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Bilden ni namsidan iir konrpanimärke m/1916 ör
ballongkompaniet vid Kunsl. Fititetesrafkäreo und.r
1916 1926. Del ur a! mäsins,63 mm lånsl. och
,iisl på mösa m/j865/99 alternativt pä hatr m/19j0.

FÖRORD

Den örsta ballongen med en mäniska ombord lfte 1783. Som
fick bellongen även en miliEir användning.
Svenska fijrsvaret skafade ballonger på 1890-ta,el. Dessa skulle användas lör bla eldledning vid säväl Armön som Flottan- Vid Armen
var det Fälttelegraftårcn som organiseEde ballongftjrband. Bla tilldelades Bodcns ftistning en ballong. I böian av ftjrsta väldskiget
användes ballonger, men snårt tog flygplan över Den svenska flottan giorde sig snad av med sina ballonger, men inom AmrÖn fa ns
de kvar I samband mcd den stora ftjrsvarsnedskärningen 1925, kom
ballongmatsrielen att överfiiras till A6. Som krigsmateriel var ba1longer ldråldrade, mcn som ulbildlingsmaleriel var de bättre än
inget. A6-artillerislerna fick luftvana. De läde sig att leda artilleriså många andra upptiickter

eld ftån luften, ett flygfotografcra och att tolka flyglbton.

Detta var i och tör sig inga nyheter. vid Altillericts Skjutskoia
hade detla örekommit sedan 1915. då med hiälp av såväl llygplan
som ballonger.

A6 "ballongepok" slutade 1936. Därefter aovändes liirst autogiro och vid andra världskrigets inledning flygplanet Fieseler-Storch,
även kallad "Storken". Det ti11hörde dock Flygxapnel Under 5o-talet
organiserades Artilleritlygskolan, och artilleriregementena tilldelades egna flygplan.

Sryckjunkare Carl-Erik Suneson var en äv dem som tjänstgjorde
vid regementets ballongutbildning. IIan har stiillt sitt stora kunnande
sina anteckningar och sina många bilder till A6 Försvafimuseums
lörtögande.

Jag, och säkert många med mjg, är honom djupt tacksam ftir
detta. För att spida hans minnen och erfarenlleter, ger museet ut
några häften som behandlar olika områden av balloneliänsten.
lngvar Marklund
Ordliirande i Stiftelsen A6 Försvarsmuseum

HT,R JAG BLEV

BALLONGTÖMRI

Som 2o'åring beslöt jag mig ftir att ftjrsöka bii telegrafist vid Kungl.
Fälttelegraflåren.
Jag bröt därftjr upp från Tollarp sydväst om I«istianstad, åkte
till Fdsunda utanlijr Stockholm, och fick d2ir reda på att det inte
fanns någon plats ledig. Men ville jae böia vid ballongkompaniet,
så gick det bu. Eflersom det var ont om arbete, och ftjrargligl att
åka hem, så tackade jagja.
Efter 1925 års omorganisation, med stora nedskimingar inom
fijrsva.et, hamnade jag vid A6. Detta innebar en $undlig omskolnine till artillerjst Jag fick lära mig allt om hästar och kanoner.
men även mycket ingående lära mig sig1)rr]tjänst.

A6 fick omkring 1930 Armens ballongmateriel. Eftersom
jag hade en grundutbildning i ballonetjiinst, fick jag tjzinstgöra vid
ballongbatteriet.

Jag har alltid varit intresserad av fotografeing och att göra
ko a minnesanteckningar Att håIa ordling på anteckningar mm,
har jag aldrig haft några problem med. När jag fotografemde och a11tecklade uflder 1920-30-ta1e[, hade jag givetvis ingen tanke på att
detta materifll, som jag då samlade skulle komma till nytta i slutet av
8o-talet.

