
Tralztens historia
Den nark på vilken Kungl Bråvalla

'l)gll^rrilj är belägcn otlr trrkter när'
I r.r .lä orrrk- rg är riL pa 'or r, rrir
nen. Sorr cxcmpel kan nätnnas Sverigcs
största hällristningsorrråcle vid Himnel-
.rrlrrnd iår 1500 [ l(r, en(l,r\r nagrir
ldloneter ijster om flottiljen. Vi.l
Ekensberg vid södra gr:insen av llyg-
fältct finns norr-a E,rropas förniimsta
hälL istnirgar.

Onkring år 750 utkänpades i Brå-
vallabygclen ett stort s1åg, "Slaget vicl

iävcn clen belägen några stenkast från
fältgränsen i norr] och det var cienna

iitt, son Haralcl Hilcletand unclerstödde
i dess fejdcr lllot l(ung lling. Slaget
vanns av Kung Ring, som clärmed jn
förlivadc östergötland - det slsta sn1å-

kungaclönet mcd Svea rike. I ur-
kunder och sägncr skildras striden brett
, .lr rlrrrnari.kt. Bellnt är npi.oJvn ,lå

sköldmön Vcborg med ctt hugg klyvcr
hakan på Soknarsote och denne siår in
skägget i nunnen fbr att hålla l.rakan

Llppc, nedaD han kiin-tpar'.

Sörb5' herrgård, som nunerd är offi-
( er\ rä:., är önnu cll be\ i. l'å 8"ml1
rnor. Här härskade rcdan på 1200-talet
gårdens första käncla ågarc, Ingricl
S./antcpolksdotter av foikungaätten, far-
rrro,-lcr tjli riksdrotsen Bo Jonsson Grip.
I abcdisseförtcckningen fiir Vreta klos-
r, r . r' lrrqri, Svinlcnoll.5dultcl inei
vcn sorll abcclissa för klostret år 1265

Är' 1283 blev hon ned våld bortförd
ur klostret, ett åv de på l20C-talet van-
ligi klosterroven, cch gift ned Folke
\l!..rts..n, ätire till sJrl'y 1,. rrgå'd
Hrrr länge dc båda boclcle på Sörby let
rnan inget on. Secletnera dör Folhe
.Å,lgur..on rrrrder l v.ti.lrr n.r.tärdiqlre'
ter och Ingrid står som ågarinna till
gårcIen.

Bravalir". N,leningarna
exalit stod år clelade.

ollt
Så m-vcket är

emellertid känt, att clct inte ågdc rlirn
jusr på dcn mark cliit flygflottiljen nu
''!gcr rrllrr naeon rrril ror,lo.t dä o'
Slagct utkärlpacles mellan sveakonung
cn Ring och den danske konulgen Ha
rald Flilcletancl. Vicl clenna tid lrärsl<ade

Ylvingaätten på Ringstad I(ungsgårcl

Bråvalla Flygflottilj, F 13
- Modernt fArband på anrik mark

Av flottiljingenjören flygdir. A. l'aulsen

Det iil l-rär sonr sägnetna orr spökc-
rierna på Sörby biijar. Under sckler
ha| clär en stol och r-eslig gcstalt tld
efter annan varit synlig, gått i 1åsta

clörrar, bulLat och fört oljud. Kan clct

r';jligen v-..' Ir"lk' AIgrrt'.on. e' rl..r

knotor, som iinnu icke fått flid för'

sitt klostcnov? Än idag kan rrrån höra
rnystiska ljrrcl och knakningar. Ovanligt
är ej heller att ytterdijrren varslar llred
cn sLräll strax innan någon oIu kr'ällen
gör sin entr6 clär.

(c langr lornrr '1rpa o.h .ägner.

F 1.3 sättes ltpp
\lot den"a l'.,lBrLrrrd r-r (lcl .ig.ärt

näturligt att flottiljen, når den sattcs
upp den I juli 1943 gavs namnet Brå-
valla flygflottlJj. Starten var mycket
bl1'gsam vad flygplansparken betr'äffar.
Dcn be'tod av nagra övr,in8'lly8,lan
Sk 12 fFockc-Wulf SticsiitzJ och P 1

ISparmannjagare) samt jaktfl.vgpianet
J8 [Gloster Gladiator] och flygtjäns-
tcn bedrevs till en börian på Kttngs-
angen.

I början av t9'14 tillfördes F 13 jakt
flygplanet J 11 [Fiat CR '12J och i sll
r, I r\ 5!rnrå ar der .r', n.lblgg,lr jekr-
flygplanet J 22. Detta flygplan blev clet

första cgcntliga jaktflygplanet, son F l3
fick behålla en längre ticl och clct fanns
kvar fran till våren 19'17.

