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FÖRORD

Den liirstä ballongen med en människa ombord lfte 1783. Som
så många andra upptiickter fick ballongen även en militlh användning.
Svenska ldrsvaret skaflade ballonger på 1890-taiet. Dessa skulle användas ftjr bla eldledning vid såväl Arm6n som Flottan. vid Am6n
var det Fälttele$af}åren som organiserade ba.llongfiirband. Bla tilldelades Bodens ftistning en ballong. I början av fti$ta världskriget
användes ballonger. men snart tog flygplan övel. Den svenska flot'
tan giorde sig snart av med sina ballonget men inom Armen fanos
de kvar I samband med deo stora ldrsvarsnedskämingen 1925, kom
balloogmaterielen att övefiiras till 46. Som krigsmateriel var ballonger ftiråldmde, merl som utbildningsmateriel var de bättre än
inget. A6-artilleristema fick luftvana. De liirde sig att leda artillerield lrån luften, att flygfotografera och att tolka flygfoton.

Detta var i och ftir sig inga nyheter Vid Artilleriets Skjutskola
hade detta ldrckommit sedan 1915, dä med hj:ilp av såvål flygplan
som ballonger
A6 "ballongepok" slutade 1936. Därefter anväodes lö$t autogirc och vid andra världskigets idedaing nygplnnet Fieseler-Storch,
även kallad "Storkeo". Det tillhörde dock Flygvapnet. Under 5o-talet
orgadserades Artilieriflygskolan, och a illerircgementena tilldelades egna flygplan.

Styckjunkare Ca -Erik Suneson var en av dem som tjä.stgiorde
vid regementets ballorcutbildning. Han har stillt sitt stora kunnande
sina anteckningar och sina många bilder till A6 Försvarsmuseums
lijrfogande.
Jag, och

detta. För att

säke

många med mig, är honom djupt tacksam ldr
sprida hans minnen och erfarenheter, ger museet ut

någm häften som behandlar olka områden av bailongtjänsten.

Ingvar Marklund
Ordftirande i Stiftelsen A6 Försva6museum

HT]R JAG BLEV BALLONGFÖMRE

Som 2o-åring beslöt jag mig

ftjr att ftirsöka bli telegrafist vid Itunel

FälttelegrafkfueI,].

Jag b(jt därfijr upp ftån Tollarp sydväst om Kristianstad, åkte
Fdsunda utanlijr Stockholm, och fick där reda på att det iDte
fanns någon plats ledig. M ville jae börja vid ballongkompaniet,
så gick det bra. Eftersom det var ont om arbete! och liirargligt att

till

åka hem, så tackade jag ja.

Efter 1925 åN omorganisation, med stom nedsk:irningar ino
fldrsvaret, hamnade jag vid 46. Detta innebar en grundlig omskolnilg till artillerist. Jag fick läru mig allt om hästar och kanoner.
men även myck€t ingående lära mig signaltjänst.
A6 fick omking 1930 Arm6os b:illongmateriel. Efteisom

jag hade en grundutbildning

i

ballongtjdnst, fick jag ,änstgöra vid

ballongbatteriel

Jag har alltid va t intresserad av fotografering och att göra
korta minnesanteckniflgar Att hålla ordning på anteckoingar mm,
har jag aldde haft några problem med. När jag fotograferade och anteckoade ulder 1920 30-talen, hade jag givetvis ingen tanke på att
detta material, som jag då samlade skulle komma till n!'tia i slutet av
80-ta1et.

Intresset liir ballonger har ju ökat de senaste åren, tack vare
varmluftsballongen. Jag har därftjr vid många tillf:illen btivit inteiv.juad och fått 1&Ia ut mina fotografier och negaiiv. När nu mitt
g,amla regemente är l1edlagt, men dess hadition lever kvar bla
A6 Försvarsmuseum, rycker jag det är trevligt att få stiilla mitt
material om ballonger mm till ft)fogaode.
Jag är ingen fldfattare. Mina anteckningar Iår tagas och läsas som
de ir. l-örhoppning§\ i\ \[all läsaren ändå lä en bild å\ hur rjänslen med
de olika ballongtypema gick till.
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DRAK- OCH TTTI,TBALLONGER
Dessa ballongtyper var mer komplicemde än kulballonger Den miIiuira användniagen av ballolger var framfiirallt ftjr spaning och eld-

