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För tusen år sedan var Camla Uppsala ett centrum för våra internationellt
sett mesr kända och frukrade krigsrnän
- vikingarna. Månne skulle inte kung
Ädils gärna vilja kliva upp ur sin hög
för att ta sig en titt på sitt rike från en
drake? Nu kan han och de andra kungarna Äun och Egil inte mer äfl vända sig
orrr i sifla gravar varje gång en J 35 rundar högarna i Svearnas gamla huvudstad för att landa på bana 26 å Kungl.
Tlnnlrn,l< fl .of lnrtili

Atl
skulle

dennc historisl.t tyngda bygd

bli ett tillhåIl för vårt

noder-

nåste vapenslag är ett resultat av 1941
års försvarsutredning, som tog konsekvenserna av andra världskrigets första
skede och underströk betydelsen av ctt
srarkt rlygvapen Så tiilkom Kungl. Uppiands flygflottilj, fick beteckningen F 16

och föriades till Uppsala. I san.rband
därned överflyttades flygkadettskolan
från l-jungbyhed till Uppsala med förläggning i anslutning till F 16.
Tidigare hade Kungl. väg- och vattenbyggnad'stl rclscn lör Upp.3l3 strds räkning börlrt bygge etr flygfält invid Ärna
gård norr orn Uppsala. År lq42 överlogs

fältet av flygvapnet, soln fortsatte utbyggnaden. Redan til1 hösten hade en

livlig

byggnadsverksanhet

gång, ornf..rttcnde

adm

nådef, matinrättning,

ini\l

konnit

i

tionsb) gBsjukhus m. m.
ra

Trots att onrådet ej ännu var helt utbyggt konstituerades flottiljen den I juli
1943. Flottiljens förste chef blev överste
Bengt Jacobsson, som främst fick organisatoriska uppgifter på sin lott. Sam
månlagt växte inom loppet av två år ett
femtiotal byggnader i höjden, bland vil-

ka ur

arkitektonisk synpunkt främst
märks flygkadettskolans kanslihus och
båda llygell'yggnaJer. För lysisk träning

anlades en gymnastiksal kornbinerad
n.red bastu samt en förnämlig simhail
mecl goda nöjligheter även till övningar

i

flygsäkerhets- och räddningstjänst.

Våren 1944 kunde flottiljområdet tagas i besittdng. lJnder sommaren kom
flygtjänsten i gång på allvar med svensk
byggda jaktplanen J 22 och redan till
hösten sanma år kunde F 16 under befäl av överste Knut Lindal.rl för första
gången delta i flygvapenövningen. Vintern 1944 45 uppsattes ytteriigare en
jaktdivision och flottiljen skulie sommaren 1945 varit fullt organiserad med tre

d'ris'one

I 2t onr ei en nlörslip ..cn-

förändring inträtt.

Flygvapnet hade genom inköp i USA
förvärvat ett antai nya jaktflygplan av

typen J 26 Mustang. Dessa flygplan tillförcles nu F 16, vars slagkraft därigenom
starkt ökades. En intensiv utbildning
igångsattes våren 1945 tmder ledning av
erfarna anerikanska jaktflygare. Normal

126 Mustang

flygtid var rvå timmar, och pas.et kunde t. ex. innefatta lågflygning, instrumentflygnirg, roteflygning och kurvstrid.
En himmclsvid skillnad not dagens pass

ien 135 där srnrtligr 30 nrinuter är

nooorrnt nl: n la orl q
1946 togs den s. k. Atlantbanan i bruk

byggd av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrclsen. 1.800 m lång och 50 m
bred fungerade den som reserv till Bromma ända fram till 1960.

On

Mustangen gjorde tjänst länge,

skulle nästa typ komma att göra det än
nu längrc. 1952 var det dags för J 29
'FIygande Trrnnan att inslälla >iqröf

tjänstgöring på F 16.
Då i internationell toppklass blev den
snabbt mycket omtyckt av förarnå
Ungefär samtidigt den l/10 1952 efterrriiddeq översre Lindahl .om llottiljchef av överste Karl-Erik Karlsson
Som andra

flottilj i landet mottog F 16

i96l J 35 Draken med en, jänfört

med

J 29, fördubblad toppfart. Det är ingen
överdrift att påstå, att kraven på markpersonalen har mer än fördubblats

i

och

med övergången till överljudsonrådet.
Speciellt vad beträffar elektronik och
hydraulsystem irar problemen varit
urånga, men i huvudsak lösts tillfredsställande.

