
F 3 - ett modernt forband
med gamla anor

Flottiljingenjören, fld Cunnar uon Köhler

Historik.

, F,f. Ijeeer på Malmen i hjartat avqet bordiga Ostergyllen vars söner där
seoan t5uu_talet har lärt sig krigets varv
ult,^tots. eller till häst och nu sedan
jXjj, ,",,::: Det var nämtigen i majrytJ 

"som 
falttelcgrifkårens Flygavdel_

nrng torst slog sig ned på Malrnen efter
crr. provisoriskt ha varit förlagt lill Ax-vall rnellan Skara och Sköide scdanhösten 1912.

19l6 ändrades namnet tiii Fälttele_
gralkärens Flygkompani, vanligen k alJar
rlygkolltpaniet och dcttc namn slod sigtill 1/7 t926 då flyget blev ett sjätv_
standrgt, vapenslag- or lr Malmenflyget
ombitdades till 3. flygkåren.

-. 
1936 ändrades namn och organrsa_rron rgen,_nu i enljSher nred 1936 årsrorsvarsordning och har sedan dess he-rar Kungt-- östgöta fiygflottilj, vilketnåmn vi tår hopDas står sig även irorrsattningen.

Fly9slo9.

Det 
-var inte bara narnnen som änd_

races. När.arm6ns flygväsende startade,
arvcte cle sina arbetsuppgifter från bal_longtararna. Verksamheten bestod då
lrrestutande isprning varvid ända från
oorJan totografering kom till använd_
ning. Inte förrän efter första världskri_

gets^slut 
,började _man beväpna flyg_pran:1. oci-r samtidigt Lrtvecklades eit

speaellt. Jaktllyg. Även vissa försök tillDomtrlallning från spaningsplan ut
IOfdes.

, Fr o -m 1920 uppdelades verksam_
lreten 

,på 
flygskola, spanarskola och ja

garst(ola,

" 
Enligt.1925 ars försvarsordning skullerem ltygkårer sättas upp, varvid Mal

rnen iick släppa till huvrrddelen av den
personal och materiel som skuile utgöra
stommer i övriga förband _ utom F 2
sorn, rekryterades av marinens lJygvä
scnde. Tredie flygkåren som Malmen
ttyget därnred fick heta fick även nu
llmesamverkan sorn uppgift med spa_nrng, Jåkt_ och bombfällning på pro-
grån)met. Fr o m 1934 blev F 3 emel_
rerttd ett renodlat spaningsförband och
torblev (å.till 1948 då flygslaget ändra_
oes trI jakt.

, Den nrera allsidiga urbildningen un_
oer lU- och 30_talen bestående iögon_
och totospaning, artillerieldledning, itrl_sp rteskJ lrl ni ng och bombfäilning rrr m,
overgrck under 40talet på grrrnd av
teknikens utveckling till att bli ganska
lenodtad spaning. De stridsmässisa am_
bitionerna sträckte sig under denna tjdtill ett nödtorftigt självförsvar med kul_
sprutor och lätta automatkanoner.

. CIref lör _Kuo8l östgöta ltygflottilj

.tr öv.ersle N l\[ von Arbin. HaÅ mili-'lara bana böriade i Kungl Flottan där
han \"r Iiinrjk då han 1935 började sinrrygrrtbildning på Ljungbyhed. Efter
tjäIstgöring vid F 2 och F I kom han
tili. llygstaben där han bl å vår press_
olttcer oclr _sånltidigt tiänstgjorde sonl
l"1or:.. ui9 . ygkrigshögskolan och sjö_
krigshögskolan. Flygattachö i Londonl9f- f 950j Efter två års tiänsrgöring
rid F 13 blev han den I,l0 l95i chel
rot _f J

Chelen lör F 3,
överste N.-M. vott
t\fo|t1.

