
Ballonghallen uppfördes för A6:s ballongepok.
 
Vid Artilleriets Skjutskola i Skillingaryd användes redan 1915 såväl flygplan som ballonger 
för att leda artillerield från luften, flygfotografera och att tolka flygfoton.
I samband med den stora försvarsnedskärningen 1925 bestämdes att ballongmaterielen 
skulle överföras till A6 i Jönköping. Som krigsmateriel var ballonger föråldrade, men dög 
för utbildning. Omkring 1930 kom Arméns ballongmateriel till regementet.
Vintern 1931-32 byggdes en särskild Ballonghall på regementsområdet. En enda gång 
kom hallen till användning för det ändamål som den egentligen byggdes för och det var 
1932 när det var ballongövning på A6. Användningstiden begränsades till 14 dagar och 
kostnaderna för att uppföra hallen omkring 130 000 kronor.
Därefter utnyttjades Ballonghallen endast vid revidering av ballonger. I den processen 
flyttades ballongerna från ballongförrådet och fylldes med luft, kontrollerades för att sedan 
”veckas om” innan de åter lades i förrådet.
Några uppgifter om Ballonghallens mått: Invändig längd 40,5 meter, fri bredd 16,8 m, 
lägsta höjd 12 meter, högsta höjd 20 meter. Elström fanns men ingen belysning. Dörrarna, 
som vägde några ton vilade på skenor och öppnades åt sidorna med motorkraft. Inne i 
hallen fanns en stege så man kunde komma upp i taket och i höjd med fönsterrutorna 
fanns det en halv meter bred ”brygga”.
Ballongepokens tid vid A6 blev kort, den magnifika hallen ”pensionerades”, fungerade som 
ett välkänt landmärke för många artillerister och besökare på A6. Under lång tid användes 
hallen som förråd, men revs sommaren 1973 – tolv år före A6:s öde slutgiltigt beseglades.
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Bild 1
Ballonghallen under uppförande.
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Bild 2

På övningsfältet, upptill och strax till höger om mitten syns Ballonghallen. Hallen låg 
ungefär där HTH-kök ligger idag.

�
Bild 3
Ballonghallen med den stora porten framför.
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Bild 4

En ballong transporteras ut från Ballonghallen.
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Bild 5
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Bild 6
Regementets dag i början av 1960-talet, Ballonghallen i bakgrunden.


