-

ria i begränsad utsträckning voro be

väpnade nred ksp och kunde ta bomber

är det typiskt för F l1 att dess vapen

iir kameran, och en av fli första insat-

ser, som i större omfattning uppmärk-
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Flottiljingenj ören flygLlir Nil.s Ioll

" V ahtonrbyte" . Den sisra .S 32 har le ueterats från Saab och dar sista S 18 går då

Lu tiänst.

frrar

sarnrrades, var av fredlig och inte kri'
gisk karaktär. Är 1942 började med cn

l)jckel stränq vintcr och i fcbruari r,r
Gotland hclt isoletat. Flj hade då fått
iinå första B 3 or och de sattes in tln-
dcr överstclöjtnant Schybergs ledning

och hälsadcs som be{riatc på Visby
flygplats av gotlänningarna mecl Iands

hiivding Nylandcr i spetsen.

I'å vårcn sanma år fick flj en fpltyp
som i flell år hlcv flj hrrvudtyp, nam-

ligcn Caproni, S l6 Llncler 1942 var
F ll på allvar i gång med r-cgelbunden

spaningsflygning i neutlalitetsvaktcns
tiiinst. Rcdan 1943 hade vcrksamheten
tagit sådan ornfattning att fli inte bara

hacle förband på Skavsta fäitet lltan dc-

tachement på Gotland, i siidra Skåne,

oå Såtenäs och vicl Örebro. Spanings-

orurå<let omfattade östra och södra ös-
tersjön, västkusten och gränsen mot
Nolge. Uncler dessa år växte flj till den

stora omfåttning som den ännu i dag

har och mcd sina fYra med krigsfPl
flygande divisioner räknas den som en

av Europas största (officiellt först 2i5
r949J.

Då krigsslutet korn vårcn 1945 av

vecklades neutralitetsvakten och en stor
del av de vpl sändes hem. Även dc fPl

sorr fått bära dagens tunga fick då fin
na sig i att gå tlr tjänst. Fpl hade has-

tigt börjat få ålderskrämpor' Kolvarna
brast och fpl visade en irriterande för-
nråga att fatta eld Redan från första
sttrnd hade Cåproni varit ctt problcm-
barn. Sonrmaren 1942 hade ett havcri
intr'äffat pä srund av att höqer vinrc
bröts av. Detta blev upptakten till en

unik arbetsprestation från fliverkstaden.

IiLuclratals snickare, i många fall från
rrrörkaste Srrråland, och en mängd mon-
törcr från bil- och cykelverkstäder,
dlogs ihop till F 1l och under två år
pågick omfattande förstärkningsarbeten
på fln.

I:lj digra olyckskrönika från dessa år
var en olycklig sanrmankoppling av un'
dcr- krigstril lramtagen materiel ddr kva-
litcten ivisså fall varit disktrtabeJ, pres-

sande tjiinstcförhållanden där neuttalr-
tctsvakten krävde Prestationer till det
yttcrsta och slutligen i vissa fall be-

skjutning från frånnrande fpl Detkan-
skt' kan vara vätt att i dessa frcds-

dagar rnir,nas att F I I under dessa da-

gar en gång lörlorade 13 man i flYg-

tjiinst under lopPct av 10 dagar.

En dag 1943 kofl ett ex av det gam-

la spaningsplanet 56 [Focker] till flj
mcn kraschade i landningen och kom
cj mer i luften. Förutom Sk lt före-
kom också Sk l5 och Sk 12 vid fli,
SI< t2 ända fram till 1954.

När S 16 föll ur tjänst blev det åtet
B 3:an som togs till heders och rela-

tivt snart tillkom också J 9, som gjort
sin tiänst som iaktfPl och nu modi-
fierad'es för spaningsåndamål och för-
såqs med scriekamera.

iiuti tg+s avgick överste Schyberg
.o'n flichef för att tillträda befatming

'.,n, chcf för 4. flYgeskadern och han

eftcrträddes av överstelöjtnant Henriks-
son,

Då flj den 6 november 1945 invigde

en mimeshäll över de kamrater som

stupat i flygtjänst var det 34 namn

som lades ned i den urna som finns
insprängd i hällen.



Eltcrhrigsåren.
F I I fick snart på nytt dra i fält.

