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[ÖRORD

D€n ftirstå ballongen med en människa ombord lyfte 1783. Som
så många andra upptickter lick ballongen även en miliur användr ng.

Svenska ldrsvaret skaflade ballonger på 1890-talet. Dessa skulle an'
vändas liir bla eldledning vid såväl Armön som Flotl^n. Vid A.m6n
var det Fälttelegraflåren som organiserade bållongftirband. BIa till-
delades Bodcns l?istning en ballong. I början av örsta världskriget
användes bällonger, men snart tog flygplan över Den svenska flot-
tan gjorde sig snart av med sina ballonger, men inom Armen fanns
de kvar I samband med den stora lörsvarsnedskärningen 1925, kom
ballongmaterie,en att överftjras till 46. Som krigsnlateriel var bal-
longer ldråldrade, men som utbildningsmateriel var de bättre än
inget. A6-arlilleristerna fick luftvana. De lärde sig ätt leda artilleri-
eld från luften, att flygfotografera och att tolka flygfoton.

Detta var i och ftir sig inga nyheter Vid Artilleriels Skjutskola
hade detta ftjrekommit sedai 1915, då med hjäip av säv:ll flygplan
som ballonger

A6 "ballongepok" slutade 1936. Dåreller användes lijrst auto-
giro och vid andra världskrigets irlledning llygplanet Fieseler-Storch,
även ka,lad "Storken". Det tillhörde dock Flygvapnel Under 50-talet
organiserades Artilleril)ygskolan, och arlilleriregemeotena tilldela-
des egoa llygplan.

Slyckjunkare Carl-Erik Suneson var en av dem som tjänståiorde
vid regemeniets ballongutbildning. Han har stiillt sitt stora kunnande
sinå anleckningår och sina många bilder till A6 Försvarsmuseums
ftjrlogande.

Jag. och säkert n]ållga med mig, är honom djupt tacksam fttr
detta. För att sprida hans minnen och erlarenheter, ger muse€l ut
några hälten som behandlar olika områden av ballongtjänsten.

Ingvar Marklund
Ordftlraide i Stillelsen A6 Fiirsvarsmuseum
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HUR JAG BLEV BALLONGFÖRARE

Som 2o-åring beslöt jag mjg ftir att Iörsöka bli telegrafist vid Kungl.
Fälttelegratkåren.

Jag bröt därftjr upp liån Tollarp sydväst om Kristianslad, åkte
till Frösunda utanfiir Stockl'lolm, och fick där reda på att det inte
fanns någon p,ats ledig. Men ville jag börja vid ballongkompaniet,
så gick det brå. Eftersom det var ont om arbete, och ftirargligt att
åka hem, så tackadejagja.

Efter 1925 års omorganisation, med stora nedskärningar inom
ldrsvaret, hamnade jag vid A6. Detta innebar en grundlig om-
skolning till artjllerist. Jag fick lära mig allt om hästar och kanoner,
men även mycket ingående lära mig signaltjänst.

A6 Iick omkriog 1930 Arm6ns ballongmateriel. Eftersom
jag hade en grundutbildning i ballongtjänst, fick jag tjänstgöra vid
ballongbatteriet.

Jag har alltid varit intresserad av fotografering och att göra
korta minnesanteckningar. Att hålla ordniog på anteckningar mm,
har jag äldrig haft några problem med. När jag lotograferade och an-
tecknade under 1920-30{alen, hade jag givetvis ingen tanke på att
detta material, som jag då samlade skulle komma till nytta i slutet av
80-talet.

lntresset fiir ballonger har ju ökat de senaste åren, tack vare
varmluftsballongen. Jag ha, därftir vid många tillliillen blivit irter-
vjuad och tått låna ut mina fotografier och negativ. Når nu mitt
gamla regemente är nedlagt, men dess traditioner lever kvar i bla
A6 Försvarsmuseum, tycker jag det är trevligt att 1lå st?illa mitt
material om ballonger mm till ftirfogande.

Jag är ingen lijrfattare. Mina anteckningar får tagas och läsas som
de är Förhoppningsvis skall hsaren ändå få en bild av hur tjänsten med
de olika ballongtyperna gick till.



CASIYLLMNG AV KULMLLO\G

Kulballongens konstruktion och namnen på olika delar ftamgfu av
bildetr'

Diameter 12 meter
R),rnd 905 kubikmeter
Vikt med tillbehör (utan besätrnind 370 kg

Ballongen rar lylld med värgår eller lysgds. L) sgasen gå\ ballongen
sämre I}{tkaft, men vflr ett billigare altemativ. Föfaringssättet vid
ryIniry av ballongen var likaftat oavsett tlp av gas. Endast smzire
detaljer skiljde tillvägagångssätten. DerI följande beskrivningen
rcdogör fiir fyllning med lysgas frårl Jönköpings gåsverk i bödan
av 30-ta1et.