Innan J 22-cpoken slutadc kom emel
l. r'd .lcrr \to'J ',rntiilvningen inorll
flygvapnet, då F 13 son första flottilj
i landet utrustadcs mecl jetflygplan.
Det var J 28 [clc Havillancl Van.rpile].
En ljr-rs sommarkväll i iLrnj 1946 tog
den första J28-an mark på Bråvalla
och inlcclde därmecl en ny erå i llyg-
|r rncl. \ i.ct \a. .l{-t l\e.värligl l|rJrte!
gånger ned "blås1anporna", sorrt dc
nya flygplancn kallacles. De bullracle,
förde oliud ocl.i brände av 91åsct på

fältet. Givetvis krävcles det startbårlor
och cien första kon till 19'f8 och följ-
clcs secleir'nera av ännu crr.

I shltct av l95l kom J29 [TunnanJ
och clc't fijl1 sig naturligt att F 13 ävcn

här sku11e bli först i lanclct med clcnna

typ av helsvcnsk gocl hvalitet. FLrl och

l..rrrr.pig 1'å trrrrI en tr'ett ]-'lv"'. i

luftc'n blev clet allriinna omdörret our

Tunnan. J 29 kon-r unclcr clet följande
deceiniet att bli alla flyglörarcs trogna
"kuse", nota bene orn den sköttes och

tl,glaclcs vä1. Och denna omvårdnacl
l'r.n- -cnr, r'ligcl ingcrr cnlrdni rg lrt
klaga på vare sig på nark e1ler flyg-
sidan. Flygplanet växte formligen ihop
rrecl förbandet och blev ctt lned pcrso-
n"len ,'r',.i- som Llcr .krll rrra. Cenntrt
Fng.lc-qnrppens [1n116 rrpp,. s r'nelrIoglcgruppen i ahtiott
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hävdade sig Fl3 även väl i både rn-
hensk och utländsk konkurrens, bl a
vid de internationeila uppvisningarna
i Ziirich 1956.

Dralzen ersätter Tunnan
Så är vi clå innc i 60-ta1et. Nio år

är en iång tid för ett flygpian på för-
band. Den tekniska utvecklingen i för
ening med projekterings- och utprov-
ningstiden för' ett modernt flygplan
uedför att livslängden i mcdeltål är
c:a sju år. Det var sålunda hög tid att
J 29 ersattes lIred något nytt. Och det
blev J35 fDraken], som gjorde srn

entr6 på Bråvalla den 8 mars 196C.

vande notorbuller varit uppvisningar
nas höjdpunkt. Men flygplanet har inte
bara dessa uppvisningsmässiga kvalite-
ter. Det är även en god vapenbarare
som nled sina 30 mmrs automätkano-
ner och sidewinder-robotar kan bekån-
pa flygande mål på alla höjder och
mecl al<an och attackraketer n:ål till
lands och till sjöss. Här kan också nam-
nas, att FBS, Flygvapnets bomb- cch
skjutskola, vid F 13 och i intimt sam-
arbete ned flottiljer.r bedriver taktisk
utprovning av 35:an. Genom detta ar-
rangemang kan vunoa erfarenheter
ornedelbart utnyttjas av flyg- och strids
ledningssidan.

I utderbefälsntåssens gillestugtt linns rlenna uäggntålning au "Bråvalla SIag"
au Ingemar Kellgren

öuerste N.-M. oon Arbitt
Chefen för F 13

blivit större. Restriktioner i flygplanens
uppträdande i närheten av staden ocl-r
begränsning av nörkerflygningarna har
dock lett till ett för aila parter någor,
iunda acceptabelt tillstånd. Värre ar
det med bangarna som Llirpträder nar
fiygplan flyger fortare är ljudct. Sådan
llygning får endast företas på höjder
över 10.000 m över iand ocll orsakar
då blott svaga ljudknallar. Under
ogyrlnsånlnla onrständigheter kan dock
extra kra{tiga bangar, s k superbangar,
nå marken. De märks son kraftiga
knallar och kan sprdcka fönsterglas och
takpånnor, väita ned saker från hyilor
osv. Desså starkare bangar blir <lock
koncentrerade till mindrc områderr rur
der det att de svagare går fran over
terrånoerr i e,t ? -4 rrril l\rFrr "-""L
under flygplanet.

Ett vapensysten består intc bala av
ett fiygplan med goda prestandå. Sorrr
kon.rplerlrent fordras en effektiv betjä-
ning på marken och cn cffektiv ledning

Så är då ringen sluten. Fordom seg-

lade vikingar med sina stolta drakskepp
r1t ur Bråviken och drog i österied. Nr
svingar sig den nodernc vikingen r

tryckdräkt med sin pilsnabba Drake
iiver östgötabygden. Scr man på den
tidsperiod sotrr omspänner år 1500 f Kr
Lill å- lq60 - över 340 år - är
sannerligen Bråvalla flygflottiljs nu 20-

åriga historia en vindfläkt blott.