ledning. Då måste ballongen vara fiirankmd. En kulballong som är
lijrankrad beskiver en cirkelbana pga vinden. För att komma ifrån
denna olägenhet böiade man 1892 i Tyskland göra iiirsök med s k
drakballonger. Resultatet blev en avlång ballong med styfena och
två hodsontella styrsegel. I bödan hade man även en styrsvans liksom på sn drake. Ballongen stod även med något höjd nos mot vinden liksom en drake.
Det var denna ldltballongtn som liiNt anvihdes vid Fä1ttelegralldren och kailades "Drakballong m/09".
Nästa uivecklingsfas var att styrseglen e$attes med gasfyllda styrfenor och att sjåilva ballongen blev mer droppformad.
De ivå fi tballongerna som användes vid A6 var nyinköpta och
representemde den sista utvecklingsfasen. Snarlika ballonger kom
sedan till användning ulder andra viirldskriget som spänballonger
Trots flygets snabba utveckling utdömdes inte observationsballongen helt efter fijrsta världskriget. Många länder behöll sina
ballongftirband. Som exempel kan nämnas att löjtnant Stuart var i
Schweiz och studerade deras l:iltballongfijrband 1931.
När man j efterhaod ktar kdtik mot den förmodligen gznska
dyrbara "ballongepoken" vid A6! skall man komma ihåg att under
samma tid utvecklades världens störst1 luftskepp. Den snabbt uppftjrda och elegant konstruerade ballonghallen på övdngsfiilte! var
endast eD av många likartade byggnader som vid denna tid uppliirdes
i andra l?inder Efter kaiasbofefl med lufukeppet "Hindenbug" satsade
n]an alla utvecklingsresurser på flygplan. Detta påverkade ftirmodligen även tillton till lirrankrade fiiltballonger.
Fätballongens konstuktion framgår av bilden. Bortsett ftån
formen, är den stora skilhaden mellan en kul- och f,iltbatlong att den
sistnämlda är helt sluten. Kulballo[gen är öppen neddll genom
appendixet. Detta Iijr att gas skall kunna strömma ut när tex solel
vzi.mer upp gasen. Annarc skulle ballongen sprängas. En observationsballong skall kunna fungera under lång tid varftir ingen gas får
gå fttrlorad- Ballongen har d2irftir ett härum - ballonett - som

endast är fyllt med luft som pressas in av vinden- När vätgasen utvidgar sig pressas den del av ballonghöljet som gr2tlsar till ballonetten
i. i denna. Dessutom är balionghöljet uppdelat i en övre och en undre
del .ammdahållnä "v en "bälg_ med gummiband. Ä\en detta ger baltonghöljet elasticitet. Som,tterligare säkerhet finns en säterhets-

ventil inbyggd i manöveNentilefl.

Sprän€xåd

Luftfylld "ballonett"

Vinschvajer

/

Vindfång till ballonetten
Manöver- och säkerhetsventil
Lu1tly11d undre "styrsäck". (De tvä

horisontella styrsåckarna är gaslyllda.)

Längd

Diameter

31,4 m
9,1 m

1i50 m3
66'l ks,

OLIKA TYPER AV MLTBAI,LONGER

Den lätballong som användes vid ballongkompaniet när jag kom
dit var "f,iltballoflg m/23". Den kallades i vardagslag ,,Altobasso". Den
var italiensk. När den kom i sin hansportlåda stod det på denna Alto
och Basso, dvs "Denna sida upp" på italiemka. Den hade en vol,,.n
på 1150 m3 och var diirmed den stömta ballo[g som hade använts.
Vid ett tillftille nådde den en höjd av 1650 m.
Denna ballong liksom en kulballong var med på Göteborgsutstillningen 1923. Förutom de obligatoriska tre kronoma" hade man
målat ett sto nummer 31 på ftiltballongen och 11 på kulballongen.
Allt ldr att ge ett intryck av att det fanns gott om ballonger Ballongen som hade funnits innan m/23 val en &anskkonstruemd ,Caquotbatlong". Även den ansifus mycket bra. Den allra 6rsta ätballongen
vid ballongkompaniet vai en "Drakballong m/09".
Ballonger fii.slits snabbt- 3 5 år är en normal livsliingd. BalNedan, Caquol-ballongon Då
Frösunda 1922. (Oldd lolosra0

"

ltob6so" på S!@fiiliel i

Boden 1925.

