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En av kamratforeningens medlemmar,

Mikael Forslund, har skrivit en bok om
flygplanet Heinkel He 114. Flygplanet, med

beteckningen S12, fanns päFZ under åren
1940 - 47.
Boken tar upp historien om Heinkel He
1i4. Den omfattar ca 80 sidor och år rilct
illustrerad med bilder, varav tre helsidors
fiirgplancher. Alla fakta kompletteras med

berättelser från några som flog S12.

Boken ger också en god bild av livet på F2
under kriget.
er pu intresserad av att inköpa boken,
kontakta Kurt Jörgne I 08-530 334 92.

En b{oruna
tittFlS Karwatförcning

somtacfrför det onmim-

nnnde aårfarmingficfri

f 18 Tuomatm nr 78.

Man frunle fi* åtafinno. en fiekida nud

|ifier fån aårt årsmote 19%.

'Irev[iEt

Omslagsbilden: Nej, inte påverkas Hägernäsvikens vattendjup av ebb och flod. Orsaken til

Hansans något ovanligä undeilag ar an den inte nådde riktigt iinda fram. Det for att halla et

flygplan i luften så viktiga dti rr.d@
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up p fro ra me[ uer fu amfiet en.

llnler tutab fiariade så nadkrcantabt

a* öfra igen. En n! topp, 3§ rwl[em-

nur, ruålda 1989. *ta{zt frar fraft en

re{atiot stabi[ rnedbnsfuder på ca 35a.

.dren %-95 frun[eförenirrgenqkilia sig åt

att fuiko en fief def nya nu[hwtur ari[-

fomn 5[ a fare detta aörnp[iftiga som

gjorde arirnptil§en i s[utet ort f z+pofon.

Det rir docfrofånfu^tqt att en förenitg
som aår formar a* få enl nad[ems-

mi$frnrng i accebron[e taft, far a* til[
s[ut nå m nktå. då det inte fringre rir

*öj W a* forts titt a rnrfu amfieten. D et rir

docfr mA farfiopyning a* rti inte sfra[{

aora [tir rinnu på nngra år. SAårsjubi{zet

intrriffar 2M.

Aa o[ifro sfui[ ar det ett rektittt frtet anta[

nulbffiar sott fror nwjfigfret att stdfk

W på aåra år[iga saruranfutnster. Tro*

[exa sfur troget irtekhing mt dfems-
aagiften, o,i{ket rir mföru*tittningför a*
eforwmisft frkra rnrfuamfuten. Iry to[-

frar [*ta sotn otl man ör mån om a* f0-
renittg m s fra{t f o rt fui a.

't/ad gti{ter f 2 förhgnirrgsoruåde fior far
inte s@u någro störrefördndrirtgar selan

ndbignrngen L974. gbgra hygnaier fur

försurnnit ofi några titl<.onuit 6[ a i
sartand mrl tidigare Atu{tl-utbi{dnitg.

Det aerfror nu sonr om frihy futrutwn fiar

far wsrft a* rybotero ormådet. Efter-

somdetta fran fomru att påuerfra minnes-

steflots ptaceritrg, 6eaa{gr sEreken ut-

rncfr{itrgen.

'Tacfrför ordet

ftut Jörgne

in\ ,1:t\ J ^ ,,r-'

-=---_'r1

Aet

o>lel

Ånnu sngåry

fiar redaftioru-

gruppen nojet

att för ffien-

bnmantrn pre-

sefltera ett

ry flufifiEr

av aår mdbmsti[nry. lt Pfas den

tkofffd ett positiztt mottagotrle.

tu rtiss fönindring aa tidningens utform-

ning frar sfutt.för att nwrfrna [e*a fiar

nontut rinlra* tiff'Ny a Marinf [ygaren"

'Vad gti{ter tidningeru irtnefrå$, rir det min

rntåkaming, a* f,etta i största ttajtrga

utstrtuknbq skgtt fra anfrruyning til[
lv{arinfQget, f 2 ocfi l(antatf1rctmgms

aerfuamfret. Ao stor rtifg ruir det ga[br a*
ni [e*a måt rir att nelfenaruntt stdltr
upy mel t41i[rag. !ry tanfru *rg {å i

första frffi{ sfti{dringar aa fuindeker ocfr

Wnt up P fu ker urr.der ti rirstg örhgm rid
jörbandet. ktrinfratt detto rir en *iitq
fut ott sparo sådant tilt efterutirfden.

n{figra ord om nelbrrcutveck{ingen i fö-
reningen. Denru, ocfi intruset för fare-
ningsarSetet, fiar unler åren gerurngå*

stora oariationcr.