Iniresset ldr ballonger har ju ökat de senaste åren, tack vare
varmlullsballoryen. Jag har dädirr vid många till?illen blivit intervjuad och fått låna ut mina fotogmfier och negativ. Ntu nu mitt
gamla regemente:ir nedlagt, men dess traditioner lever L:var i bla
A6 FörsvaNmuseum, tycker jag det är hevligt att få stiilla mitt
material om ballonger mm till fiirfogande.
Jag är ingen ftifattare. Mina anteckningar far tagas och liisas som.
de är Förhoppningsvis skall lzisaren ändå f.å eII bild av hur tjänsten med
de olika ballongt ?ema gick ti[.
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Friballongf;irder med kulballong ingick som ett led utbildning av
balloogfitrare. För artillerieldledning användes e[ lijmnkrad ballong.
Skulle denna komma på drift, måsie ballongfijraren kunna manövrem och 1anda. Därliir var ftifirirder en viktig del av utbildningen.

Jag skall här berätta om lriballongfiirden 13/6 1933. Min
baiterichef kapten Stiernspetz meddelade mig dagen innan att jag
och iöjtnant Alming skulle lii1ja med honom på en friballongiird.
Vi båda skulle utbildas till ballongtörare. Jag iyckte ett det lät
spiinnande. Visse.ligen hade jag året innan deltagit j en ballongflird på natten, men vid det tilmillei var det vindstilla. Den ftirden var
helt utan dramatik, vi stod nästan stilla i luften och vid landningen
mfuktes det knappast niir koryen tog mark.
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Ballongei har böier rcs! sis.

IoJijr den nya lärden hade jag svårt att somna på kvälten. Det
blev dock några tifimaN sönm, innan väckarklockan ringde kl 03.00.
AIll var vzil fijrberelt, så sna var bilama med ballongmåteriel och
trupp på väg till fyllningsplatsen. Den var vid yrkesskolan nära gasverket vid KlTkogatan.
Jag går inte h:ir in på detaljer i gasfyllning av ba11ong. I häftet "Fylining av kulballong med 1ysgas", har jag beskrivit detta. En

detalj skall jag dock nämna. De två manöverlinoma skal1 läggas
in i ballongiöljet av ballongiiraren. Denne kryDer då in i ballonshöljel. AlminB llck ö!a sig i alt tägga in sorängtinan. redan ji
fick ventillinfln på min lott. Sergeant Ripstam svarade ftjr att näiet
lades ut över ballonghöljet.

Klockan 04.30 började gasfollningen. Till att börja med var
trycket igasledningen bra, men rätt snart sjönk det. Fyllniogen
drog dzirftir ui på tiden, och fijrst klockan 09.15 var den klar. Jag
fick i uppgift att koppla korgen. Medan B,ltningen pågick hade
Ripslam rull:rl upp släplinan. Detta skedde på en handvevad humma efter ott visst mönster. Den kom ått se ut som ett stoft garnnystan. Den användes vid landning, och fick itte kinka sig när den
utlöstes.

Kloekan 09.38 skedde starten. Kapten Stiemspetz var fijrare.
löjtnant Alming skötte tidtagning och kiutläsning och sjätv hade
jag till uppgift att läsa av och ft)ra loggboken. Detta skulle ske varje
kvart.
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Kapten Sriernspetz. Linan hån hållcr iär dcn bli
gula ventillinan Den plaLta liIaD liamiör kroppen är

Vi medörde som bariast 8 st sandsäckar ä 15 kg. Vid rtarten, den sk "uppdriften", åtgick en säck sand. Ballongen steg
snabbt til 100 meters höjd. Vid uppstigningen avhurrades vi av sergeant Ripstam. Även regementschefen överste Thoren var näraarande vid starteD. Ulder uppsligningen gjorde !i honnör ldr honom
som avskedshälsning.

Vinden liirde ballongen in över länsl:ingelset. I.temema som
var ute i rastgårdama" vinkade åt oss. När vi kom ut över Munksjön böiade ballongen sjunka mycket snabbl. Jag lick order att
tömma en sandsäck. Balloryen sjönk fortfårande och jåg tömde
),tterligare en säck. Ballongen var nu ett tjugotal meter över
vatten)tan.