longtyget är tunt och impregneringen sp cker så småningom. Jag
fick uppleva fyra olika liiltballongtyper
1926 var även "Altobasso" ftirbrukad. Vi fick då tili Frösunda en
balloflg som tydligerl legat i ftjrråd i Boden. Den kom att gå under
benämningen "Bodenballongefl'. Det var en grön l:iltballong miirkt
med det tyska jämkorset. Fömodligefl var den intöpt efter krigsslutet 1918. Vi klistrade över den tyska märkningen och satte dit tre
konor. Det var dema ballong som tillsammans med all annan ma'
teriel överlijrdes till A6 1929. Där placerades den jämte två ku1ballonger i mittgången av stallei bredvid tygstationer i brist på bättre
iörrådsutrymme. Iafirr den ldrsta ballongkursen 1930 kassemdes två
av dessa ballooget Det var inte konsti8t "Bodenballongen' var ju minst
12 år gammal. Sadelmakeriverkstaden sydde bla väskor av ballongtyget.

ballongkursen fick man låna en nyinköpt fiiltballong m/30
lrän A8. Vid liirsvarsbcslutet 1925 överfiides Fälttelegrafkåre$ ballonFnatedel vid Frösunda tiil A6 medan dess materiel Boden gick
A6. 1932 fick
48. Artilleriets bållongutbildning förlades
även A6 en ny ftiitballong. Den var något störe än m/30.

Till

till

tiil

i

VÄTGASTYLLNING Av E{LTBALLoNG

Två månader elter mio inryckning åkte vi till BodeII tillsammans
med "Altobasso". Där fick jag uppleva den ftirsta gaslyllningen med
vätgras. StöNt upplevelse var emelleftid att vistas sex dagar i -30o:s
Lyla med skidåkdng som jag irte prövat på tidigare.
Fyllningen skedde ftån gasllaskor som iåg i ett permanent stiil.
Vid senare tillfiillen låg flaskoma alltid i gasvagnar. Vade flaska innehöll 5 m3 vätgas som var komprimerad till 150 atm. "Altobasso,, med
sin volym på 1150 m3 kdvde säedes 230 gasflaskor
N:ir den ftrrsta ballongkursen hölls vid A6 1930, fylldes ballongen
i Skillingaryd. Kusen bödade i Jönköpiry där äveo s k "revidering,,
av friltballongen skedde. Det innebar att ballongen blåstes upp med
luft och inspektemdes inifrån. De som kröp in genom appendixet
fick gå i strumplästefl eller ha särskilda filttomor utanpå skorna.
I Skilingaryd stäldes de ganrla gasvagnama på linje och laddådes med gasflaskoma som kommit med järnväg från syrgasverket i
Orebro. Flaskoma kopplades ihop med kopparrör enligt ett visst

)
)

)
)

Gasvagnama i Skillingaryd 1930. De vita rören är
gasens tryckfall blir överdragnå
med nmfro§t. (En demonstration av kylskåpets och

koplarören soft vid

vämepLrm!ens Drincipl)

")

J

Gdl-allning i Jönköping 1932. Slangen lill appendixet

)
)

system som slutade med påfyllningsslangen till appendixet. När allt
var klart öppnades ventilerna efterhaod. Ballolgen fylldes på mindre
än en timme om allt fungerade. Det giorde det nu som rcgel intel
Materielen var gammal och sliten. NycKarna till ventilema gick ofta
söflder och ventilema kärvade och måste öppnas med en knyck. Då
utsattes koppaoören liir ett högt tryck och spdngdes. Ofta antändes
då gasen och det 8ii11de att sänga snabbt Alit måste då avbrytas
och röret bytas ut, så det kunde ta målga timmar att i,lla balloryen.
Efterhand som ballongen reste på sig koppladss saldsäckar
och sä småningom koryen. Vid utbildning av ballongavdelningar vid
Frösunda skedde allt detta enligt viilövad exercis på olika kommandoord. Vid A6 kom man ald.ig så långt. Vid de f,'ra tillf;illen som f;iltballongen fylldes var huwddelen av manskapet tillf:illigt kommenderat till ballongkursema. Allt fick ske på mest praktiskt vis och
efter bästa förmåga. Någon personskada iltr:iflade aldig. Under
fyllningen vff en man avdelad att häla i spränglinan. Om ballongen
slet sig skulle hall spränga del1'

!,INSCHMNG

A6 fick överta en större cch erl mindre vinschvagn. Det blev den
stiirrc som kom att aNändas. Vajem var 7 mm tjock och det fanns
plats ftjr 2000 m på trumma[ När ballongen steg så skedde det med
"uppdrift" och frikopplad lintrumma. Ett stycke fråD vinschen var
''brllong(tauoncn dJr rullen med leJelonkäbel !.r uppctä1.d. ri\en
den löpte ut när bellongen stcg och det gällde att vrida rullen i rätt
riktning.

