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ry - jakrflorciljen sombleu attackförband
Flottiljingenjören flygdirektör J. Lindberg
iand och speciellt Söderhamn hade käm-

..., r.^-. .. I Lr r"...r f . .,. h

llor_

tiljen, och nan hoppades att detta skulle

i

åstaclkomrua en vänclpunkt
ge, vari staden hamnat.

det dödlä-

lvoi;1 ., hnr, , p crrro< ''å-1o lg42
vid östansjö cirka 3,5 km sydväst om
r

Söclerhamn. Under början ar'

år

1943

påbörjades äver.r byggnadsarbetena. Ef-

tnrs"'n 'lvSfalt, t . ch l,vBBna,lclna i an.irtnirrS ,liir.v inrc r;'r f:ir' igr i börjrn

,lr 1"r \å'ringar i rn lrc
tighet använc1as till cxpcditionslokaler,
rr

l9-15 I ck

förråd li'r.n.r. Flygtjänsten bedrevs första
tiden på li.'tohcds flygfält ett par nil väs'
,r'rt /llilr.rqe fcge' rpnles ö\ning\rlat.J. För.ta ilvgl'len v två .k,'lflyg
'r
plan av typ Sk i2, son ned sitt blyga

rrotorbuller gjorde hälsingarna upp-

Nästa år' kan F 15 se tillbaka på

cn

årig tillvaro. Dct var den 2 juli 19,15,
sorrl en liten skara underofficerare och
officerare rnecl dåvarande överstelöjt2C

nanten Gösta Seth ispetsen intog den
av efterkrigsticl och depression rrärkta
staclen Söderharnn. På ctt av stadshotellets sl<r iv- och läsrum l<onstitnerades
högtidligen I(ungl. l{älsinge Flygflottilj

nrärksanrna på vacl som hänt.
Den första värnpliktskontingenten
Lrtgiorcies av 19 [ran- Dessa ryckte in
den 15 juli och som förläggningslokaler

hyrdes utrymmen i dåvarande Skandinaviska bankens l-rus.
I oktober 19,tr5 var arbetena så långt
gångna ute iÖstansjö att utflyttning av
expeditioner och annan verksarrhet l<trncie göras. I och nled detta v.Lr det så att
säga slr,rt på idyllen och nu gick allting
slag i siag. Pcrsonal anställdes i tal<t nred

och t. f. flottiljchefen betonade vikten av

ä ||rlteriel rnlände ocl-

ilet hjstoriska ögonblicket.

terna ökacle. På Svenska Flaggans clag

hade

blivit

Söclerhanrlr

garnisonsstad. Den

lilla

s1'd-

rrorrländ,Lc hlrl.trdcn, .nrl ritk .ina
staclsprivilcgicr av konunq (;uståv II

Adolf i620 hade reclan vid denna tidpunkt en vapenfabrik son {örsåg grrldkonungen från Nolden med nödiga nusköter under bl.a. 30 åriga krigct.
Söderhamnsbygden blev åter rrilitärort, vilket man lörut hade varit tills Häl-

singe regemente för cirka 35 år sedan
flyttade från Mohed tr]l Cär1e. Hälsing
_1 d

clcn 6

arl . r.rr1r1'g'i

juni 1946 l<unde örlogsflaggrn för

'; rrtr gargen hi.s"< 1'å

flrgq'tertg"n

flanrför kanslihrrset.
De iörsta krigsflygplanen

ftyp

J21)

tillförcles llottiljen under 1945, och leve-

lansen tortsattes och slutfördes uncler
ICl.17. Före och under den tiden hacle
såväl flygande personal som rnarkperso-

nal genomgått utbilclning vid olika förband. Denna personal användes sedan
som lärare och instruktörer vid utbild

Ouerste

OIol
Krrrts.sor
ningen av flottiljens övriga persor-ral. Un-

clel vintern 19,16 skedde utbilclning av
rrarkpersonal från bl.a. F6 och F 12 i
flygförvaltningens regi. Som läiare och
instrul<törcr tjänstgjordc pcrsonal från
Fl5, flygförvaltningen, Saab och SFA.
Samtidigt tiänstgjorde flygande personal
från F 12 för inflygning på {lygplanstypen.

