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Är l94l

beslöt Sverigcs riksdag att

tre nya flygflottiljer skulle sättas upp.
En av den blev F 12.
Nuvarande CVF, clåvarande kaptencn Lage Thtrnberg var den som 1ekognosccraclc för flottiljen. Han iann

en plats cå ,1 l<nr västnorclväst Kalmar
stads centmm länplig och där inköpres Tör nelry lrerrgård,rv Krlnrar.tor.l,

och uppbyggnaden av KrLngl. Kalnrar
flygfiottilj börjadc.
Kalmar är ctt nann soIn alltsolli
oftast dyker trpp i vårt lancls historia.
Av traktens talrika stensättningar och
anrlrr, Fornnrinlrcn, vrrlv någrl inom
flottiljområdct, kan utläsas att hår
varit cn kulturbygd också i förhistorisk
ticl. Kalmariterna Iever dock inte enclast på minnen från forna daga! utan
har, speciellt när det gäller flyg, varit
frarråtsträvande. Det visas bl. a- av ått
.tadens styrandc upplät rnork för flygflottiljen och att Kalmar varit föregångare oär ciet gällt att få reguljära flygförbindelser

över de rclativt

sträckorna

södra Svcrige.

i

korta

När det gäller upplåtelsen av mark
för flottilien har kalmaritema kanske
på senare år l-raft anleclning att ångra
sig. Stadens rröjligheter att expandera
västerut :ir snrå medan flygbullret blivit nera nriirkbart. Flera röster har
också uncler senare år höjts för att
iå flottiljen flyttad men här kommer

å

andra sidon

det

snåländska karak-

tälsdraget sparsarnheten in i bildel.
N{an vill intc gärna mista de sköna
miljoner i skatte- och andra inkonster,
som flygflottilien trots ållt innebär. Ett
cxernpel på såclan snåländsk sparsanrhet intill döclsförakt är clen lantbmkare, \om anså8 ått slaten ntåste lösa in
hans egendom vid fältgränsen, diirför

att det var livsfarligt att bl.rka jorden
clår. Dagen efter det ått köpeskillingen
betalats av Kronan kom samme lantbrukare med en anhållao att i fortsättninSen få arrendera jorden.
Är 1943 var flottiljen mogen ått
ta emot sin första krigsflygplanstyp,
B 17C, ett tvåsitsigt lätt bombflygptan
t2

F 12

lzartslilnts i ntindre uanlig illranrl1irlg- Snöslungorna i Kalmat han lå stri
oanuiintia rrtrtit't ltintern, Drt'tr n(ir det eliiar, så snöar det rlta netl beslzed.

av SAAB, propeller
drivet förstås och med italiensk motor
på 1020 hk. Beväpningen Lrtgjordes av
i vingatna inbygcla 8 mm kulsprutor
samt rlnder vingar och kropp upphängda bonrber. Några år senare tillkoru
också raketer. Maxhastigheten var omkring 350 km/tim.
Är 19.17 omänc|'ades F l2 från lätt
bornbfJottili rill ioktflortili och fick fpl
av typ J21, o:kså det helsvenskt men
av mindre vaniig konstruktion - med
.kiutandc propeller rnellan två stjäftbommar. Motorn var på omkring i500
hk, maxfarten ornkring 550 km/tim och
J.reJt svenskbyggt

beväpningen 12,7 och 20 mm autonåtkanoner.

I samband med övergången till J 2l
bygqdcs l:ilter. första pcrrrilnenrbe ag
da bano, son blev färdig år 1948
1952 var så jetåldern inne för F

del och

hetyddc ;iven överqang

rill ny

fllg-

plantyp.

1959 biirjade flottilien tillför as
SAAB byggda, tvåsitsiga J 32 "Lansen".