Näl ballongen vinschades ncd så skedde det med 6 m/sek. Telefonkabcln vevades it1 1ör hand. Malerieler var sliten och 1930
skedde ett haveri som kunde medldrt en frieird ftir tältballongen.
Innan vajem rullades upp på trumman Dasserade den en linledare
som löpte fram och åter över bumman lijr att ftirdela vajern jiimnt.
Denna detalj gick sönder och skadade vajern innan vinschen hann
stoppas.

Nu fanns ctt reserr'fijfarande 1ör att få ned ballongen. Ett "rull
b1ock" placerades på vajern. blocket hängdes dels ett antal sandsäckar, och dels tillkopplades ctt antal "kavel1inor". Ballongmanskapet
lijrdelades på liroma och fick sedan manchera i en l:impiig riktning.
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Kabehinschvagn m/Adle. Den hade en tureslillare
och va. en såns åmön\ lynssta lordon soft dross av
.scx hiista. Drcd idande kus*a.

i0

Neddragning av ballonsen med rullb1ock. I "Fälibauonsinslluktion" f4tsläld 1913 fif,ns även kommandoordet "Språnemasch" vid nedhåhinsenl

Marschen skulle ske i otakt ldr att hindra att vajem kom i svängningVar stlzickan som krävdes ftir nedhalning fttr ko4 sä gjorde matr fast
den neddragna delel av vajem i tex ett tr:id och ma$cherade tillbata. Var det tex 900 m vajer till ballongen och man inte L:u[de gå
mer åin 300 m fick man gå tre vändor
Efter den här ftirsta ballongLrl$en genomgick vitrschvagnen en

översyn vid A6 tygveikstad. Sedal fungerade den. Det blev även
den som delvis räddade ballongövningen 1934. En nyinlöpt vinschbil slutade att fungera och det blev ftirfattaren som Iick åka till JöIlköping och h:imta den gamla vinschvagnen, som fungemde.
IORDONSTRÅNSPORTER
Vinschvagn, gasvagnar och övriga fordon vid balongkompaniet var
hästansp?inda.
utbildningen 1924 7926 lngick.idning och köming.
Ballong-, vinsch- och gasvagrDr drogs av sex Mstar. Ifuskarna red på
v2insterhästama liksom vid artilleriel Jag red som stångkusk när vi
efter att ha passerat Stockhotn gjorde en övningsmarsch runt Södertörn. I den dagliga utbildningen med ballong anv:inde vi dock bilar
och hakrorer

I
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MARSCH MED T"YLLD BALLONG

I

eiltballongens användning ilgick att den skulle k_unna användas i
olika terrängavsoitt. Den lörflyttades då med handkraft - "marsch
med lylld ballong". Detta kunde dels ske på iägsta höjd utan att
korgen var tillkopplad, dels med de två 8o-meters transporttagen. I
det sista lållet var ballongen bemanrLld. Vid en längrc ld l,'ttning
fick mafl rzikna med hinder som leddngar, smäffe vattendrag mm.
Då var det nödvändigt att använda de två transportlågen. Vid ett
hinder kastades fiirst över en lim med lod. och sedan liirdes det ella
hansporttråget över hindrct. Ballongen hölls sedan i detta medan det
andm avlastade transporttåget togs över hindret.
Vid ballongkursema övades båda dessa förfaringssätt. Ballongkompaniets sista ti11ämpade övning 1926 bestod b1a av en marsch
med lyld ballong ftån Enköping till trakten av Rosersberg. Sträckao

är c:a 5 mil. Over Mälaren trunspoderades ballongen fastbunden i
en lastbil som togs över på en eirja. Efter denna marsch skulle kompaniet ingå i en fiilttjänstövning. Övningen haon bara börja när ett
flygplan trots dimma uppäckie baliongen och "bombade" den med
en påse vetemjöl-kimrök. Vi blev utdömdal
Man kan se på den här episoden symboliskt. Detta var slutet
fijr ett fiiltorganiserat ballongliirband inom A-rme[ Samtidigt var det
början ftr ett nytt truppslag - Flygvapnet. Den 1/7 samma ar hade
flygkompaniet vid Fälttelegrafkåren omorganiserats ti11 Flygvapnet!
Ballongutbildning levde vrsserligen kvar under några år vid A6,
menden skedde cndast som bef:ilsutbildnin8 och ftjrsök.

