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vaf nordligaste j aktflottilj
Flortiljingenjören,

När 4 flygkåren uppsattes på Frösön
1926, .kedde detlr pa en
plats nled ganla nilitära traditioner -

lcn I irrli

Frösö Lå8er. Genon Karl XI:s inclclningsverk föriindrades 1685 J jmtlancls

infanterircgelncnte

till

dragonregemente,

son do:)< ej var beridet. 1685 mönstra
dc Karl

XI

resementet under tre dagar
t-'å Frösön. Året därpå anslogs Kråkstads
hen-rman till övningsplats för regemertet
gcnon krrngl brev. Til1 en början kalla
clcs övningsplatsen Kråkstads I-äger om
vrixlanclc med Frösö Läger. Det senare

narrrnet blev så småningon

det

enda

irrukliga. Plar-reriogen åv övningsfältet
skedde under ledning av regernentets
chcf, övcrste Carl FIård af Segerstacl.
Enligt tra.iitionen skulie övcrstcn ha
1åtit nranskapet bära bort stenilrna,
varav en del av övningsfältet var fyllt,
i sina kappor. Rotchållarna skuiie ha
kiagat hos konungen över att manskapets l<lädel skadats härav och Hårcl
blivit dömd till 2000 dalers böter. Till
ninnc av dcn nitiske chefen restes år
1690 r:n sten, den hårdska stenen, sonl
tort'arandc lin1e. :tll be,kad r. lteqe
lurcntsmötcna på dcn nya tivningsplatsen

iigde rum på cftersommaren och varade
i regel en halv månad. Exercis och fält
tiänst ijvades flitigt, och till varje knc'.<t
trtdelacles 8 skarpa och 16 lösa skott.

I sanbancl rred Karl XII:s krig bygg
rles lörsvaret av Jänrtland ut, b1 a upp

Iördes 1710-13 en skans, Kronstads
skans, på det stälie, där nuvarande loto.
.lctaljcn liggcr. Av Jenne .k.tns [innc.
ilLlrera inga rester. Däremot kan nan
lortfarande iakttaga sträckningen av
rien betydligt äidre Frösö skans från
början ar, 1600 talet, belägen vicl
Kutgsgårdeo, flottiljchefsbostaden. Den
rr I rösö 1(rrng.går'J hade rrrrlir,rc.

varit på garuia skansen och zrv de dansfogclarne brukacl och l<trltiverad."
Efter 1645, då landet kom under Sve

ke

r-iges krona, brnkades egendomen av
l<ornnrcndantetna på Frösö skans. Ar
1671 flyttacles alla användbara hus frår
sltansen, sour antagligcn fått förfalla,

til1 ungefärligen clet ställe där Kungsqir,{en rrrr 'la'. Den 5ena5le lllLtrir'gcl

slieclcle någon gång under senare clelen
av 1800 tålet. Ären 1910-26 förvaltades
såväl Kungsgården son Frösö läger av
iierronteringsstyrelscn, sonr hiir clrev
Iirösö rernontclepå.
Från 1ägertiden finnas flela byggna

cier bevarade, som fortfarande utnyttjas
inoru flottiljomr ådet, såson tre enpians

baracker, en tvåningsbyggnad, där bl a
r.Lo{fruässen är inrymd, samt gymnastilisalen.

Av rrinnen från foma tider finnes
iinnu ett värt att närnna, närnligen
Fr.ösö ltapellruin från I100-taiet. Den
irefinner sig strax intiil banände 12. På
gruncl av läget har man ej kunnat låta

fld H. Enderlein

någon de1 av grurden, clct cnda som
f.--

1,.

^,

-,! ,!: r,^ ,.^,. ^.,. - ...^-r,

uir'ån. En restauration ägde rum för

år sedan, varför clen besökandc
nu kan få en lrppfattning om gruntlcns

några

striicl(nil]g.

