
En av kunder r:'a
Som kund till CVA och CFA har

jag, som den första i dessa spalter,
ombetts berätta något om vår verk-
samhet ute på förbanden. Det är mig
ett nöje att få lämna ett litet bidrag
till Eder tidskrift.

Flottiliens fredsorgonisotion
Flottiljchefen, som för befälet över

flottiljen, har till sitt förfogande för
flottiljens ledning tre regementsoffi-
cerare och tio stabsavdelningar för de
olika förvaltningsområdena. Härut-
över finnes tre flygande och en spe-
cialdivision jämte en flygtransport-
grupp. Regoff I svarar inför flottil-
chefen för flygutbildning, regoff 2
för markutbildning och regoff 3 för
stridsledning.

Flofiilistob
Avd i är flottiljens centralexpe-

dition och där handlägges dessutom
ärenden som rör personal och flot-
tiljens uppträdande i krig. Till av-
delningen är dessutom en fotodetalj
knuten. Avd II sköter den för flyg-
verksamheten så betydelsefulla vä-
derlekstjänsten. Avd III/IV svarar för
byggnads- och flygfältsunderhåll, de
värnpliktigas utrustning och den kan-
ske för flygsoldaten viktigaste för-
valtningsfrågan - mathållningen. Di-
stributionen av drivmedel till flyg-
plan och fordon skötes av avdelning-
en. Avd V, som då detta skrives har
särskiit arbetsamt med att bemäst-
ra "asiten", svarar för personalens
hälsotillstånd. Avd VI skall jag åter-
komma till i det följande. Avd VII
svarar för flottiljens signalförbindel-
ser. Avd M sköter personalredovis-
nings- och mobiliseringsarbetet. Kas-
saavdelningen svarar för att perso-
nalen får sitt penningbehov tillgodo-
sett och att olika leverantörer får sin
beskärda del. Slutligen ingår i flot-
tiljstaben FV musikkår i Västerås,
vars tjänster ej endast F I tar i an-
språk, utan även övriga närliggande
militära förband och anstalter, bl a

CVA och CFA. Musikkåren verkar
även för att göra flygvapnet popu-
lärt hos civiibefolkningen, genom
konserter i städernas parker sommar-
tid samt på sjukhus m m.

Divisioner
De flygande divisionerna äro or-

ganiserade på en flyg- och en mark-

styrka. Flygande personalen - flyg-
förare och flygnavigatörer - utgöres
av militär personal i olika tjänste-
grader. Markstyrkan, som närmast
svarar för flygplanens tillsyn och
klargöring, består till största delen
av civilmilitär och vpl personal. Flyg-
verksamheten vid divisionerna bedri-
ves antingen som grundläggande eller
fortsatt flygslagsutbildning. Special-
divisionen tar hand om den nyin-
ryckande flygsoldaten och ger ho-
nom en inblick i det militära livet
i allmänhet och F l:s i synnerhet.
Här sker centralt den militära ut-
bildningen under några veckor, var-
efter de vpl placeras på stabsavdel-
ningar eller på de flygande divisio-
nerna för att fortsätta sin utbildning
för avsedd krigstjänst. Till special-
divisionen är flottiljpolisen knuten,
som i första hand svarar för flot-
tiljens vakthållning.

Mqterielqvdelningen
Avd VI, under flottiljingenjörens

ledning, ansvarar för vård och för-
valtning av flygmaterielen. Ävdel-
ningen. är organiserad på sektioner
med funktioner i stort motsvarande
cv:s avdelningar - en cv i miniatyr.
Personalen är, till skillnad mot för-
bandets i övrigt, till största delen
civilanställd. Personalstyrkan uppgår
till drygt 100 personer, varav ett

F I:s b.anslihus,
sett från flottiliens
uppstäIlningsplats

Flygdirehtör O. Björnhagen ger här enkoncentrerad
bild au liuet på F 1 (Kungl. Västmanlands flygflottilj,
Västerås)