Sista delen av år i946 hade cle olika
avdelningama ffudigstäilts och försetts
ned kompletterande utrustning. Perso
nal hade anställts ocir a1lt gick mcr och
mer in i fasta former. Personalstyrkan
utökades och bchovet av 1ägenheter var
vid 1947 års utgång cirka l0C.

Den l9 mars 1919 skänkte

Söder

hamns stad en fana, som under högtidiiga former överlämnades av stadsfull
näktiges ordförande. Under septenber
hade soldathemnet tillkon.rrrit bl.a. mecl
bidrag från kringliggande bygd. Det har
sedermera ändrats och tillbyggts.

Den tekniska utvecklingen gick oerhört fort. Det första jetplanet landade
på fältet

i

augusti 1946. På våren 1952
J2l bytas ut mot J28
B Vampire och våren 1953 var alla tre
divisionerna utrustade med fpl- 28. Man
hade under 1948 och 1949 anlagt landningsbanor pa flottiljen .,.1r lllgr"rk
samheten kunde bedrivas utan större
hinder. När de förslå rva'irs'gd Vampire
[J28 C) inköptes 1953 fick F 15 i uppdrag att hämta dessa i Engiand. Hämtningen utfördes av löitnant Carlancler.
börjåde flottiljens

Är

1956

var det klart för ått byta
Ir 15 utrustades ned

flygplanstyp igen.

fpl. J29 F. Av

ett antal till

dessa sålclcs sedeLncra

österrikes flygvapen. I
samband ned detta utbildades vid F l5
både flygande personal och markpersonal från östcrrikc. Utbilclningen sköttes
av personal från F15 och Saab. Vid

ncclflygningen åtföljcles flygplanen av
personcl .orn rrpplevLlc ncgra nförg'ö,r

Förstt Lansarna

titl

F15 12

tug.

1960. Major Nygren liitnnar

Knutsson efter flygning
6

lfin

F14

o till

ijucrste

liga dagar i österrike. Nedfll,gningcn
lcddcs av najor Erik Nygren, son sedan
tillsammans med några instruldörer
staDnade några månadcr för att orga-

nisera verksamheten.

Ai 1960 avgick överste Seth ned pension och efterträddes av övcrste Olof
Knutsson, son närmast kom frår-r F 14.

Samtidigt olnorganiseraclcs flottiljen

fr'ån jakt ti1l attack. En ny tid började
Irrcd an.lra rqtpgifter, rrer personal och
större {lygplan. Det gällde nu ått bild
likt r rl:t klärrrrtra in cn .:tratkl'ortilj i

en 'cLtditu. c.lan den i rr in:rr lagrr
Attackflygplanet 432, som 1960 ocl.r
l96l tillfördes flj, över1än.inades från
li 1,1. Även pelsonal tillfördes från F 14
och en de1 F 15 personal överfördes till

varrl-lt, rren markytan avkyls kraftigt
genom strålning [särskilt nattetid, c1å

strålningsrrnderskottet blir stort ). Det
notsatta förhållandet kan inträffa under

våren, då

din.rrr.ra

trildas ute

till

S

n

ij

vinclar-

i

för

ekonrner oftast vicl

sambancl

ostligå

med frontlirgtryck,

sor-r söder- cller sydvästifrån vandrar
mot södra Finlancl, varvid den inströmrrrncle lrr{tens fukligher blir hög o(h
därigenom nederbörden riklig samt med

anclra förband.

kraftig försämring av flygsikten

De första åren blev litet besvärliga,
bl.a. beroende på att lpl krävde mycket
stör1e trylrnen i verkstäder och hangarer:. Det har enrellertid cfter hand
ändrats och byggts olr. En ny moder.n
hangar har tillkommit och fler ny- och
tillbyggnader är planerade. Mycket ny
lrtrustning haI tillförts flottiljen och me,
ra personäl har anställts.
Som idrottsflottilj har F 15 kunnat
lrävda .ig bra ikonLurrens med lllgvapnets övrigå förband. Vinteridrotten
intar av naturliga skäl en dominerande

föijd.

plats, nren även andra grenar, bl. a. skytte, har många framstående utövare bland
personalen. Flottiljen och Söderhamns

idrottsförening stod för värdskapet vid
SM på skidor år 1951. Skidstadion var
belägen inon flottiljområdet och enligt
en samstämmig pressexpertis skiljde sig
arrangöre.na med heder från uppdraget.
De vämpliktiga vid flj kommer från
I{älsingland, Gästrikland och Dalarna.