Chef för Ktrngl Jåmtlancis flygfiottilj

C O I lugossor-r. Från att tiha vlrit rryckct aktiv inom se-. l[l1eet 'rar r\er'\ten JeJ rn 9l- radit
bcfiilet över ett jaktförband. Av överstens fritidsintressen, tävlingsbridge och
golf, hat det senare givit upphov till
.rt l,c.tåend( rrinne.1]är'lre, nJrtrligcn
Iirösö golfbana, cn av de vackrast beåir aiverste
cli.qare

irigna banorna

i

lanc1et.

iliens. rlref rirra.e "1gfaren..
l'iirsta chef var öve$te G von Porat.
Karcn' f lgrr':teriel be.to,l tili en
början ov några S 21, soil användes
både soln land- och sjöflygplan. För'
rrtorr fältet fick kåren nämligen en
siöIlygståtion i dcn skyddade Kungsgårdsviken nelian ön ocl.r Byniiset. Kå
len val i detta skede närmirst avsedcl
såsom spaningsförbancl. Två år senare
liorr-tpletterades den rned Drontar, E2
och A4, avsedda för eskort- och attackLrppgiftcr. 1930 moderniserades flyg
I Iort

plansparken neci S 6:or.
Il.l.tcn I9l.l l-y1te flolr:lj(r

överste

.\er, .lå
E C Gärclin tillträcldc. Dcnnc

avlöstes efter tre år av överste E Torn
bcrg och sanma år blev flottiljen ett
1ätt bombförband mecl 84 som offensivt
vapen.

Niir vårsalen böriar vlirma, giir man giinla en fiilhur.

Ärct efter andra världskrigets utbiott
lörsvann de "dubbeldäckade" krigs
fllgplanen tran Ilrö.ö1. \tr ra- lct d-,-.
Inr ts5 irt 3ir.,
'in cntr,1. l-lygplrrrsnicltarnl hade spelat ut sin roll och
plåtsiagarna togo vid. Det första hel
.rcr.l r fllqplcner. Bl7, 1,.'rr 'sr,
lJ43 o,lr sarrrrta.o rn at u.ct i.B J.nt.tc B G Bjuggren befäiet. Vicl denna
ticl blev behovet av ett lärnpligt belä8et
övningstrål för störtbombarna aktrl.
Sårom icleaiisk för clctta ändanäl bc''
J-nrde övelsten en Iilen ö : Slor. iöl
belägen några km utanför flottiljcn.
NIen ned de första bomberna utbröt cn
stornr kring Stofsjön. Det var inte båra
cx socken son l<iinde sig våldförci
de.r lilla ön utgjorde nänrligen genren
sarn gräns för ferr. . .
Med den nuvarande flottiLjrhefens
tiilträde 1947 genonrgick {lottilien er n}
metamorfos och blev jaktflottilj Stört

Cheien

föt

F4

Ouet ste
C. O. Hr.rgosson

Lronbarna fingo lära otrr och trivdes så
småningoln viil rned att tygla sitt nya

ilvg|l"n l2{r Mrrstang I

Tå

gi

a"

svalade Merlin-motorernas clova brunt
vid varmkörningen på rnarken och rrn
der övninga.na i luften för ljrrdsensationerna på Frösö. Men år 1953 korr

nägot aildeles nytt - ietmotorerDäs
ilskna tjut. Det var J2B Vampirr:, son
anrrälde sig, och med den en genom
gripande ny teknik på alla onrådcn
ioon flottiljen. Efter tre år fick F4
dnyo ett heisvenskt plan, J29, som nu
gör rrtrrrJrkt liänsr, \är.\iir rrnder vin
terförhållanden.
Såson Sveriges nordligaste jaktflottilj har F4 en del problem att brottas
med som äro mindre eller kanske helt
saknas på sydligare breddgrader. De

klimatiska lörhållandena vintertid äro
ticlvis mycket ansträngande, icke minst

för

personalen

i

stationstjänst. Både

kyla och snö samverka

till ått

försvåra

denna tjänst. Dock har den avsevart
underlättats med jetmotorernas intåg i
fiygvapnet. Det är icke ovanligt att snöröjiriigstroppens materiel vintertid kan

få

arbeta oavbrutet under l4-dagars,
pcrioder. Den alltmera förbättracle utrustningen har emellertid även här
rnedfört ett lättsammare arbete. Vacl
speciellt avd VI avundas de sydligarc