Nu var det krigets efterdyningar i form
av rrinor som fij utnyttjades emot.
llrrndratals minor har genom flj spa-
ning lokaliserats och oskadliggjorts av
nrarinen. Knappt 5 år efter flj tillkornst,
cl v s iapril 1946, tillfördes flj sin för-
sta S 18, den typ som skulle bli clen

verkliga trotjänaren. Så sent som som-
nraren 1959 gjordes den sista Sl8-flyg-
ningen vid flj. Det blev också det första
fpl som trtrustades med en spaningsra-
dat, PS-18.

Uncler en period av F lt idrottsliv
utgjolde handbollen ett dominerande
inslag. Den 6 oktober 1947 spelacie ta-
get sin första allsvenska natch, som

n rr rnledn'nq till kraftigr rubrjkcr i

ticlningarnas sportsidor, då det anrika
Cöt('f'org.lcgel Maiorna lick stryka på
fotcn för nykomlingarna F 11 med l0-
7 oclr cit'n 25 oktobcr leddc F ll all-
svenskan efter 4 spela<le natchel.

Dcn I novr.nrber 1948 tillträddc över-
stelöitnant Falk befattningen sonr regoff
I vicl flt. Han blev flottiljchef dcn I
ionuari 1950 och övertar ju sonr vi vet
tlcr I olttober i år hef,rttningen som
souschcf vicl flygförvaltningen.

I oktober 1948 dök de tre första lpl
Spitfirc, S 31, upp vid flj och i ett av
de fpl satt flygingenjören Ehrning som
förare. Fpl S 3l visade sig vara ett
snabbt och användbart fpl. Me<l denna
typ giordes en gång en uppmärksam-
rrr r.l flygning fran Lrrleå till Nyköping
pa I tjtn. 6 min., en rekofdmässig ticl
fiir ctt propellerfpl.

Sonr huvudförband för spaningen får
li 1l många specialuppdrag. Enir dagcn
är'clct sjiiräddningen sorn larmat, anc{ra

clagen vill tullen ha l.rjä1p mctl att
"skugga" cn spritskuta. Viclarc kan
nilmnas, rtt F ll i nånga år å racl hat
ijvcrvakåt Gotland runt seglingarna och
att på fiirsök ä1gräkning har fijrctrgits
genorrr F ll för'sorg.

l-n fpltyp sonr funnits irclativt stor
onrfattr)ing på f1j var fpl S l4 Ficsler
Stor-ch. Stolkarna har många giingcr
qiolt r'oligd uppdrag rlen clet sonr mL'st

uppr1l:irlisanrmats var kanske vicl flyg-
vapncts 25-årsjubileun, då F ll nrtrstli-
kår br.rrerr av 5 storkar långsanrt sLrtta-
dc franr över Gärdes-prtbliken. Jtrst ntt
i clagarna siiljs de sista exemplaren till
Ostcrrikc för deras iorclbrrrksflyg.

lctrilclcrtt.
1953 gick fli in i jetåldern i och nrccl

ornskolning till fpl 28, och redan i bör-
jan av 1954 började omskoining till
fpl 29. Den 9 april fick flj sitt första
fpl S 29, en typ som undet årens lopp
visat sig syrmerligen effektiv. Hastig-
hetsflygningarna med S 31 tycktes hå
gått spaningsflygarna i blodet för i
mars 1954 satte en rote S 29 ur F ll
världsrekord på 100 mil sluten bana.

Undcr 1958 llög prlsonal in sig på fpl
432 och rrncler 1959 började leveran
serna av vårt senaste spaningsfpl, S 32.

Vid pre,entrtinnerni cv Je olika l '

som Sjorts här i Bergtrollet har orga-
nisatio[erna berörts så pass att vi flyk
tigt förbigår dem här. F I I har fyra
\tirtionskomprnief Lrtrustirde med 1vå

olika krigsfpltypcr till skillnad från nor-
rnalllj. som endast har tre korrpanier
och cn krigsfpltyp. För övrigt förekom-
nrer de vanliga stabsavdelningarna, där
avcl. VI, natcrielavdelningcn, under flot
tiljingenjörens Iedning svarlr för nate-
ricltjånsten.

Flj viktigaste nrateriel är kameran
och spaningsradarn, båcla materieltyper-
na har CVA sonr htrvuclverkstad. Heia
fli organisation och övrig materiel har
tillkonrmit för :rtt (lcssa skall kr.rnna

för'as franr not avsedda mål vid önska'
c1c ticlptrnkter och på önskat sätt. Flj
fpltyper iir S29C och S32C. Både S29

och S32, är förutom med kancror och
spaningsraclar, utrustade med PN-50 för
navigeringsbruk, även deras flygradio
typ 8 resp. 12 överses ju vid CVA. Av
rllotcrerna är clet S29 motor RMz som
har CVA sorn huvudverkstad.