Ventil

Spräng!åd

Ballongnät

2,1 st bärlinor

Appendix .f

Korgrng

8 st kolglinor

Släplina

Korg

Sandsäckår



Jag skall nu i stom drag beskriva hul en gaslyllning av
kulballorgen med lysgas gick iill.

Regementschefen inh.imtade tillslånd av de kommunala m\,n-
dighelema all få 8,Ua ballongen i cenrmla Jönköping och beqr jde
gaslyllni[gen av chefen Iijr gasverket. Platsen ftjr fyllningen var
yrkesskolans gård mellan läroverket och gasverket vid Brunnsgatan.

Gasklockan 1åg lemtio meier söder om fj4lningsplatsen. mitt
emot gamla brandstationen. Ett särskilt gasrör vat lramdraget lrän
gasklockan till {yllDingsplatsen.

Dagen ftir gasfyllning bestämdes preliminäll Men fiirst sedan
man i anslutning till S,llningsdagen frtt uppgifter från SMHI. gick
det att slutgiltigt fattå beslut om f)llning. Gasverket kontaktades
då, så att man kunde förbereda det stora gasuttaget och ha persoml
vid gasrörets ventil.

Dagen innan fyllningen blåstes ballongen upp med luft och
okulärbesiktigades. Var irte sprä[gvåden ktistrad, gjordes detta. Som
framgår av bilden av ballongen är sprängvåden en våd på ,,nonn

halvklotef', som inte var sydd som övriga våde. Den klistrades med
vanlig solution. Spriingvåden användes vid landniry vid stark vind.
och man snabbt ville släppa ut gasen. Sa[d fylldes i ett bestiimt antal
säckar, som var fijNedda med en krok och eti fast snöre fiir tillslutning.

Efter fijrberedelsema lastades all materiel på en liten lastbil som
även användes för hemtranspot av ballongen efter en fiird.

För konlroll lii.c fyllnine blåstes ballorgen upp med
luft. Deua sjordes med hjälp a' en harddrilen ftäkt.
Bilden liu höser ärtån Frösunda 1925.



17.

iå -{q{/

rr!rriNcElw. +),ir7)
tiasl]'ilning och sl.lt med kUlbrLlongcn ioentrla
.lönköpirC ullördes på Yrkesskolans gird. K!årterct
hir det passdnde namnct "Globcn".

:.
&

N

50 100m



Fyllning skedde som regel under ellernatten. Nedtmnsporten frlån

regementet sta.tade vid 3-tiden. Vid framkomsteD till starlplatsen
spärrades gården av och vakter utsattes. Inga obehöriga fick vara
nära ballongell under lyllningen. Rökning var givetvis ftirbjuden.

På fyllningsplatsen utbreddes liirst en stor presenning. På

denna utbreddes sedan ballonghöljet med ventilhäet överst. Den
som skulle ft)ra ballongen, "ballongIiiraren", skulle sedan person'
ligen lägga in ventillinan och spränglinan i ballongen. Vederbörande

' tog de två linoma och kröp in gelrom ventilhålet. Därefter satte mafl
utiftån fast ventilen med muttrat Ballongldraren fiiste därefter ventil-
til1all vid venti]en och lade därcfter denna lina i vildliogir i ena halvan
av ballongen.

Den andm linan fiistes vid spr?ingvådens kant. Spränglinan har en

ögonsplits fdr detta ?indamål Den sAkras med tacklingse,am. Sprzinglinan
har äver1 några meter från ögonsplitsen en ring fiist vid linan. Denna
dng fastsättes i en fiädersax på ventilens tr:tam. Detta är en säkring.

)
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)

)

ve ile! lastskruvad pi niiramen. Balloncfdrarc som
skulle krypa in eenom håle1, flck inle vara fijr stoF
väx1a. Iå bilden löjhant Jerting.
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TvA man hiller lekt vid sas.oslurninsen. lå bilden
slns iiven sandsiickarna. som hlller k!tu billongen
ntu den lir illd med g.s.

Spräng:linan läggs scdan i vindlingar i dcn andra ballonghalvan.
Den bsskrivna omstjndliga proceduren är till ftjr att dessa båda

viktiga linor inte skall kinka sig. Ilellongfdraren kryper sedan ut
genom "sydpolens" appendix ed bäda linornas ändar

Nu placerus nälet ovanpå ballonghöljel. och övre delen av detta
f:istcs mcd remmar vid ventilen.

En slang av ballongryg kopplN mellan röret liån gasllockan
och appcndixet. KopDlingcn av slang och appendix sker genom att
båda träs över var sin ända pä ett kort rör Man knyter sedan åt
med segelgam.

