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A6 övningsfäIt
Jönköpings första flygfrilt
Au Magnut \Y/iJll

Ihtder Jönhöpings f;rstd fygepoh nellan.

1913 ti// sommanu 1935 kg *alrn:
y'y|ih labrt h 7,; 4r,:" ,t,r;i.filt. au

toranJt Å<, t ,tt\ ),or, ])ril.tittg ti-
ter lheo Elgiganten etc. Dd mer hånd,1
'ca'"lL f;s/iht . ,au nn a' in,lul"i-

n. h nlfi,'o.lrnJ,. , ii I jt,'tpn' un. t n,

J,,r, itro g.,n,nLlt nH rat, ilÅ1. Jt tn

uigdes 25 rtagusti l9J5 och tjnnatlt ll
1961 .

Den lilrsta llvgningcr i lönkaiping iigd. ruDr

l,tlgcn dcn 17 (,.h l8 niii 1911. I rrnoDnar
1är rillsriillningcn rngrvs an kqren Hugo

Srndstcdt sl«rlLe lärera upfsricnint i.ft BLc-

tiot Storm-monophn. ED srronr !r miirrfi!
kor sirhrc sig pi litldxgscfienni(ld.g.i rill rc-

gcmcntsomr:lder liir rtt vaLa mcd on dcrnr
,ned spänning cnro6.dda upPvisning. Viidrcr

vir br. avcn on dct blåste r:il srarkr. Enliqr

.rr ridniig\r.f orrxgc rns."rg lL grren Sundsredr

arr dcr nr(c si(,11. nigonring. "l:tLl<ran syn-

r.s !d, .'isor ibsolur ol&enli$ nrd kiprcn
Sund\redrs krrrkr:ir. Hch den lilh srna gcsral-

tcn r.Llrr rrlsl sitr cgct stirkr sfråk on, lugn,

nrod och rilltörsika , sk'cy sig.rLtrrcn 
-ltrsires 

i

Smlh"<1. 
^lldunda.

Skälvande sur
Klockrn 19.00 skulle uppvisningen iiga run.
lrlanet, rcm Sundsted*kullc tlvea nrll-les
lirnr Lr henqrrcn, vilket vrr etr sl«'ddandc

tähhls vid fåltets norilintru Liiur.

/t2

bivl tu f1guppBtingann .1?, t7 t8 nnj
1913. Pip.kr\ kr rt Ku Sl. Jit*i)?i»s ftge-

rtont ktt*»»n)* (l t2) hi)tl ri n b.ht«l

p i t t.? liiu Ji l? to a, kta r k i r ).

SpäDninge. liixr., puhliken vr:icktc pi
halsan,a och rcsrc si| pi t:i. lvhh ville sc så

myc[ct soo t,öjligt.v dinnr ovenliga syn.

Su *edr l<lcv upp i planer och m,t"n sattcs

iging.

ttl ,1, nnn nzlp',tLr r, h ,, g, tu tL, t l/1tt,å tn

Iastrtrrr i o*tohl 1911. (Sbr""rl rt /ii"ka)



''|-1L s[ilvan.l. strn skiru nushin.n. .tr
mäktigr brus [,lhr luftcrr och fmm över fälrcr

il.rr storm€igelrr för rm så sn'åningom hö,a sig

i cn vid stiganclc kurvl mot 'hyn", 
fonsa«c

-rersit€s sirt rcporrage i Allehanda. Hurraropen
frår publiken 6lo c« etrekrfirllr ljud till <len

mäktiga och beräginde syn när phner avteck-

nadc sig mot skyn. Färder Bick noL l-ju,lga-
rum och etter någr.r minuter kom planet åter

över flygf:iher ur mot Värtern. Reportcrn upp-
skarrade höjden rillcrt par hundra meter. Efter

omkring l8 minure6 liygnirg var planet årer

R;r landning.
Och så årewänder vi till repoflager i Snrå'

lands Allehanda: 'Vid hndningen vilkcn sked

de mor hangarcn inrräilåde dock et mnsöde

av oberydlig an. Maskircn rog D:nnliscn mark
väl senr och fttr aa icke av dcn starka fanen ftt-
ras in i folkmassån lät Surdsredr monoplanct
rörn.r mor h.ngaren, varv;d e't bräckx uppsrod
på em vingen'. Tydligen var skacian lärtreparc

r.rd, efterom Sunclstech gjorde ännu cn fl1,g'

niog drgen därpå.