'lidfareningerc 6i{dan{e l%4 ua7 antaflt

mrltenatwr 650 ett onta[ sorn 7917 aar

uppe i *iO.'Urrler s[utet tu 40-tab $2
ombit[a[u från fbu,lj ti[ ffrJgkir) ocfi.

un[er frek Sutaht s@dde. en fuaft|
minsfrnrtrg aa antabt medferunar far att

1959 na sitt hfl*o urirde, fl. Intruset

far fareningen'lar Ucket frgL ocfr man

oaerztagde alhariigt uid f bra ti[[fa{ht att
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I samband med att
Flygvapnet blev egen
forwarsgren 1926,
kom vapnet i stor ut-
sträckning att tillföras
personal från öwiga
forwarsgrenar.

Av naturliga skäl var det många fi"n
marinen som kom att tilldelas F2, en tv
dessa var:

Som otof (S o)I@rfsson
S O var en framsynt och realistisk veteran

inom det marina flyget. Han kom fran

floffan i Karlskronq diir han som l5-aring
inskrevs i skepps-gossekåren.
Redan tidigt visade m 58 Karlsson på 3.

kompaniet att han irte var någon foglrg

"kanin" infor de gamla pojkarna FIan visste

redan då vad han ville. S O var med dil alla

underofficerskorpraler vid flouans statio'
ner och kustartilleriregemerteo - det var
under friherre E K Palrrstiemås Eo-
ministertid (1917- 20) - gick i en siinkild
aktion frr vinnande av drigligare villkor
och ökad trtbildning. Bland framsuitlningar
som då giordes, var på lQrlssons initiativ
den, an ufiagning ti[ flygutbildning slnrlle

göras åven bland underofficerare och

manskap. Framstiillningen ledde tiil resul-

ta.t, och de fran flottan tiil dylik utbildning
forst uttagna var jämte S O d.åvarande

J O A Ahrenberg Karlskrona

station, och dåvarande maskinisteo Fritjof
Larsson Stockholms statioq en trio som

kom att fullt ut bestå provet.

S O visade också iutresse lör srnd
ekonomi. Han tog sålunda initiativet tifl
bildandet av F 2 Underoffi cerues sparkass4

en nyttig inr:ittning dä medlemmarna

hrnde spara, men även låna pengar, når så

behövdes. tnitiativtagaren ltit ernellertid
förstå att sparandet var det viktigaste. Han

var kassans ordfirande under ett antal ar,

-r*HAmilFlYq^iEH- 
4
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vidare kårordforande och ledamot av for-
bund**yrelsen.

Tillkomsten av stationsforvaltarbefattnin-
garna var ett annat initiativ fran S O:s sida.
Veterligen var han i alla åll den som från
underofficershåll _forde fram frågan. Tidi-
gare ansågs att den iildre underofficerens
avaflcernang skulle ligga inom frrråds-
kameral- eller annan verksarnhet vid sidan

av den rent militära tjänsten. S O h.ivdade
dock den meningeq att ifrågavarande
underofEcerare borde kunna anfrrtros även
militara uppgfter av kvalificerad art, o(-
empelvis som stationsavdelningschefer.
Till en början var det inte alla i de egna

leden som stiillde sig forstående till denna

propä Man var bundna till fortrållandena i
d* forgångna Förslaget mognade och fick
gehör uppåt. Från den ll7 1943 började
matr tillsatta en del av de nämnda
befattningarna som sedan loljdes av flera.

S O, som efter allt att dömma borde varit
siirskilt pårtiknelig som stations-florvaltare
hade då för länge sedan enliE iildre linjer
gått öv€r till frrrådstjiinst.
(tlåffi ur F2 Uoderfficenkårs minn€sclcrift i
samband med dcss a,o'årsjubiletm 1969)

*****

IIYGVå\P»IE't
ENLIGT 7921 ARS

REKRYTUNDERVISNING
A. Organisation
20. En generalsperson eller flagg-man
är närmast under Konungen chef .fi;r
F l1'gt'ctpt,r1.

Flygvapnet omfattar:
Chefen for flygvapnet, flygstyrelsen, fyra
flygkårer, en flygskola samt cen-trala
flygverkstäderna å Malmen och i Västerås.

21. Chefen for flygvapnet samt flyg-
styrelsen hava sitt säte i Stockholm.
Flygkårerna och flygskolan äro furlag-da
enligt foljande.