, Vid presentationen av F 3 i övrigt
lrar jag. tvekat något om, vilka aspek
ter på_ ämnet, som jag bör stanna vid
och vijka som bör behandlas merå sum_
rmriskt. Organisatjonen är iprincip likapa aUa Jakt_ och atlackflottiljer från.
selt vissa jaktflottiijer, som har sar_skild stridsledningsorganisation. Efter_
som normalflottiljens organisation och
arbetsuppgifter är uttömmande redo_
visade i flygdir O Björnhasens artikel
onr f I i denna tidning nr 3 1957
bedömer jåg det enbart tröttande för
läsaren med ett upprepande. Vad F I
har utöver nonnalflottiljen, men F 3
sakn:rr, är e_mellertid Regoff 3 [strids_ledningsregoff), flygtransportgrupp samt
tnusrkkar ocll rnotsvarandc arbetsupp.
glrrer'.

.Älcd,hr.insyn _till att F 3 föregångare
på 

^lalmen 
delar jrao med marinens

uystiscnde av att från grLrnden ha
Dyggt upp vad som sedermera blev
rtygvapnet, synes de historiska aspek_
terna iiBga närrnast tili [ör en prcsentir_
rron. UJrltlöver cvser iag som hastrgcsr
ncror'r s.rrrrl,ctet med övrigt flvginsti-ru nnct i or.ten <amt avslutningsvis
omniimna cle civila personaiorganisatio-
nefna,

t
Det tar



Tteclje llygbårens personal aulämnas oid kårens bildande dett 1 jtli 1926 at
lzaptett A, Lun.lstfim till dess f&ste chet', maior G. ton porat. I baherunden

drantat framför uad som samtiditt blcu CVM.

Ar 1948 bröt in n.red omåndring till
taktfiottilj, vilket för flygancle perso-
nalen innebar helt ny karaktär på fär-
digheterna i luften och för underhålls-
sidan, övergång till enhetlig flygplans-
typ, vilket var en avgjord lättnad.

On F 3 i samband med de före-
bådade förbandsindragningarna skall
förbli jakt eller. övergå till attack är
väl ännu icke klart.

Flygplonskovolkod.

Under de 45 år som flyg varit förlagt
till Malrrren har naturligtris en ltång-
falcl flygplanstypel passerat revy. Dessa
bcstod ofta i synnerhet i början av en-
ståka prototyper nen nånga byggdes
även i större eller mindre serier- Att
göra en uttönfiande redogörelse för
alla dessa är icke möjligt inom ramen
för denna artikel men de mest käncla
synes vara värda en hastig presentation.

Dct började 1912 med två flygplan,
"monoplanet", en Nieuport (70 hkrJ
son fortfarande finns - nu i F 3 mu-
seun - och "biplanet" en Bräguet
[80 hkr). 1914 kom den första AI-
batrossen. Det var en tysk sorn lade
det på rygg vid landning på Ladugårds-
gärde i Stockholm i juli 1914. Vid
krigsutbrottet togs den i beslag och
den blev sedan prototyp för en iång
serie sonr gjorde tjänst till shltet av
20-talet.

1919 kom ing Sparman hit rned
Phoenix jagaren och dronten, prototy-
perna till vad som under ca 10 år skulle
koD)ma att utgöra ryggraden iSverigcs
landbaserade krigsflyg.

Tunmelisan - välkänd för de flesta
- l<onstruerad och byggd på Malmen,
flögs första gången 1920 och sista gång-
en i ordinarie tjänst den 10/l 1935.
Ett sista kvarvarande exemplar i F 3
museum översågs sedermera och flögs
\i(l llyg!aIrDels 25-ärsjubileum 1951.

1923 blev J23 färdig. Den var ett
högvingåt monoplan ured 185 hkr.
BMW-motor. Det var ett utomordent-
liSt förn;inligt flygplan, i mångt och
lnycket tio år före sin tid. Det vann
bl a över det holländska Fokkerlaget

vid flygtävlingarna vid ILUG, Göte
borg, 1923.