femtiotal yrkesarbetare. Eftersom
flottiljingenjören i stort ansvarar för
flygmaterielens skötsel på hela flot-
tiljen, är vid avdelningen placerad
ett relativt stort antal ingenjörer och
annan teknisk personal, vilka ej hu-
vudsakligast äro knutna till verk-
stadstjänsten. Samma är förhållandet
beträffande kontorspersonalen, som
ombesörjer bl a den hålkortsmässi-
ga flygtidsredovisningen och flyg-
planlägesuppföljningen vid flottiljen.
I personalstyrkan ingår ett tjugotal
civilmilitära tekniker, som centralt
utför periodiska tillsyner på divisio-
nernas flygplan. Avd VI har att be-
tjäna de flygande divisionerna och
övriga stabsavdelningar betr flygma-
teriel. Som sådan räknas förutom
flygplan med dess utrustning, motor-
fordon av olika slag, vapen och am-
munition, signalmateriel, fallskärmar
och livbåtar, maskiner för flygfälts-
arbeten m m. För denna materiels
förvaring och vård finns, till skillnad
mot vid cv, ett s k flygförråd jäm-
sides med verkstadsförrådet. På
grund av flottiljens karaktär av natt-
jaktförband ingår i flygverkstaden en
relativt stor televerkstad för service
av radarmateriel. Då arbetsfältet är
stort och arbetsuppgifterna mycket
skiftande, ställes det ofta stora krav
på personalens yrkesskicklighet in-
om de olika yrkesfacken. För större
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arbeten ha vi att förlita oss tili de
centrala flygverkstäderna. Verksta-
den är i likhet med cv självförsör-
jande och har en årlig omsättning
av ca 1.700.000:- kr. För material-
och reservdelsförsörjningen dispone-
rar vi ett under CFA sorterande fi-
lialförråd där ca 20.000 olika mate-
rialslag lagerföres.

Vägen till dagens förhållanden och
problem vid F I har emellertid va-
rit lång och i vissa avseenden kan-
ske också besvärlig.

En återblick på de gångno åren

På hösten 1929 flyttade F l, un-
der benämningen 1 flygkåren, in i
gamla I l8:s kaserner på Viksäng
för att övertaga dess lokaler och tra-
ditioner. I(årorder nr I är utfärdad
den 1.10.1929, dessförinnan hade ett
fåtal befattningshavare under tre må-
nader förberett inflyttningen. Be-
gränsad fiygverksamhet bedrevs med
sjöflygplan såväl detta som påföljan-
de år. Flygplanparken utgjordes av
2 lånade Rolls-Royshansor och 2 kas-
serade Drontar, de senare för under-
visningsändamå1. För1äggningen vid
Viksäng bibehölls till 1944, då det
nya och moderna etabiissementet
vid Hässlö togs i bruk. Under 1930-
31 uppfördes de första hangarerna
och flygverkstaden på det blivande
landflygfältet Hässlö. Kåren tilldela-
des Phönixjagare, Drontar, Thumme-
lisa och Fokkrar, vilka hoppade fram
mellan grästuvorna på fältet. Nuti-
dens upplysta ruilbanor kunde man
inte ens drömma om på den tiden.

På hösten 1931 kom de första

I

Bristol Bulldogg, och under 1932
Jaktfalkarna, därmed började den
första jaktutbildningen vid F l. Hu-
vudsakligast bedrevs dock alit;ämt
sjöflyg med de nu tillkomrnande mo-
dernare Heinkel FIe 5 i dess olika
versioner. Under 1932 och 33 till-
fördes F I ytterligare jaktfpl och för-
bandet övergick till jaktkår. Från den
tiden minns väl den äldre läsekret-
sen jakten på spökflygarna i övre
Norrland. 1935 kom Hawker Hart
[S 7], som sedermera omdöptes till
B 4, och blev det första störtbomb-
planet i vårt land eller som det offi-
ciellt hette lätt bombplan. Den väl-
bekanta och pålitliga B 3an fJunkers
Ju 86 Kl gjorde sitt intåg - eller

rättare inflygning på F I 1936. Den-
na trotjänare, som än i dag trots
"uppnådd pensionsålder" ännu full-
gör viss tjänst, har nog satt sin spe-
ciella prägel på livet vid F L Detta
fpl skulle nämligen under de kom-
mande krigsåren bli F l:s beväp-
ning och utgöra en väsentlig del av
vårt lands neutraiitetsskydd. Efter
denne trotjänare följde B 18 under
några år, varefter det första natt-
jaktplanet Mosquito medförde en
ändrad rutin och ändrade arbetsför-
hållanden för F I personai. Med
Mosquitons tillkomst kom radarma-
terielen att utgöra en viktig och till
en början svårbemästrad faktor i
underhållstjänsten, såväl beträffande
den flyg- som markbundna. Och där-
med är vi framme vid vår nuvaran-
de vapenbärare Venom, J 33.