Jag gör här ett avbrott

i

beskri\.ningen av l?irden och berättar

lite om hur man flanövrerår en gasballong. För att få ballongen
att stiga kastff man ut sand av den medlirrda barlasten. Vill man
1å ballolgen att sjunka, öppnar man gasventilen i ballongens topp.

En gasballong reagemr dock ganska långsamt på

dessa åtgärder

Det fums alltid risk lirr att defl avsedala effekten blir större :in man
tänkt sig. Dagens vamluftsballong med sin brännarc är b€tydligt
fiiljsammare.
Att avgöm om ba]longen stiger eller sjunket åir inte svårt nära

marken. På störe höjd avgör man det med höjdmätaren. Det iir
dock ett ganska gro\.t instrument, som bygger på skillnaden i lufttryck. Man kan därftir även använda enkla hj:ilpmedel.

Ett fuktat finger utanliir

korgkanten, talar om att ballongen stiger
om det kiinns kallarc på översidan än på undersidal. Ett utkastat toa,
lettpapper som stiger, visar att ballongen sjunker.
Starten på var f:ird är ett bra exempel på ovan beskrivna
"tröghef'. Efter det jag tömt sandsäck nummer tuå, steg ballongefl
snabbt till 1000 m. Vid starten var tempetaturen +18o, lufhrycket
768 mm/Hg och vinden måttlig 8 m/sek nodlig. När vi stigit ett
par hundra meter slog vinden om till ostlig. Den vindriktningen

höll sig sedan liirden ut. Inte ett moln och klar sikt. I min dagbok
kan jag bla läsa att jag tyckte att Dumme mosse, som vi snart var
ute övet gav ett kusligt intryck lrån ballongkorgen. Eflersom det
var 1örsta gången jag var uppe i luften på dagen, noterade jag med
intresse aila nya synintryck. Dagens flygpassagerare känner väl tiil
dem, de böljande sädesf:ilten, reflexerna i sjöar och bäckar och
hur dessa rcflexer hela tiden flyttar sig efterhand som man rör sig
genom luften.

Men till skilkEd från flygplanet är färden l.judlös, och man
iidas ftam utan att kä.na någon fartvind. Ballongen har ju samma hastighet som vitden. Vi upplevde en mycket vacker tird över
det småländska höglandet som här möter Västergödand. Stoft
områden här har en höjd på mer än 300 m och en nästan norr-
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Kåpten Stiemspetz ville gå ned och landa vid flera tillfiilien
n:ir det verkade lämpligt, men Alming tyckte att det var fiir iidigt.
När vi niimade oss Liarcds kyrkby, bes[imde kapten Stiemspetz
att vi skulle landa. Han drog i ventillinan och ballongen bödade
sjunka. N:ir vi passerade kyrkan tog jag fram min iilla lådkamera
och tog en bild över samh:i1let.
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mot den ungef;tliga landningsplatsen. Det sj,ntes valken telefon- eller kraftledningar. Ballolgen sjönk stadigt. På c:a
50 m höjd fick Alming order att utlösa släplinan (den är 60 m 1åI1g)
och på 30 m ait "sprängt' ballongen. Så snart han gjort detta fick
spanade

jag order att kasta en sandsäck. En vindstöt kom då och fick balloflgen
att stiga flågra meter. MeII i samma ögonblick beordrade kapten Stiernspeiz oss att "knzia". Ballongkorgen träffade en stor gran, som stoppade