1. Flygkåren (F1) å plats, som fram-
deles kommer att bestämmas;

(l:ortsciltrtirrg .sid I 6)
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I början av 20-talet lorelåg planer på att in-
lorskaffa fallskarmar till det militara flyget.
Valet stod mellan två tillverkare, en tysk
och en engelsk.
Den tysk4 av Heinecke-fabrikat, fororda-
des av löjtnanten Törnblad, medan den
engelske majoren Lees florsökte lora ut den
engelska skdrmen, kallad "Guardian An-
gel", på den svenska marknaden.
Fredagen den 24 september 1920 var det
meningen att tre hoppare samtidigt skulle
hoppa över Karlskrona Örlogsstation med
den tyska skairmen. Hopparna var löjtnant
Sundin, styrman Ahrenberg samt hr Andre.
(De båda forstnåimnda kom sedermera att
tjiinstgöra vid F2, Sundin som chef under
åren (1936 - 44).
Nedanstående lorkortade skildring iir htim-
tad ur Karlskrona Tidning dagen efter hop-
pen.

"Till i går middag var det alltsd htngjor\
att mr skulle inte mindre cin tre fallsl«irms-
hoppare pd en och samma gdng lcimna
hvar sin mqskin och störta sig ut i den
ovissa vrirldsrynden, blott förlitande sig
pa den i allehanda fcirger grannt malade
parasollen. Massor av folk., som ru fått
smak på fallsl«irmshopp sedan hr Andrö i
onsdags tog sitt djdrva sprang ut i luften,
samlades pa Kungsbron och Kungshall-

Det var som sagt tre af
flygarna som slaille Pröfa
den tysla skirmens goda
egenslraper. Meningen
var att de skulle ge sig ut
på så vidt möiligt samma
gång, men den ena mas-
kinen fick motorkrångel
varför den måste vrinda
dter till hangaren och
ckirmed rtck styftnan
Ahrenberg sitta över sin
tur.

De två flygbåtarna, som slrulle tidna till
utgängspunV för hoppen förde s af lc;i tnant
Tornberg och styrman Karlsson, (F2-pro-

filen i denna tidning. Red anm.) med hrr
Andrö och Sundin i respel+tive.

De bådaflygmaskinerna seglade fint upp i
luften och togo först en lof utåt vcistra

sl«irgården för att få in höiden- Så

småningom kammo de tillbaka på en hr;id
af 700 a 800 m, och ndr de kammit midt
öfver redden singlade hrr Sundin och

Andrö ut i det blå. På mindre rin ett ögon-
blick utvecklade sig sl«irmarna far dem

båda, och .sakta och varligt svrifvade de

ned mot vattenytan., Andrö något fortare
tydligen beroende pd att hqn ar några klo
tyngre cin sin "medhoppare".

Styrman Ahrenberg var emellertid inte be-
låten med att ett motorfel hindrade honom

frdn att cifven fresta det tyslca paraplyet,
och dtirfar seglade han om en stund upp

med Styrman Karlsson för att fullgöra sitt
hopp. Åfven hans skirm utvecklade sig in-
om det föreskriwru trettiotalet meter, och i
det strålande solljuset sjönk han saha och

mjuh genom luften".

T.

H Sundin

w
ffi
A Altrenberg

:l:Yi

saret 3jilvst'ald.lgt .-iretag:': rts-srål4 'red iallsk'irr -':in iTdrcllLra

i-trt78']e rdroed.
'.itspråc;;et'.:tfirdes l}ån :a ]rtd.riltshafsl: 

-raskla(hydre),
iörere <:4--' 

/4'42*# 3råa en höJil rv

.o/4 t. Jellsxer.ocn utnckl.ad.e ':!g aoIEeIt. lendairgea skodtle

i TattBet. :IL:dstFk3tr 3-7 :ak.a.
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F2-lad

Qtutaf Linlfrrtist FAo)
Gustaf, som foddes i Vastmanland, var
som ung mycket flygintresserad. Detta kan-
ske bidrog till att han fick göra sin värn-
plikt vid FZ 1938-39. Han kom sedan
också att tjeinstgöra som motortekniker vid
F2 i sju år.
Efter värnpliktstjiinstgöringen våren 1939
gjorde Gustaf tillsammans med en kamrat
en resa på motorcykel till Norge, en resa

som Gustaf senare i skrift skildrat på ett
mycket ftingslande sätt. Prologen till denna
skildring har i hög grad samband med F2,
och med Gustafs tillstand återger vi hår
nedan delar av denna prolog.