2. flottiliingen-
iören, 'flygingenjör

Anders Weström,
som förutom att
uara st'f audche'f
handhar utred-
ningsärenden och
tebnislz utbildning

Problemen - eller kanske rättare
det alltid återkommande problemet
var under de första åren detsamma
som nu - ständiga bekyrnmer för att
få anslagen att räcka ti1l. Enda skill-
naden var väl egentligen att man då
rörde sig med lika många tiotusen-
lappar, som vi nu omsätter miljo-
ner. Underhållstjänsten har i takt
med materielens rner komplicerade
konstruktion avsevärt förändrats, vil-

Flottiljche'fen, öuerste Gösta Odqvist leder 'företagsnämndens öuerlöggningar.
Förutom ordföranden i mitten cir herrarna på högra sidan: flottiljingeniören,
flygdirelztör Oscar Björnhagen) montören Arne Jansson och 1. uerbmöstare
Arthur Quicb. På den uänstra sidan lzontorsslzriuare Siuert Siögren, som läm-
nat artil?elförfattaren uppgifter om F 1 under de gångna åren, plåtslagaren
Georg Westerfors, tif flottiliintendenten, kapten Inge Hultön och montören
Suen lohanssotr
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Infor arbets dagens slut
Nybliuna CF A-p ensio när er hyllade s u armt

Karl Knutsson,
omgiuen au arbets-
hamrater, autackas
au förrådsdir.
Nyberg

på sitt hjärtliga sätt till Karl Knuts-
son med ett varmt erkännande och
framhöll att Knutsson skött sitt ar-
bete på ett förtjänstfullt sätt. Han
avslutade med att framföra sitt och
företagets tack för den tid som va,
rit och överlämnade blommor.

Olle Johansson var djupt rörd,
när han, som han uttryckte det, ha-
de fått kamraternas förtroende att
avtacka en av de bästa kamraterna
på arbetsplatsen. Han överiämnade
en penninggåva från kamraterna.

Hadar Larsson blev också han fö-
remål för uppvaktning efter hem-
komsten från sjukhuset. Han fick be-
sök i hemmet av förrådsdir. Nyberg,
ing. östlund, förrådsförvaltare Axel

Den sista arbetsdagen förlidna ok-
tober närmade sig sitt slut. Det var
ovanligt tyst omkring "torget". När
klockan ringde var det inte den van-
liga hemåtrusningen. Man samlades
i stället i torgets nedkant. Något
skulle tydligen hända. Det gjorde det
också. Förrådsdirektör Nyberg kom
med blommor i handen följd av ing-
enjör östlund. De stannade framför
den halvmånformiga ringen av CFÄ-
are och så steg Karl Knutson fram.
Meningen var, att där skulle också
Hadar Larsson ha stått, men sjuk-
dom hade tvingat honom i sängen.
De båda gick nu in i CFA-pensio-
närernas led.

Förrådsdirektör Nyberg vände sig

Hadar Larsson

Nilsson och FCPF:s representant
Herman Andersson. Förrådsdir. Ny-
berg tackade den alitid idoge Hadar
Larsson för hans arbetsinsats i före-
taget, han tillönskade honom god
hälsa och ställde förhoppningen, att
Larsson skulie trivas och ha det bra
som pensionär. Han överlämnade
blommor till Larsson.

Kamraternas hälsning och tack för
gott kamratskap framfördes av Her,
man Andersson, som överlämnade
kamraternas penninggåva.

Förrådsarbetare Karl Knutsson an-
ställdes vid CFA den 3tll 1949 och
städaren Hadar Larsson den 16/3
I951.

ket medfört krav på speciella prov-
nings- och översynsutrustningar. Det-
ta har i sin tur medfört att förban-
den i större utsträckning blir be-
roende av de centrala verkstädernas
och centralförrådets kapacitet. "Un-
der en återblick på de gångna åren"
nämnde jag att F I övertog I lS:s
traditioner i och med övertagandet
av dess kaserner. Detta begrepp bör
kanske klariäggas litet närmare. Till
skillnad mot övriga flygvapnets för-
band för F I dubbla fanor framför
trupp - förutom sin egen jämväl
gamla Kungl Västmanlands rege-
mentes fana. Regementet upplöstes
1927 efter en 300-årig ärorik till-
varo. Förutom fanan förvaras "rege-
mentets kalk" och en del andra min-

nesföremål i flottiljens ordersal. När
dessa föremål överlämnades vid en
högtidlighet 1943 förklarades F I

vara det gamla regementets arvta-
gare och traditionsbevarare - ett arv
som förpliktar.

FörrådsföruaI-
taren Fritz Vogeler
dislzuterar något
materielproblem
med. FCPF:s blubb-
ordförande Gustau-
Adolf Fredribsson