vidare Qird. och vi sjönk langsamt till marken. Det blev en mjuk
och behaglig landning där korgen blev h:ingande på 1ut mot malken.
Klockan var 10.50. Omedelbart eftei landoingen satte vi oss att äta. Snart
började folk sbömma till i stora skaror Alla skolbam hade frtt
ledigl. Att bärga ballongen var inget probiein. Alla var villiga att hjiilpa
till. Veniilen och nätet frigiordes från ballongen mh placerades i korgel
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Enor vårje Erd skevs e. rapport, som var en sam'
manfathing a! logabokens anteckningar Förfaltare. har isina såmli.g3r kopio. åv desså råppoaer
ftan hela ballonseloken.
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Ballongen bars av ortsbefolkningen mot landsvägen. \ä framkomna dit
packades ballonge[ i korgen- Stiemspetz gav bärgningsmanskapet var
sin kol14 som tack ftjr hjälpen.
Jag fick order att gå till handelsboden i byr och .inga A6 och
meddela var vi beåon oss. En mind.e lastbil stod alltid beredd ftir
hemtransport under pågående batlongt-:id.

När jag åteNänt till ballongen kom lijrsamlingens kyrkoherde
och bjöd oss till prästgården. Dtu hade hans ftu dukat ett härligt
kafebord ute i den lummiga trädgårde[ Det smakade utm2irkt och
vi hade ingen brådska. Vi njöt i lulla drag av gästfriheten. Så blev
det uppbrott och jag fick order att gå till k,.rkan ftir att se om bilen
kommit. Där fick jag besked att en militzirbil kört väge. söderut
mot platsen liir ballongkorgen. När vi kom dit var korge[ redan lastad
och fiirden hem kunde anträdas. Det ver en händelserik dag.

En av bäråma ärcn llarine. Hm iir nu tjiinstcman
vid Riksbanken i Jönköping. Han hd berättat a1r när
bållonsen landade fick alla bårnen ledist frän skolan
fd. att kunnastudera den ovå.liga händelsen. Han
hdr inle heller slöm1 kronan hatr llck av StiernsDelz.
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Vid krflebordel i präslsårdeDs t.iidgird.

EN ENSAMIiIRD

Den 23/6 1933 genomfijrdes lyra sk "småliirder" på cra en mil vardera. Den sisia fiirden slulade vid Tokared 7 km sydsydviist Strängsered. Jag blev där ti11fiågad av löjtnant Stuaft om jag ville göra
en eDsamiird. Jag svarade ja. Visserlige[ hade jag bara varit n]ed
vid två ftirder tidigare, men jag iyckte att det skulle bli spännande.
Dessutom var jag klar med den teoretiska uibildningen till bållongörare. så det gällde att ta vara på möjligheterna att få den praktiska delen av utbildningen genomfijrd.

tsallongen hade gjort en stor gasliirlust och var päronformad.
Solen var i uppgziende. Jag tog plats i korgen och awägde ballongen. Några människor ftån bygden hade kommit till startplat
sen, trots den lidiga morgontimmen. Dessa fick hå1la bellongen
medan den militiim personalen tog plats i bilen, som skulle fijlja
t2

ballongen efter start. Detta kaltades ,,ballongiakf,. Vi hade komrnit
överens om ungefiirlig plats ftjr landning.
Jag startade klockan 06.35. Ballongen steg mabbt eftersom
solen vä.mde gasen som utvidgades. Det :ir alitid spåinnande att
komma högt upp, men jag hade fått lära mig att detta kan ha sina risk€r när ballongen inte är helt fylld. Men a t gick forl och sllari
var jag ova[ molnen. Molnen såg ut som ett vitt böljande hav. Mot
detta avtecknade sig skuggan av ballongel Den var omgiven av
en svag regflbåge. Det var en oftirglömiig syn. Höiden var 1000 m.
Bdllongen to(salrc a \Lrg.r och plör\figt .log deL mig atr jag \ar
effam. Det kindes kusligt. Instrumenten skulle avläsas, jag Ååste
orientera mig och framlijraiit iiå kontroll över ballongens itigande.
Några raturscenerier hade man jnte tid att ägna sig åt
Jag drog i venriltinan lijr att få bailonge! att sjunka. Höjden var
1200 m när ballongen började sjunka. Jag kontrollemde tiden: För
att
lärden \kulle godkjnnas rnå5te i.rg rara minsl en timmc I l.rfien. I l?ird
rklningen Iåg (jön Asunden. ocn idg bedö.nde alr jåA nriåste Ddscera
dennå innJl landningen. När bdllongen kom ur ö!er cJön var hdjden