F 11 ltrpgilter.
lilygspaningen kornrner i krig att ut-

göra försvarsledningens öga. För att
nänrna några väsentiiga arbetsuppgifter'
.k rll sp.rnirrlen rrtfÄra har.överrakninF,
koltroll av beläggning i hamnar och på
flygfrilt, utspaning av radarståtioncr och
anfallsfoto lör attackfiyget. Markspa-
ning för arrr6n kornmer olta i fråga.

Forts. sid. l7

En S 29 hlugi)rt's untler liiltn,issiga lörhilloÅcn cfter ett fotouppdrag.

FlygplatJulletr i llottiliuerhstaden.
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lfet allra :
senasle

Såndore Tronsmissions Molloqore Från sändningscentraleo [TFC] över-
föres bildsignalerna via en telefonkanal
tili radiosändaren, som konstruerats ef,
ter helt nya principer. Bildsignalen
frekvensmodulerar sändarens bärvåg
som förstärks i en oavstämd, bredban
dig förstärkare till en effekt av l0
kW. Via en koaxialkabel matas den 175

m höga antennen med tillhörande an-
tennavstämningsenhet [bi1d 4]. Vid
flottiljerna mottages och registreras
bild.igna lema vid nrotl agningsan lägg-

ningen ITFM 1), vilken inaehål]er så

väl en specialbyggd 1ångvågsmottagare
som en telefaksimilmottagare.

Förutom långvågsöverföring i det be-
skrivna systemet, finns även möjlighet
till enkel och snabb övergång till kort
vågsöverföring t. ex. vid service eller
reparation av långvågsmaterielen. Sänd-

ning sker normalt såväl på kortvåg som

1ångvåg även med hänsyn till förekom
rnande internationeilt samarbete irom
väderlekstjänsten. I anslutning härtill
har rapporter om godå mottågnitgsre
sultat på kortvåg erhållits bl. a. från
England.

FV:s faxnät är organisatoriskt inord-
nat i sambandstjäasten och ej i väder-

lekstjånsten. Nätet är uppbyggt främst
för att täcka militära väderlekstjänstens

behov, men kao givetvis användaq även

för överföring av annat bildmatcriel.
Härvicl är dock att märka att systemet

byggts för rent svartvita bilder, utan
återgivning av olika gråvärden, varför
rarliga lotografier ej kan överföras.

Gt.rd.v -a6r.. d.r./

MASTER:5 5,o.o !!(c6nodell -
den i,o,iensko moctorif,en, en
ov senore ö15 elegonto''e 5ko..
Hör sjord ,om initrslo, lör den
tom inle lyck€r om res6rtypen. I

Bild I. Principen lör telefalzsimil.

Skri.vmogn.el

Nilssons Skoofför tfir.
Gustal E hsson

Tel. 102 54 - ArboEa

ilil1ililililt

Blldl.ummo
Bilcl 2. Ausölzarc med folzusering au

be[y sningen.

Gummibond

Forts. fr. sida l5
Havsövervakningen utföres företrädes-
vis med spaningsradar rnedan övriga
uppdrag normalt löses som fotouppdrag
med högfoto eller lågfoto. För att und-
vika upptäckt av fientlig radar opere
rar spaningen alltid på lägsta höjd för-
ritom de korta moment då själva upp
draget utföres.

Det kan passa bra att hdr dra fram
vad som hände vid F ll under flyg-
vapenövningen 1959, då generål Ljurg-
dahl satte sitt vapen på speciellt prov.
Kl 0200 på natten den 2519 larmade
CFV i stort sett hela flygvapnet för
att pröva kuppberedskapen. övningen,
som hade hållits ytterst hemlig, kom
fullkomligt överraskande på F 1l lik
som vid fiygvapnets övriga förband.
F I I fÄr<tr llnnoiff v,r rft ,,r'' - -spana
.iötrafiken i västra deler .r\ ösrer.jön.
Redan kl 04ll var uppdraget prelimi
närt löst, en prestation som ansågs syn-
nerligen framstående och sorn får ses

som ett resultat av ett gott samarbete
av många instanser, där inte ninst
CVA är en viktig dei.

_ //_

förg ( blöck .)

Biltl. 3. Registreringssjstem med bläch
slzrioarc.

Stig AnderssorL prouhör srind.arc och mottagare.

o
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