En giisr

l tt ljället

i tjänst, som 1951 utbyttes
not en Noorduyn Norsenan Tp 78,
kers W3.l

vilken giordc en gocl insats ända till
ambulanstjänsten övergick till civila
företag sommaren 1958. Under srn
existens hann F4 ambulans utföra 540
ambulansflygningår. De äro rcdovisade
i ambulansjournalen. Med sina knappa
notiser om fiygningar på lägsta höjd i
fjällviirlden i dirnna eller snöyra, rned
svårt sjnka nänniskor ombord, vilka
till varje pris snarast nåste under effektiv behandling, utgör denna journal

besöher flottiljen.

ett monuncnt över clet

osjålviska tjä-

nandet.

Kungl Jämtiands flygflottili ligger i
en av Sveriges vackraste trakter. Banan
befinner sig 70 r'n över Storsjöns yta
med utsikt mot den jämtiändska fjäIl\irlden. Delta panorama rnJrar ci
blott utseencle lncd årstiderna utan
växlar från tinne till tin1ne 1ned be-

och väderleksförhållandena.
till den orörda vildmarken
gör' flottiljen till ett eldorado för den
lysnings-

Närl.reter.r

iir de korta

, jakt och nåturintresserade. Vintertid kan man efter en timnes bilfärd
hamna i gränsen tili fjällvärlden, där
den öppnar sig för milsvida skidfärder.

centrala förrådet, vilket medför. korta

_il_

flottiljerna

tionslederna

till

kommunikacentrala verkstäder och

t.ansporttider och lätthet att få per. sonlig kontakt. Hur mycket detta belyder för tiän,ten lör.tå1 nrrn not
"
förriin man upplevt det.

KILOPOND
- Jet-krqftens måttenhet
Jet motorernas dragklaft uttrycks 1
kiloponcl, som är måttenheten för kraft
precis som kilogram är måttenheten för

Vid en beskrivning av F4 kan man
inte förbigå ambulanstjänsten. Redan
under {örsta vintern av 4 flygkårens

vikt. För att förvandla dragkraft i kiio
pond till hkr nåste man multipliccra
l.iioL'undtalet med dcn aktuellr hastigheten i tr/sek och sedan clividera ned
75.1 hkr=75 kilogramtreter/sek. SAS
Caravelle jet har två motorer på till
sammans l0 500 kp. Detta skulle, vid
en hastighet av 750 kn/tim, motsvara
en effekt av ca 28 000 hkr.

existens uppkom önskefrålet att ned
flyg nröjliggöra transport av sjuka från
trakter rrred dåliga vägförbirdelser. Genom överste v Porats energiska arbete
lyckades kåren till en bö1.jan få två
S2l "modifierade" för ambulanstrans
port. Det ville tiii god hälsa att vara
sjuk i dessa plan, var överstens oltrdömc. 52l:orna ersattes så smånnrgon
lrred 56:<lr och det dröjde ända ti1l sen,
solllrare[ 1933 innan det första "riktiga" ambulansplane! en Junkers W34,

kom i tjänst vid förbandet. Denna
flögs till oktober 1938, då ett svårt
haveri inträffade. Ambulanstjänsten
sköttes en tid härefter med Junkers

F13. 1941 hade flottiljen åter en Jun-

l0

liske

å-

Vid F4 finnes personal) som uatit med

4 flyghårens uppstittandej så t ex
dente glade tyghantrlerbare) Erib Rahm,
]7ulnera 7 uethmåstte uid. flygterlz,
uid.

staden.

i reolism
- Kapten, i går can.rouflerade vi alla

övertröffqt
kanonerna.

Det är bra, får jag se den.
Kapten, vi har inte kunnat hitta
dem i dag.

-