Dagens uerksarnhet
Verksamheten vid en flottilj bestän.r

mes till mycket stor del av den flyg-
plantyp som finns vid förbandet Detta
har blivit specicllt markant på F 13,

eftersom Draken inneburit ett stort
steg franåt i utvecklingen ocl.r F 13

som första flottilj blivit utrustad med
denna typ. Omstäliningen till ett all-
vädersjaktfpl rred robotbeväpning och
en omfattande teleutrustning har varit
genomgripande inoln flyg-, bas- och
stliltjänsten och inte nlinst inon-r den
tekniska tiäosten. Den flygande perso-
nalen har i Draken fått ett lättfluget
flygplan sorr vid både hög och iåg fart
villigt fö1jer förarens intentioner. Dessa
flygplanets goda egenskaper har ned
framgång visats upp vid ett flertal flyg-
dagar både inom och utom landet bl a
i Danmark, Norge, England och Tysk-
lanJ. I de flestr fali har Drakens snä-
va svängar/ snabba roller, korta start-
och landningssträckor ocl-r öronbedö

Två o1ägenheter följer med dagtrrs
moderna flygplan: buller och bangar.
llullerstörningarna från F l3:s Drakar
,rr:bbar 1rånsr de ornrådcn i Norrtö
I)inc .^-n l'gg(r' närlreten rv fllglä1.
tet och eftersom bostadsbebyggelsen
r,rrdcr de .ist..r arcn allt'ner nä'rnat .ig
llottiljonrådet har olägcnheterna bara

Sörby hetrgfud, numera officersmiiss, set i dagslius inte ut att uard en pldts
för spöherier



i luften. Drakcns onfattande marliut-
r-ustning har gctt F 13:s rrarlipcrsonal
rnöjlighet att snabbt utföra service och
tiils-vn av flygplanet. Korta klargöt-ings
ticlcr rrellan passen har l<ur-u:rat erhållas
ävcn vid betiäning dygnet rtlnt. Delta-
grrrJe i lange rillörnpa,l, ö\rringlr i

olika delar av lätrc]et hår visat att llot
tiljens pcl sonål haft clcn nöclväncliga
l utinen.

Leclning i luften av 35:an har givit
F l3:s strilavclclning erfarcnhet av hur
man taktiskt skall utnyttja ett rnodcrnt
flygplan. Mycket goda fart och stig
prestanda sarut robotbeväpning ger

Dagens DrahdL i sitt fiittd clcnlent

möjligheter. till oliha ånfä1lssritt. Detta
ökar utsikterna till bckiimpning av an

faliar-rde llygplan men stiiller också
stör:e klav på leclningen.

För clcn tekniska ljänsten pa F l3
har Draken n)ediört många och nya
problerr ir1 a bctriiffar-rde r eservclclar',
utbytesenhetcr, provlltrustningal ocll
tekniska förcskrifter-. För ätt krrnna
klara av dessa l-iar' det fordrats en rn
tcnsifierad kontakt rrcllan berörda par

ter på fli, cv, UHF, FF och rcspektive
tillvcrliare. Detta har varit stimuleran-
de och har tillsamnans rned clc stiin-
digt skiftancle arbetsuppgifternd lpp

vägt den ökade arbctsbclastningcn sonr
lö11er mecl ny och nrela komplicer-ad
nratcricl. Gcnon ätt CV^ iir- luvud
vetkstacl för 35:ans notor och cbk
sant en stor clc1 av clcn elektroliiska
ut rstnjngen, raclar, sikt.-, serviceutrLlst-
ningar- osv har'Fi3:s kontaktcf rrrcd
CVA blivit sär skilt 1iv1iga. UHF åter
har, rrnclantagandes kundtjänsten, enclast
fått påhälsning via hålkort. Dcttd i Ilc-
ra avscenden förträlfliga systcm mecL-
., r ,r, et. in r. ..j.u.., ,r.,\...tio,l L,.IrJ'(
ter mellan c1e berör'da, vilket lian \,ara
cn nackclcl.

Droken vöcker uppmörksomhet
vörlden runt

Svcriges särställning torde föl utonl
på cn hög industricll r.rivå till stor del
bero på att landet oangripct under ancl-

la värlclskrigct krrnnat bygga upp en

livskraftig flygindustri. Den kanske ti-
digale mcst liända svcnska fpltypcn
var väl clct pilvingade ictjåhtPlanct
Saab 29 "flygande Tnnnan", sedan
kom det 2 sitsigå nattjakt- och spa-
ningsplanet Saab 32 Larsen och nu
senast clet internationellt n-vcket upp-
nrärksammade över ljudsj aktplanet Saab
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Dct måste anses uilzt dtt ett litet ldtlcl
son Srerige ntecl begriinsttdc försvars-
zlrlag ;trograntenligt t11ecl?la1' ett fllg
stridsnteclel i blass ned stornlahtcrtlLts-

35 Draken. I sitt januarinummcr publi-
cerar Popular \4echanics [svcnska upp-
ldganl ett stolt reportagc om clcssa oli-
ka flygtyper, n.red tonviktcn lagd på
Drahen.

Förlrton cletta flygreportage kan
niinnas att tidskriften innchåller en ar
ri\el .or r l-rtrr 5lål i I rl.l rned tider",
son betrancllal Domnarvets nloclerna
pIåtvalsverk; ctt rcportage lrån en nt'
jättestof Linbana i Tysklancl sonr går

upp till Zugspitzcs topp, 2.966 meter.

L.H.