I och rred detta inträddc ett nytt
i flottiljcns historia. J 32 skiljer

skede

sig från attackversionen A 32 främst
genom en starkare notor och rner
omfattande teleutrustning Iomkring 3
gånger så stor om antalet elektronr'ör
järn[öras]. Besåttningen utgörs av förare och navigatör, och beväpningen ar30 rnm automatkanoner, iaktraketer
och robotar. Den telctekniska urrust,
niogen ger besättningen n.röjlighet att
operativt anvainda fiygplanet ocl-r dess
vapcn oberoende av v:ider och tirlPunkt på dygnct.

Den för.tir okro'ror l9trl ö\erllyttå

för att förstiir-ka jaktförsvaret i övre Nonland
och förlades till F 2l i t-trleå.
Som ctt kuriosum kan nämnas att
Kungl. Kalnra:'flygflottilj är den encla
rlcs en division från F 12
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ombeviipning skedde till
J29:an, den s.k. "F)ygande trnnan".
Den räknades då som ctt av världens
bästa jaktfhgplan. IlastighetL.n var någol över 1000 krn'tinr och beväpningen
20 mrn automatkanoner samt iåktråketer. J 29 var helt hänvisacl till starroch lanclning på pernanentad bana
[b1. a. btände reastrålen sönder gräsetJ,

varför flottiljcn 1953 fick sin andra
startbana.

Men även ett fpl med J29:ans prestanda blir omodemt.

I958 bcslöts att F l2 skulle övergå
från dagjakt till allvädersjakt. Detta

flottilj i flygvapnet, sonr scdan upp
varit utrustad med enbalt

sättandet

helsvenska SAAB-konstruerade

oc'n

SAAB-byggda krigsflygplan.
Om man gör ett överslag hur- Jånga

flygsträckor, sorn F l2-flygplanen avverkat räknat i tur och rcturresor jor.
den månen, får man för B 17 l0 st.
J21 20 st. J29 40 st. Skall J32 kon

Ina upp till 80 st?
Chef för Kungl. Kalmar flygflottiij
var från uppsättandet fram till l/10

1954 överste O. R. CarJgren. Sedan
dctta datum är överste Th. Stålhandske
flottiljchef.

Flottiliens uppgifter
Det är kanskc inte så ofta som rrran
verkligcn tånkcr igenon, vilket stort
företag en flygfiottilj egentligen är. Där
finns restaurang, som tillagar omkring
500 portioner pcr målticl, hote1l med
omltrin.g 400 stadigvarande nattgäster
Ir'iirnpiiktigaJ och sängplatser

tili

ytter-

J

CVA tlHF. Ft.u. Arne Åkessotr, teleiflgenjör,
Biörn Wrengel, lzontrollingeniör och Lars Brus, planeingsitlgeniör.

Tre au den som brubar leontahta

Det nuvarande kravet på vad våra
fpl. ska11 kunna uträtta har gjort att
de blivit alitner komplicerade ocJr ar-

betskrävande för kompanierna. Dessa
[or,lrrr flcl tlygtekniker lik.orn de has
troppar, son'r skall hålla krigsflygfäl-

har fijrresten sina siirskilcla lagar kalrr-ran endast av födsel, en clel
sä8er till och rned att det fordras flera
generationer, kalntarbo kan rnatr däre-

personal.
F 12 flygverkstad har

Kalmar.

månen

ligare iika rnånga. Härtill konmer eu

antal möblerade och omöblerade uthyr-

ningslägenheter. Där finns hundrataiet
byggnader att rrnderhålla, ett par tusen tunnland ängs- och skogsmark att
förvalta och onrkring 100 ntotorfordon

fömton alla siäpfordon. Ällt detta är
änclock endast den nödvändiga ramen
krin6 flottiliens verkliga rrppgift nämligen att se tiil att flygplan och alla
övrigr lirlcr i ltrftför'var'.kc,lian ftrngerar och att personal finns trtbilclad för

maritcr som inflyttade kalmartror trivs
och inte gäma liimnar sin landsända.
Det diir med kalmarit och kalmarbo

tens mtrl. ihög trim och bereclskap.
Följden är att flySteknikerna successrvt
kommer rtt tas ifiån flygvcrkstaclen
och ersättas av ltollektivavtalsanställcl

att

Att det inte är

marit:ir
rrrot

alltid lraft förha en kunrtig oclr fast

årbetareståm.