Regnskumrna avlösre v.rrandra pi söndagen

och der ånns rog en del som rvivladc på om

der skullc bli någon uppsrignirg. Men cftet en

stund när regner hade upphört sköts planer ui
ur sitt skyddande dkhus. Sundstedr tog plrts
och snart var Rygmaskincn uppe i lulten på

ungcfiir 100 mcters höjd. Planet sane kur väs-

terut över sjöarna och sedan nrot LjuDg.runv
skogen. D:ircfrer tillbaka över flygeiltct mor
Väftcln och Huskvarna. Då rik de flygJen ut
fär en regrby, som wilgade honom a« göra

etr landning på crt Qir honom okänr lät vid
ÖsteLängen. Landningen gick br.t och Hugo

Sundsredr sökrc skydd för regner undcr ena

vingen. Eftcr en srund kom folk till hjälp och
hrn kunde årer sram och vända årer nor llyg-
eiher på A 6 där lan gjordc cn cleg:nt land

ning.
Den kona bona"aron hadc bl.rnd publiken

väckre frågor onr »ågon olyckr hade hänt. Iin
del hade rLrsar iväg mot den 6rmodade ned-

slagsplarsen. Mcn efrer det Sundstedr hrde

landat påA 6 hissades han uppreprdc ginger.

Lördagens uppvisnirg l,esökres rv cirka 2 000
pcrsoncr mcdan publiksiffran under söndagen

uppgick rill omkring 2 t00 åskldare. "Mcn

skall man räkna in all.r som v.rr ute och tittadc
greris rorde nran kunD. bcsräDmå inralei rill
omkring t5 000", ör$åttcJ P Uönköp;tr8 hr-
ilc då omkrnrg 27000 irviinare).

Dahlbeck plaaerade tlygning l912
Redan der 9 oktober 1912 vänrade flcm Jön-
köpingsbor på arr löjroanr Ollc Dahlbeck
skulle knda på anilleLiLegcmcntes cxercisfilt.
[.n flygrävling mclhr Köpenhrmn och Srock-
l,olm plaoerades i oktobel De R 6ta dagå.na i
oktober gjorle Dahlbeck cn rekognoserinssre-

sa med bil och besökte då Jörkiipnrg. På artil-
lerircgementers övnirgsf:ift tanns bensinupplag
och hrn var även förurseendc nog atr lägga

upp visa Lescrrdclar, bland annar e,) propeller.

Irörvänrning.rnr yrr s(on i "Tärdstickss(aden"

när besked kom itt "rviariirerni' stlrtat. 'l'id-

nnrgrrna rappo«crade om srarnidcr och be-

räknadc landningsrider. N:lr Dahlhe.k vänta-

dcs till Jönkiiping sökte sig stora skaror ur till
arrillcrntgemenre(s övninssfält, son nu kalla-

des "0ygentei. Der dröjde rill dcn l2 oktobcr
iNm hån närmade sig JöDköpingso,nråder,
men dct blev ingcn lardning iJöDköpirrg utan
h.n rvingades gå ned i Mål,nbäck.