Fokkern, 56 och 56A, debuterade
1927 och den senar.c versionen, 568,
lned My Vl-notor, år 1934. Dcnna
trotjänare hängde med ända till sltrtet
av 1943. Den börjadc 1942 bytas ut
rrrot Sl7 efter att scdan 1940 ha

mot J28Ä som ärvdes från F 13. 1953
kom J29A följd av J29B och E, var-
efter vi som första flottilj våren 1955
fic* J29F - till att börja n.red för ut-
provning.

Det är sålunda en imponerande sam-
iing flygplantyper som passerat revy
på F 3 och dess föregångare och i
svenska militärflygets historia är det
endast ett ringa fåtal av landbaserade
krigsflygplan som icke varit i förbands
tiänst på Mahnen.

Byggnoder.
Att vara en gammal {lottilj med anor

och traditioner är både på gott och
ont. Den gamla lägeuniljön ieve( på ett
trivsanlt sätt kvar i lägerhyddor och
parkanläggningar.

Flygkompanict höll på sin tid till däf
CVM nu ligger nen av byggnaderna
från clen ticlen återstår endast gamla
kanslihuset.

1926 övertog F 3 lägerbebyggelsen

l29l- under statiotlstjiinst på 1. dit platta,

konpletterats med Slti, Jll och några
83:or. Sl7 kompletterades lg46 nrecl
S22 och de:sa båda typel byttcs isin
ttrr 1947 ut mot Sl8 och J9, som för-
sågs med filn-rseriekameror. Dessa typer
tillsammans med storken, Sl4, som korn
redan 1938 var de sista typerna krigs-
flygplan sorn F 3 hade so,r sfanings-
förband.

1948 blev F 3 jaktflottilj och fick då
J22 som första flygplantyp, 1951 utbytt

vid flygfältets norra del. S ccessrvt
gallracles en del övertaliga byggnader
bort och resten moderniserades och ut-
gör ntr förläggningsbaracker för man-
skap, gymnastiksal, sjukhus, officers-
tesp underofficersmåssar, verkstäder,
förråd och museum m m.

lvlan byggde rymligt förr och det har
vi - vad gäller bl a expeditioner och
lörläggningar - glädje av nu i dessa
trångboddhetens tider. Nödvändigheten

G anf,a lige LbaracLer, nr t,tcdentiserade till nt;ts'zaps/ örLiggningar.



att rjtnyttja befintliga utrymmen har'
cmellertid resriiterat i att verkstäder
och vissa förråd blivit utspridda så att
arbetsledning och komrnunikationer
lörsvårats.

Den gamla bebyggelscn har succes-
sivt kompletterats. Såluncla byggdes
bl a rya hangarer 1928, 1938 och 1942,
nytt kanslihus 1941, beredskapsbyggnad
1946 m fl.

Ny flottiljverkstad byggdes 1942 men
denna blev redan från början {ör liten
därför att man lelaktigt räknade med
att närheten till CVM skulle onödig-
göra större iokaler. Sedan flera år 1'å-
går emcllcrtitl en upprLtstning och pa
nyåret 1955 kunde en ny monterings-
hall av normalstorlek tagas i anspråk.
Nästa vår räknar vi med att den gamlå
n.ronteringshallen skall byggas om till
verkstäder, förråd och kontor. När det
blir klart kommer alla verkstäder under
ett täk utom sådana för clrivmedelsut
rustning och fordon.

Mus6ei.

Många av läsarna har kanske hört ta-
las om F 3 museum. Det var en av
flottiljens tidigare chefer, överste H.
Beckharnmar, som tog initiativet och
med utomordentligt biträde av förre
flygförvaltaren och F 3-vetcranen E.
Jagardt, lagade att mus6et kon.r till
stånd.