"Bodcnbä1bnsci" 1926 vid
Kroksttd. Dar blev ballonCen

12

Marsch med ballong ulan

övninssfilt

1932.

översans av Lasan i Skillirsa'
ryd. Truspon6get är överfört.

Ballonee! år här neddrågen

så

å11mån iiven bar kunnal lalta

i

lillkopplrd koig. A 6

TJÄNSTtrN

I BALLONGKORGEN

Från ballongkorge[ utftirdes observation, eldledning och fotografering.

Vid framftjrallt eldledning var det viktigt att exakt veta över vilken
punkt på marken ballongen befann sig. Detta täststäldes genom att
s],fla utmed ett lodsrlöre.

Fotografe.ing skedde med flem kameror med olika briinnvidd.
så vatra. Det hiinde att glasplåtama i kassettema placerades bakvänt. Vid mörkrumsarbetet användes bla en stor
horisontell ftirstoringsappamt med båglampa Den ingick i batlongmaterielen och räddades i sista öeonblicket av A6 Försvammuseum.

Alla på kursema var inte

Ballongfij ren har

piiLagc!

lallsklirmsscle. FaLhkiilmen
hiinger ulanpir korgen Han hxr
även telclönutruslningen påragcn. Till höger utanpå l{ors.n
syns signalskiimen ör oplisk

Den srönta ballonghatueran
mcd.n
nnvidd av 120 cm
Der blev tdngr I ko.gcn.

b

Ö\TRFYLLN,ING AV VÄTGAS TILL KTJLBALLONG

När lältballongen tömdes på gas "återanvänales" gasen genom atl
fylla en kulballoDg ftir en frifärd. Vätgasen gav betydligl större 1f1kaft än den billigare lysgasen. Den ftirsta frifdrden som gjordes med
vätgas slutade i trakten av Ronneby. Dst var vid ballongkursen 1930,
och var eo nattfzird. I korgen fanns kurschef och tre elever För att
pumpa över gasen användes en handdriven Iläkt av lite annan kon_
struktion än den som användes vid lufluppblåsning.

,
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Fläkten tör ölcnyllning av gas.
Den hagra sLangcn vd armerad
eftesom fläk1en hiir sög gas nr
liiltbdlongen. De1 var arbcrslmr att vela och avlösnj.g
skcdde efter ell pxr ninutel
Ilanncn som sifler rar riden.
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SAMMANFATININC

När ballongutbildningen bödade vid A6 var jag det enda befzil som
lade ballongutbildning. Jag hade furirs grad och hade just avslutat
underomceasskolan-

1930, -31 och -32 genomfiirdes tre ballongkurser på vardem en
knapp månad. Det var vid dessa tilli:iilen som liiltballongen användes.
1934 utlitrdes en mer tiltimpad obseNations- och eldledningsö\'ning.
Erfarenhetema från dessa kurser gjorde att en del ilrågasatte om inte
flygplan var lämpligare, tex övefitelöjtnant Mollstadius. Han giorde
en beräkning som visade hur myckst billigare en autogiro biev. Paral-

lellt med ballongftirsöken gjordes nämligen fijrsök med Rolf

von

Bahrs autogiro.

Under 3o-talet skedde en srabb utveckling inom såvät milit2iri
som civilt flyg. Bromma flygpiats liksom Jönköpings flygf;ilt invigdes
1936. Då startade även de reguljära flyglinjema till kontinenten"
Lijjtnanl Westlin hade ett par år tidigare varit med och startat Jönköpings Flygklubb. Det medftjrde att utanldr ballonghallen på "Kruthusbacken" drog ynglingar med gummirep upp sitt hemmabyggda
glidflygplan. Ballongsr var inte "inne". Att sedan varmluftsballongen
40 år senare kom att utvecklas som den gjort, kunde ingen ana.
PersonligeD är jag dock mycket tacksam liir att ha fått uppleva
A6 "ba1longepok". Den var mycket intressant.

Föfattaren kontollerår en åv de Lln säkringlma fijr
spränslinan. l9l0 på "B L.l" i Skilliuaryd.

r!

Drakballong m/09. Samma ballongtyp användes vid
floltan där ballongen var stationerad på det 1902 sjösaltå "Ballo.glårtlg ni 1", (Bild ur Illustrerad Mili(ir
revy 1901.)

Redaldon och produktion: A6 FöBvaisnuseum
Foto där iDs.t amat anses: Carl-Erik Suneso!
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