Tidigare har nyblivna aspiranter ocll
fältflygare efter examen från Ljungby

hed gått direkt över till ensitsiga J 29.
Steget {rån J 28 Vampire till J 35 Draken är emellertid åtskilligt större, varför behov av annan inflygningsn-retodik

uppkorunit. Med hjälp av tvåsitsiga Sk
35 C och simLrlatorer fdr nrr de färska
eleverna flyga åtskilliga pass
Fr.u. l<ansliluset, solelatorpet och sbolsalsblggnadell

kommando och

i

dubbel-

på marken innan

de

Sk 35

C Druben

släpps upp cnsarrlrla. Utövcr sin huvucl-

kadettskolan med två divisioner J 29,
uppkonmer bctydande lokalproblen.
Organisatoriskt är kadettskolan, F 20,
h.lr lri.rå.n.le fran I- l6 -ncd egna bygg-

kullar fältflygale son hittills gcnomgått
TIS 35 har givit enbart positiva intlyck.
Bland annat har dessa elever landat be
tydligt bättrc än sina ä1dre och rrer r1rtinefade kanråter. Sönderslagna sporrar
har tyvärr förekomrnit alldeles för ofta
hittills, både på F J6 och övriga 35-för-

ter får dock förbanden sansas on1, t. ex.
mässar, gyrrnastiksal och simhall. Sist
nämnda lokaler innebär även utmärkta
mbjlighcter föf intresscrade värnpliktiga
att bedriva fysisk träning på fritid. En

lppgift som jaktflottilj frrngerar alltså
F 16 nu även som typinflygningsskola,
TIS, genorn vilken i fortsättningen samtliga 35-förare kommer att passera. De

band.

ncder o,h egen pelsonal. Vissa lokalitc

Trots stor tillökning av personal under senare år l.rar flottiljen bibchållit en
öppen och trevlig atniosfär. Det finns
a1l anledning att tro, att denna anda
komrner att bibehållas under övelste
Björn Hedbcrg, chcf scclan I april 1964.

intensiv sinutbildning försiggår med
rc'je vörnplikt.orrrgång ^Lh re\ultere- i
att F 16 varje år segrar i tävlingen mellan [örban,len orn "hög.r: antalot sirnkunniga vär.npliktiga".

Trots flottiliens närhet

tiil

Uppsala,

endast fyra km fi'ån centrun, besvaras
stadsborna knappast av flygplanbuller.
5pc. i, lla brrllc'rrtredningar lrar nänligcn
..rrbetct fö- att lägga :n och ur{lygnirgrr
i sådana riktningar, att befolkningcn i
n-rinsta möjliga mån ska störas.
Or an nämr,la typinflygningsskoJa,
''
mulatorcr^ sämt närlleten till Stockholllr

En itteriör fr,in simhallen

gör, att flottiljen mycket ofta får representera flygvapnet vid besök av ut
ländska delegationer. Då rrtbyte med

Närvaron av Sk 35 C gör, att F 16
har bcrvJiigr llera krigsflSgplan än öv
ligc flottilier. Då deqsutom flottiljer innel-åller ett extra kornpani sorn för.er

främmande flygvapen alltid är stirrulerande, innebär denna extra belastning
enbart ett angenänt avbrott i vardågens
Iutrn.

CF

lt|0h med CUA:s riksdagsman

I dag nötte Bergtrollet Olle Görans
son, Västnanlands läns nye lepresen-

sonen [6 år] är stolta över fars utnäm
ning. Han kommer nu att vistas rätt

trnt i

andra kanrmaren tillika verkmäs-

tare på avd. 271 CVA. Han var glad
och 'pråksam och tlntes intc tvng.l av
sitt nya ansvar. Tvärtom var han väl
förberedd på arbetet och hade raycket
vJl reda på våd som väntrJe. Mån lr"l
peras av hans ungdom och hur mycket
han redan hunnit med. Målmedvetet har
han utbildat sig vid kurser, ofta utrikes,
varvid han visat konsten att förena nytOlLe
Göransson

ta med nöje. Ibland har familjen fått
{ölja med. Fru Göransson och äidsta

16 öuerste Bjöm Hedberg

mycket i Stockholm, men man kan vara
förvissad orn atr "Bcrgsrrannen varje
veckoslut hal far med tiil Alboga.
Av samtalet framgick att han sitter l
stadsfullmäktige, drätselkammaren, ABF
t,tr. m. Man beklagar att han varit tvungen att 1ätnna Arboga ungdomsr'åd til)
ancha eldsjälar, rnen här gä1ler det stör

re uppgifter. Olle har lovat att skicka
ctt vykor t oc lr lala orn vad riLsdagslivcr
kan ge. CVA är inte glömt.

Vi

gratulerar och önskar franigång.