Två nun håller hela tiden vakt vid ftjrbindelsen mellan gas-

slangen och appendixet. Dessa mannar ligger delvis under bailong-
höljet i ftirsl:t skcdet av fyllningen innan höljet börjar höja sig. De
uppmanas att st?indigt prata med vamndra. Delta liir att veta att de
inte blivit gaspäverkadc. Dct kan finnas rlsk liir fltt gas läcker utjust
vid törbindningen.



Sandsäckar har placerats runt balonghöljet När ballonghöljet bödar
resa på sig, kokas dessa sandsäckar i nätets maskor inifrfur och utåt.
Säckama fl,'ttas efterhand som ballotrghöljet stiger
N:ir ba.llongetr :ir helt fylld stings gastillftirseln. Apperdixet kn],ts till
med en lina, som vid dmgning lossnar och öppflar appendixet Detta
sker vid start.

Ballongko.gen skall nu tillkopptas. Den har under fyllningen
apterats med k{rrgringe[ På korgriflgen finns ett anlal kavlar. (Tiä-
pimar som olika linoN ögonsplitsar triis öve.) En av kaviama på
ringen ?ir avsedd ftrr stäplinan. Denna skall komma mitt 1ör en bred-
sida av korgen. Ko.gen fiists med åtta linor vid korgritrgens under-
sida. På korgens bredsida fiistes släplinan. Denla användes vid länd-
ningen liir att bromsa upp farten, om vinden är ftjr kaftig.

Nätets tjugof,,ra bärlinor f;istas vid ringen så, att kaveln ldr släp-
linan kommer mitt ftir sprängvåden. Alla linöglor med genomträdda
kavlar låses med taglingsgam.

Regementschefcn överste Thorör ocb k4ten Stuart
lramör ballonsen som hällcr på atr tyllas. 2518 1915.
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Ballongcr hius av slndsaickarn!
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Körsen rpterus med korgdng.



Om korgefl inte är f:i.digpackad görs detta ru. I detta moment hål]s
ballongen forfarande av sandsäckama som är flistade i nätet. Ijugo-
flta maD stiiller ru upp nint ballongen vid var sin bälina. De gör
ifldelning till två. På order fl],ttar udda nummer över sin sandsäck från
maskoma till bärli[an som sedan sträcks ftån korgdngen. Därefter
gör de som harj:imnt nummer detsamma. Därefter marscherar samtliga
sakta mot koqringen, samtidigt som de låter kroken på sh sandsäck
glida utmed bärlinan. Fmmme vid korgdngen fiistes sandsäckama lijrst
vid denna, ltjr att sedan flyttas över till korgen efterhand som ba1-
longen sakta höjs så att korglinoma blir sträckta. Korgen med sina
sandsäckar håller nu ballongen.

Två linor ftån appendixet fiistes vid koryringen. Deras uppgift är
att vid ett snabbt fall ftjrhindm att ballongen buktas in-

Barlinor.a är här koppladc.
Även shpllnan är koDplad.
Kapten AUan Stuart ldr befiilet

(Samtlisa trc bilder på detta
uppslag tu från SkilLingarrd
1931.)
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Maschen mot korgri.Cen har

Framme vid korsrinsen.



Besättningen äntrar nu korgefl och de sista utustningsdetaljerna tas
ombord och apteras. Det är höidmätare. termomet och kartor Bal-
longldraren awäger ballongen. Sandsäckff plockas från korgen tills
ballongen just ldrsöker lfta. En man står vid vade korgsida och
håller händema på överkanten av ko€en Iiir att ftirhindra att bal-
longen olrivilligl börjar stiga. Ballotrgfijraren dmr i ventillinat och
konhollemr att ventillinan fungerar ("klallaf'). Sedan :ir det en om-
dömessat att avgöra hur stor uppdrift som man skall ge ballongel
Det beror bla pä vindriktningen med hänsy1 till de omgivande husen.
Det är betydligt enklare och bättre att staria ftån ett öppet f.ilt. där
ballolgen sakta fitu höja sig.

'3§ r*, -:' :'

Balloqe. ärtlar ldr Lird. Bilde! är från 1931. Skug-
gan av balloDse! pä Yrkesskoians väsA. visar å1t

14
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Besältningen har änlat torger. Bilden & dock lrän
ballo.gkompaniet !id Frösunda 1925. Li.omas fasr
särlning vid korgen lrameär tydligr. De två oliklär
gade linorna i mitten är lill lentil och språngvåd.
Den läst siltande kaveln ( d böskalten) häler

15
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Färden hd böijåtl Hiir med ftjr li1e uppdrifl med
hänsyn rill vindstyrkan. Korgen har koltiderar med
takel. (Okänd totoera0
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