Oucrste T llronras Stålhandshe

är (lcls att l<onkurrcnsen om cl-, teleoch flygmontör.spersonal varit liten i
Kalmaltrakten samt dels att såväl kal

fråga

om någrå "hoppjerkor" visas väl bäst
av att f. n. 15 st arbetare på flygverkstaden varit anställda över l0 år, ll st
5-10 år och endast 12 st mindre an
5 år. Rörligheten har i varje fall de
senarc åren varit störst på el- och teIesidan, men t. o. n. cliir har det varit
nröili91 ctt 1rot. televjsionens franrmarsch nyanställa en och annan yrkcskunnig arbetare. Orsaken till detta ur
flottiljens synpunkt lyckliga förhållande

bli <{ter lå sv. -ie

bocjitrn:ng

Förefogsnömnd

Från det företagsnämnclsverksamheten startade fram till 1959 rLtgjordes

flottiljcns företagsnämnd av ordförande
och tre representanter från vardera företagsledningen och FCPF. Från 1959
tillkom två representanter från FCTF.
Från l96l onbildades företågsnånnden
och består' nu av ordförande IflottiljchefenJ, tre förctagsledninesrepresen
tirntcr lf. n. haschel, fl,rttiliingcnjör
och flottiljintenclent] sant en tepresenI

sina uppgifter.

De flesta jaktflottiljer är tillika
sektorflottiljer. Detta irncbair att

tiljchefen där svalar

för cn

s. r.
11(]t,

l,j

luftför
svarssektor. Fiir F l2 del gä1ler det
Iuftförsvarssektor S2 omfattandc i storr
sett Småland, Blekinge och öland. Inotrr sektorn finns det personal och ma,

tcriel utspridd, solr, om ntån frånriiknar flygplan, är ungefär lika omfattande, som den inom fredsflottiljomr'ådct.

Flottiliens moterielovdelning
Der del av en flottili, sonr de centrala vcrkstäderna och UHF uteslutande

har kontakt mcd, är

materielavdel-

ningen. Den bcstår f. n. vid F 12 av ca
30 st tjänstenän och 50 st kollektrvavtalsanställda arbetare, vartiil kommer

omkring 20 st flygtekniker. De senare
tillhör egentligen konpanierna, men
tjänstgör i perioder om l-2 år vid

materielavdelningens flygverkstad för
tillsynsarbeten på fpl. m. rn.

i

F 12 Förctagsniimncl.

Fr. u. flygmont Rosön, t'lygtehniher Magnussctn, malot
Lange, hapten Assarsson, tillt'äIlig sebeterare, verhstadslörman Ca sson, öuetste
Stållmndsbe, lzapten Ancltön, 1. llygplanntistare Kroon och flygdirebtör Suidön.
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tant från vardera officerare, underoffi
cerare, lrnderbefäI, FCTF och FCPF.
Nämndsamnanb äden hålls en gång i
kvartalet samt något enstaka extra
sammanträde. Några samnanträden
har förlagts i sambantl rred studiebesök. Under årens lopp har såluoda
I'e.ö\ gjorts vid ctr anral indu"trief i

Kalnar, vid pappersnassefabril<en r
\lörste'å., vid Marinver.kstiiderna i
Karlskrona och vid en av flottiljens

anlåggningar på annan plats inom sek
tor S 2. Äterbesök har sedan erhållits

från besökta industrier. Några allvarliga kontroverser har ej förekommit
mellan arbetsledning och arbetstagare
rtan de soliga leenden, som nämnddeltagarna visar på gruppfoto! har i allmänhet bibehållits runt sammanträdesbordet.

t4

B 17C, oar ett tvåitsigt
heh svenshbyggt au SAAB.

Flottiliens första hrigsflygplantyp,

ltitt

bonrbflygplan,