Det är inrymt i en lägerhydda, som
förutom en mängd motorer, vapen- och
kameramateriel, instrument och radio
apparater, säkerhets- och stationsma-
teriel hyser tio st flygplan, från det
äJdsta monoplanet Nieuport av år
1913 över Maccibåt, Albatross och
Fokker rn fl till S17B av 1942 års mo-
dell. Det modemaste föremål som f n
finns är en av de två prototyperna till
svenska krigsmaktens första robot (den
andra finns på tekniska mus6et i Stock-
holmJ. Denna lägerhydda är nu helt
lylld. Ytterligare åtta flygplanstypef,

6

i andra lokaler eller utomhus, avsedda
för museiändamål finns emellertid för-
varacle. En av dem - en B3:a - kom-
ner völ aldrig inonrlrrrs, men de övriga
riiknar vi rned att tilisammans med cn
clel annan nytilikommen trateriel få injen i samband ned ombyggnaden av
flottiljverkstaden Iedig iägerhydda av
samma typ soln nuvarande muset-
hyddan.

Mus6et, som lår vara ganska unikt
i världen, har blivit föremål för stort
intlesse och vi visar det gärna.

Gronnor.
Närheten till CVM, FC och SAÄB

har vi glädje av då det gäller konsulta-
tioncr, reservdelsanskaffning och i viss
rrån verkstaclskapacitet. Speciellt har
niirheten till CVM varit värdefull de
pcrioder - tyvärr rlltför korta - då
CVM vcrit huvudverkstad för vår flyg-
rurateriel. Vi har i gengäld fått lamna
en tidvis ganska omfattande service till
grannrrna såsom snöröining, rrtlåning
av nraleriel, till FC verkstadskapacitet,
till CVM och FC bilbesiktning och bil-
verkstådskapacitet. Denna ömsesidiga

hjälp har alltid baserat sig på ett utom-
ordentligt gott samårbete. En allvarlig
nackdel har emellertid varit att med
flottiljens relativt låga löner - och

'-rtan möjlighet till ackordsarbete -
konkurrera om arbetskraften, speciellt
under den gångna tioåriga högkonjunk-
tursperioden.

Personolföreningor.
Den civila personalens personalför-

eningar tillhör här liksom i flygvapnet
iövrigt FCTF resp FCPF, De sorterar
emellertid icke direkt under resp hu-
vudorganisation utan utgör rrnderavdel-
ningar till större enheter omfattande
iven anclra arbctsplatscr i orten. Så-
lunda utgör FCTF F 3 sektion under-
avdelning till FCTF avd 72, Malmslätt,
omlattande CVM, F 3, FC och fF per.
sonal på SAAB. F 3 personalklubb ut-
gör en underavdelning till FCPF avd
12, Linköping, omfattande CVM, F3,
FC, I 4, l-v 2 och T l.

Tralihledarc
E. lones, ordl i
FC'lF F3-selztion.

Flygntont A. Huit-
feldt,ordliF3
perconallzlubb .

Båda organisationerna är represente-
rade i flottiljnämnden och personal-
klubben dessutom i företagsnämnden
och skyddskommitt6n.

lntniöt t' ntt,irt. Fpl N;!up,rt, l9 u,h lolzhar.

Kraftiga
kopparslagare

CVA utför en hel del arbeten åt
civila beställare. Ett uppdrag, som kräv-
clc en del arangemang utöver det van-
liga, var tillverkningen av toroider för
Skr.rltunaverken.

Materialet utgjordes av 15 rnm kop-
palplåt och den skulle ha en form r

stil nred en halv bilring. Ärbetet ut-
fördes i smedjan och för att kunna
värma upp plåten måste man ta till
extra gåsbrännare. Det räckte inte hel-
lcr med träklubbor av vanliga mått
utan rrån använde s. k. fyrboxklubbor,
niil rnan gcv plåten dess runda form.

Arna Nordgren och Erilz Antonsson
liigget tyngd i slagen.

Persson
Överstruket

Persson
Överstruket