Sundstedts åte*omst
Kapten Hugo Sundstedt skulle återkomma
rill A 6 inom några månader. I Lrör,an av au-
gusri 1913 Jclrog Sundstcdr i en flygävling
på sträckan Malnrö-Stockholm. I Jönköpnrgv
Posten dcn 4 augusri kan man läsu att den
flygande kaptencn L,lev wungen arr oödlanda
''å en klotoeråkel' uranlör VaggcLyd, då bcnsi-
ren holl på att ta dut. Eftcr art err bud anlänr
från Skillingaryd lylldes bränslc på och I2irdcn

fortsame. mcn redan efter 15 mnruter blcv
han rvungen rr! gå .ed Ii Srnålands Ånille-
rirrgemenres cxercisfält i Jönköping beroendc
på srark blåsr. När 0ygphnet Nordsdcrnan
rog mark och bronsats upp tog en srark vind
tas i planet som velte, mcr kapren Sundstedt
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kl.rr:rde sig uran skador, trors att han hamnad.

under planet. l'lanet 6lev dock skadat och pLo-

pellem liirstördes. OlEccrarna tog hrnd om

flygaren och rcgcmcnterr gevänhanncrkare

böriade genasr r.parera masknrcn. Bådc Sund-

sredt och bans mcdtävladde l hulin rvingades

brym tävling€n.

Ch*illards uppvisningar
I mifteD av seprember srmmr år, 1913, vir
dct dags läL vtterligate en stor flyguppvisning
i Jönköping. Den berömde fianske flvgrre"
Maurice Chevilhrd hilll pi Drcd uppvisnings-
llvgringar på olika phtser i!ästra Sverigc. Den
franske flvgrren skulle den 17 seprember ge

uppvisninsar och erbjuda hugade spekulanter

cr lLrfrtur. Som medprsagerarc på 'flvstur.
nän' merlfilljclc kaptcn Sundsrcdt.

Tiden lor evenemmgenar utsat rill klockan
17 på eftermidd.gen. Redan l-örc utsat tid ver
Chevillard uppe i lulten för en liten provflyg

ning. Åskådrrna häprade av beundran övcr dc

djärva manövrcr, son utlördes vid provflyg

nnscn. Vid niisra uppstigning medföl)dc kap-

ten Sundsredrs liu di irgen annan prssdseråre

armält sig äDnu. I omkring 20 minutcr bril-
jerrde flygrren nred sina konstgrepp. Han stcg

rill 600 mcr.rs höjd, drir hrn plötsligr srellde

plonen med roseri' nedåt och singlade ned

rakt mot åskidarna, sorn 6rftrudc sprutg un-

dan. Men ltygrLer vinkrde ghtt år publiken

"arefrer 
han gjorde den enr volten efter den

Fern nrtLcsseLade pasade på atr resta llygkon-
sten. Den sista landningcn gcnornf<lLdcs v

l,rlv sju på kvällen då mörkrer 6örjade lägga

sig över anilleriregemenrets övringsliilt. Dagen

därpå var der diss rtt flyga vidrre. Redan vid

l0-ridcn på lärmiddrgen hade omlaing 200
pemoner samlaa 1ö. arr sc niir fians-cnnet
ilög vidare mot Öst*gadard. Klockan I 1.35

lyfie planet med tlhcvillard vid "spakamr' och

kapten Sundsedr mcdläljde son kanläure
och v:igvisare, målet var Malmslän.

Flygspaning t9l5 i Skillingaryd
Våren l9l5 best:imdes i gcnerrlorder rtt cr
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0ygavdelning på wå 0ygnuskincr och e" fält-
ballongavdelning om en 6allong skulle «ällas
rill amillerie$ sk,urskolas förfogande under ri-
den 25 maj-7 iuni. Shiutskolan "ar förlagd till
Skillingaryd. I)o var lörta 8ången man syste-

,nar;skr övrde sanrvcrkan mclhn arrilletiet och

llygavdelningen. Bland annat utftrdes prov

med olika signrlanordningrr sonr hjä\nedel
vid eldrcslerlng fr:in flvgm.skin. Ef!e. övning
arnas slut åtenändc avclelningen (ill Mal,neD.

Undedöjtn,nr Å1lan Hygenh, vid A 6 vrL cn

rv tlygan,r. Mcd flvgpLan nr 8 valde Hygenh
ar göm en melhnlandning på S'nålends Ar
rillerir.gcmcnt.s övningsnih i lönköping. Vid
starren däriarån rnligr pä morgoren den 13

iuni skadades planer. Skadornr var så omfar-

tandc an dc nrrc kunde åtgårdes på platsen.