Sk "Dkbil Gekosoosennssbil) användes vid balons_

jaktcn. Sikten urpår var utmärkr.

l:l

Solvärmen ulvidgade gasen. och

500 m. Den motsatta stmnden var bergig och skogklädd och den
nzimade sig oroväckande snabbt. Jag kastade ut ,lterligare lite barlast.
Farten bromsades något men det skogklädda berget närmade sig
hastigt. Jag hade för avsikt att liirsöka landa niim landsvägen som gtu i nord-

sydlig rilrtning från Ul.icehamn.
Ballongen sjönk nu hastigt. Jag var nu över det skogktädda berget.
25 m från ma.rken kasiade jag min sista ba ast som var en sten.
Det hjälpte il1te mycket. Med en duns slog jag ned bland tädtop'
pama och kastades hit och dit korgen. Korgen slog mot det ena
irädet efter det andra. Jag ftiNökte att med händema 1å tag i girenar
ftir att bromsa ballongen, men utan större ftamgång. Efter ett tag

i
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kom ballongen i jiimvikt. Jag såg nu landsvägen och bortom denna
en c:a 40 m bred, ej skogklädd ravin. Jag drcg snåbbt i ventillinan, ballo.gen sjönt och jag landade mjukt alldeles ftamijr en
brant be4vägg. Det llu p:ironformade balonghöljet pendlade f.am
och åter över mitt hulud. Det &öjde inte många miruter fiirr2itr
människor började samlas. Jag var i "V, i Vasared 5 km sydsydväst
Uhicehamn. Klockan var 06.40. Jag fick hj:ilp med att belasta
korgen med någm stenar och att flltta ballongen till en öppen
plats i ravinens mitt. lag bad även någon att ringa Ulicehamns
telefonstation och meddela var jag landat.
Jag väntade några minuter att spdnga ballongen. MiiI tante var
att "ballongjäg,ama" lättare skulle å syfl på bå]longen om de var i Il2irheter Sä småoingom spdngde jag likv:tl ballo.gen. Höljet lade sig som

en matta övff korgen och jag fick kDTa ut under detta Innan jag
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Ballongen pendlade. (fotogn-
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IödltLa.cn cRc. landninscn.
(FolosmleDs namn okiinl.)

sprängde ballongen tog en av de närvarande några foton. Själv hade
jag inte med mig kamera denna gång.

vi åt att moirtem ned ballongen. Detta var nästan
ballongiägarna anlände. Med gemensamma kafter
tmnsporterade vi ballongen ut till vägen. Sfuart gav mig order att
invänta bilen från regementet, varefter "ballongjägama" åkte hem.
I en närbelägen bondgård blev jag undfiignad med mat och
dryck. Trött var jag efter en natt utan söml1. En späuunde ensamSedan hjiilptes

helt klart när

färd hade det varit och framldrallt lärorik.

lnstbilen kom inte ftirrän klockan 11.15. Under hemfiirden
jag gott i lastbilsh,'tten.
För att bli godkind ballonglijrare, krävdes nu endast ytterligare två
{:irder Vid dessa ftirder st?illdes inga säNkilda kav på minimitid
eller dvlikt.
sov

t6

Det blev fii.låltaren Lirunnar arl lå u1ör, dcD sista
friballonglzirdcn vid A 6 och Försldrct. Som passageråre medlöl.,de volortär E.iL Nylin.
sla.Lcn skedde 1719 1936 kl 11.20 från Olofsboq c:a
5 km nordväst on Mullsjö. [fter 12 klloneleB ldrd i
väs1lig riktdng la.dadc vi kl 12.35 vid en sård m€d
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