För deras trivsel finns ett soldathem, i
clagligt tal kallat "Fritidsgården". Det
är "Stiftelsen Kungl. Hälsinge flygflot-

tilj

Soldathem" som står för verksamhetcn, och Fdtidsgården är.en mycket populär tillflyktsort för de värnpliktiga
flygsoldaterna. Här Iår de tilllälle att

havs

och sedan av vinden förs io övcr land
och oLröjliggör start och landnirrg.

som

Båda clessa fenonen förutsätter vind
från någon ostlig riktning, vilket cndast

förekommer under.

ett fåtal dagar om

år'et.

Norralt

örrnrrr luiten fran va,t
över Söderhamnsområdet,
lrrft som genom passage av fjällkedjan
'avingas avge större delen av sitt vatteninr.iel.råll där, i forn av nederbörd och
sedaD värrnas upp, då den sjrnker öster
orl fjällen, varigenon cle för nederbörd
och låga moln gynnsamma faktorerna
nordväst

str

oftast elimineras.

Det

öuerste Gösta Seth

in

geografiska 1äget på läsidan av

fjäilkedjan samt närheten tili hav, som
oftå bidrar till en cirkulation, son förhindrar molnbildning och nederbörd, är
den yttersta orsaken
vädret".

till

det "goda flyg-

Flottiljen har ett mycket naturskönt

läge inbäddad i lummig grönska. Personalen, som till största delen bor i Sö,
derhamn, har kort väg till hemmet. Med
cykel åker man ut till flottiljen på 15

20 minuter. Trots det korta avståndet
Iill .1åden stöfr invanarnir där ej cv

32:als rytande vid start, beroende

t,itbebyggelsen ligger utanför bullennattan.

För den sport och friluftsintressera-

cle finns rika tillfällen i omgivningarna.
På vintern {inns rikligt med bra skidter-

rång. På sommaren finns en tnderbar
skärgår'd för den som vill segla, fiska
och hada. ffl uppskattot nöje är åtl på
försommalen beskåda förekommande
orrspel på flottiljens startbanor. Runt

om staden finns tillfällen till fiske i
tjärnar och bäckar, och den jaktintresserade saknar inte villebråd. Speciellt {inns
det rikligt med älg orn vilket tidningarnås notiser om kollision mellan bil och
iilg kan berätta.

TV och förströ sjg på allehanda sätt. Kaffe, läskecL'ycker, br'öd m.m. tillhandahålles till
självkostnadspris. Underhållning av skil
cla slag arrangeras varje månadläsa tidningar hemifrån, se

Flygverksamhcten är livlig på fältet.
Der ör inte barc florriljens egnr llyg
ningar som försiggår, utan även många
gäster komn-ter på visit. Dclvis beror
detta naturligtvis på flottiljens läge sorr
.n rrrruriig aniralL fö. bl. a. crnknin3,
men i stor utsträckning inverkar den
gynnsamna väderleken. Man säger att
F 15 l.rar säilsynt gott flygväder och var
för det är så sammanhänger ned följande fakta.
De väderleksfenonen, som främst in-

verkar på flygvädret, iir dimma (1åga
\lrirtu\J :inrl nedcrLörd i form av .nö
D i In rr jr lo(l- strlrus I har ofrcst åd
vektiv kar'åktå:, d.v.s. bildas då fuktig
luft förs in över ett kallare undcrlag
och avkyls, ett förhållande son förekommer i Söderhamnsonrrådet på hös
l(.l, då \:rnnel iBoltenhavet ännu äl

på

att star:tbanan har en sådan riktning, att

Soldathemntet