Planer skickades med råg ti)l rilvcrkarcn Sö-

dcnclgc §/crlsrädcr ör reprration.
Urder de kommande årcn umynjades artil'

leriregemenrets övningsiiilt vid etr fler.l tilUlil-
lcr riir flyger srmöväde med arrillerieN skjul-
skoh i Skillingrryd.

Saunders uppvisningar
och passagerartlygningr
Den engelske srids och kons lygaren, kap

ren Saunden gäsrade Jönköpins den 6 okto-
ber 1919. Kerncth Saundcrs spakade en Avro

501 ffed 110 hä«krafters motor när han vid
elvariden den 6 oktober 1919 flög in överjön
köping från Eksjö där hrn på sönd:rgen hade

sjon uplsrigniDgar med 15 palsagerare. ',AJL

komscn aviscradcs ftirmedelst en rond over

stden och nedkasrande av flygblad varpå ma-

skincn cfrcr cn looping gick ned på Ryhovsfiil-

ref , rneddelade lokalpresen. Med Ryhovsfiil-

rer menades I 12,s övningsodrrlde södcr oD I
I2-kasrrncrn. och bara e« par hundra meter
från A 6 övningsflilr som tidigare xnvnnls fli'
!i$ när flygplan skulle hndr och starta. Nere

på maLken vänrade l7 personer som var ytterst

intrcscrade av en flygrur
AruDgör var PO. Flvgkompani, som ägdes

rv lojtmnten och nilrflygaren Per Oscir Hcrr-
srröm, som ridigarc ilugir flitigi i Skillins vd
undcr övninsarna där Klockan wå på elier-



FIN?kn på I t k i;tning'fth i Jönkö?ng, d,t hapten S,t nd$ hddc si" up?u*ning 1919. Dd nr
i"te onöjligt n biAen bJiån d*a t;llfile. Fbgt kn t $b nign hnd n?tu s la on Jänkö-
ping' Rcg .tlte' 

'bruln 
ndtiniit i g, ,tiltan idn ir i nauarandc Läusjukhaszt \hats xotra

Jlanh. Till dwto i biU s1ns j. Bataljmharmet något till högd och bahon *n"n kn'm let 'i
nnnu existemnde *abslrygq/tadn. hån pltnett potitiot fa t hyhne ]tk ign sli&rut ned jånt
"gapkn ). ( Foto : P/itut).

middagen gick Saunders upp mcd den 6nta
pasagerart», en drm. Det var Ruth S"ensson,

underl;ikare vid hsarerter. sorn efrer vederbör'
lig skrudnnrg med hjälm och fygglasögon be-

steg der luftiga åkdonet. Mekanikern gav pro-
pellern ctr pisrörning om arr rotcn och med

eri öronbedijvande oväsende från n,otom hop
padc flygmskin€n etr tioral meter öve. gräset

Air an d:irpå elcgant och graciösr höia sig i luf
rcn. Snarr wr planei på 200-300 meters höid.
Efter omkring åfta minurers ård landade pla-

ner. Nya passagcrare som ville vara med om
lire ävcnryr vänråde. "Looping", 'spin" och
"fallande löveC' erbjöds. F-n av dc 17 som hade

lnmält sig \alde aft vara anonym. Spekulrtio-
nerna i pressen var stor om vcm den okändc
vår. Som sjunde påssåserare rog dcn anonyme
plats i plarer och det visadc sig vara smdstull-

mäktige Botvil Johanson från Huskvarna, en

av sta<lcns honoratiores. Nä. han återvände

efter tio ninuters {lygning, där han hade haft
6rmånen an ft sc sin hemstad från ovan, steg

han ur planer, tog kapten Saunders i hand och
ynrade med hög och rydlig srämmi så arr det

hörd$ av de närmaste i publiken: 'Ihank you!
Något som Smålands Allehanda kommentera'
de; "därmed begrep de ftirs:rmlade att om der
kniper, så kan det talas cngclska i Huskrarna
sradstullmäktigel För övrigr be8agnar sig he(
Johansson samtalsvis av småländska språkci.

Kapten Saundere gög även dag€D dä.på odr
mycket 6lk hade samlars p;i Ryhowf;lltet.
Flygarcn visade sin triclii och skämade ncd
publiken. Han gjorde vådliga chklar ; Iuften,
l-örsvann plötsligt och huvudstupa 6akom e«
högr magasin vid I l2-kascm o.i dök lika
plörsligt upp igcn över dess tak, seglade om-
krnrg i skogsdungarna som kanrade f:ihet. Den
andra dagen pasade nio passagerare på an
pröva på ift flyga.

Men det fanns de som var kriliska till PO.
Flygkompanis priser och ansäg am de var väl
tilhagnr. För 100 kronor 6ck passag€rirna va-

ra med om en "enkel flygning" och om man
ville v.rra med om Iite mer ävenryr i form av

vohcr, frllande Iöv med meri 6ck min läg-

g. rill yrrerligåre. Kririkern m€ddelåde arr i
England kosrade en flygning ert pund och i
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Å 6 iiringsfilt dntnnh san fxtib u.lolinki;pi s! Jirsta Jugcpok fån I9t 3 a.b fanåt.
lbto f/ån 1920+nbt. (Foto: Ptunl.

Mrlmii hrdc flygtrucr utbjudits Iör 25 kronor
llan ånsåg ,tt PO. gav ring. valut.t ft;r pcn

ninger.

Planend reguljär flygning
Fijrsra !ärldskris.t Dcdfö«lc en snrl$ och ge

nomgripude uveckling a" flygrekniken. År
l9l9 iillsatrcs cr sndig ured.iig om.ivil
lLrlilän. lv'lcr räringslnct väntade inic ut,n dc

såg tillan etr bolag, Svenslo l.Lr{itralikrktich-
laget (SI-{) 6i1dades. Bol.set skulle förbcrcda
flygviigrr, landnnrgsplaaer och erablera egen

fl1gtraffk. FlygLeder mcllan Strtkholnrcotc-
borg och StockholnrMalmö fbrbereddes. På

sträclon Srockholm-Mlln,it rckogroscrades

lämpl;ga ludningsplatser och urdcr hösren

1919 giv arDdmvndigheren tillsrånd an an'
vånda blancl annrt Kungl. Fätttclcgrafl<å'c.s
flygplats på Malmen, Kungl. Smålands artil-
leriregemenres ijvningseilr i Skillingarld srn1t

Kungl. lönl<öpings rcgementes och Kungl.
Smålands amilleriregementes övringsf;ilt vid

Jönti,ping . .SLA fick inrc dllfillc am rnv:indr
Lcsulmtct a" sim undersökningar ftir civi)a

fl1-gleder. Bolagct upphorde efter någrr är
Flysf:ilt till 1935 Autogito SE ADUpåA6söni g$il! il;nbö
Kungl. Jönköpings rcgcnrenrc, I 12, br.lc ?,n5, foto f)n t930+abl
100-ärsiubileum den 9 juni 1923. I anslutnnrg (Fota: Jönhofins l/in' n 

'e"n).
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rill regemertsområder genomlördcs bland an-

net cn förcvisning av en stridsövning. Miri
under 6araljen kom wå llygarc från Malmsliin
och visrde hur kulspmtorn.r kunde användas.

Tv:i år scnare kom Ainvanbeslutct som innc
6rr arr Kungl. Jönköpings regemcnlc skulle
läggas necl 1927. I)iskussnner förekom om an
som erårtning skulle Jönköping få en flygle:,r

jämre flysverkstäder. Nu blcv dcr aldrig så.

A 6 exercisllih kom an användas som llygflih
när llygplan behövde landr eller mellanlandr
i Jönköping. Dct skullc dröja till 1935 nrnan

JönköpiDgs llygftlr invigdes och ibland kall'
hs dcrra Rocksjöf:ikcrs gräsbana. Nya Axamo
fl1,gpla$ började sh verksamhet 1961.