Kungl Roslagens Flygflottilj, F2,,

Hägernäs våren 1939.

Efter en mild och snöfattig vinter ?ir

Hägernäwiken isfri redan i mitten av feb-
ruari. Flygsoldaterna 434 Karlsson och 435
Lindkvist hamtar ut sina permissionssedlar
på fm den 3. lördagen i februari och knallar
därefter 2 km upp till Norrtiiljevägen utan-
lor Viggbyholms villasamhrille. Deras av-
sikt iir att forsöka fä lift hem till Enköping.
Att aka på "tummen" visade sig gå som en

dans for ftå uniformerade flygsoldater.
Med 6 olika bilar, dfibland en lastbil, kom
vi till Enköping på ca 2,5 timmar. Sista
biten, Viilberga-Enköping, gick i flygande
flling med en fabriksny Volvo som rattades
av ett par bilforsäljare, vilket framgick av
snacket dem emellan. Anledningen till att vi
liftade var att vi skulle hamta min motor-
cykel och aka tillbaka med den till Häger-

Mucksoldater vid Viggbyholms järnvägsstation

näs på söndagkvällen.
Vi fick vårkiinning tidig denna mil-

da vinter, och det var dags att skaffa
"Muckarkammar" till den29 april. MUCK-
ARDAGEN innebar att vi då hade awerkat
vä*a7 månaders utbildning och ansågs vara
fiilI!ädrade flygsoldater.
Eo muckarkam utgjordes av en färggrann
celluloidkarn, modell större,. Den utrusta-
des med ett flygemblem av massingsplåt
med instansat vpl-nr, tjiinstgöringstid samt
muckardatum.Hela denna grannlåten hring-
des sedan i ett sidenband kting halsen
innanfor overallen eller vapenrocken. Så

fort vi mötte några "solisar", d v s

nyinryckt4 tog vi fram våra kammar och
mässade högtidligt hur många "pinnar" vi
hade kvar till MUCK. Vidare så framhölls
att det var ovanligt soligt just då.

En mycket viktig ceremoni var när
dagens "pinne" skulle brytas på kammen.
Detta skedde efter kvrillsvisitationen kl
2130 på "luckan" (logementet) ntir "dag-
skramlan" (divisionsdagunderofficeren) ha-

de avlägsnat sig. Någon av oss 15 "bassar"
forde befiil och kommenderade
uppställning på ett led.Giv Akt! Kammen
redo! Fatta pinnen! Tystnad! Brft
pinnen! Lediga!
Tystnaden var betingat av att det plingande
ljudet skulle höras när pinnen bröts.
Muckardagen randades och det blev Milittir
Utryckning Civila Klader som viil lir den
rätta tolkningen av ordet MUCK. Det blev
uppstiillning lor avmarsch till Viggbyholms
jiirnvägsstation på Roslagsbanan och dåir

tog vi farval av vår snälle fanjunkare
Johnsson. Det var inte utan att det var med

lite saknad och kanske med ett stiink av

vemod som kamratgiinget upplöstes. I sitt
tacktal var det inte utan att en tår kunde
skönjas i fanjunkarens ögon. Ingan kunde
då ana att vi 4 månader senare skulle åter-
ses när det ?:a världskriget hade brutit ut.

Gustav redo att stafta sin Norgeresa
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Mysingen och var på väg ut över Stabbo-

fiuirden, horde jag pilotens röst i hörlurarna:
"Hur skulle det vara med ett snabbt
morgondopp?" Spegelblank fiard, sol och
värme - inte en båt i sikte. "Ja, varfiör
inte..?" Hansan planade ut och forsade
fram.....En u-båt kom upp till ytan framför
oss. Fänrik A lorsökte sparka sidoroder,
men vänster flottör och vingspets gick in i
u-båtens styrbordsida. Vi hade krockat med
en u-båt l!! Vi fastnade i relingen och foljde
med några 100 m tills u-båten kunde
stanna. Där satt vi och blev lurade på

doppet. Fullkomlig tystnad och stillhet som
tycktes vara en evighet. Så började
besättningen undra över varfrr de blev så

omskakade, sjokortet visade att djupet var
40 m. Till sist öppnades tornluckan och vi
fick se en oflmössa och ett par rullande
ögonvitor. Både mössa och ögonvitor for-
svann snabbt. Man forstår att han ej blev
trodd när han meddelade: "Krock med flyg-
plan!" Efter ett par minuter kom åter en

oflmössa över kanten - skräckslagna
ögonvitor rullade och ett helskagg visade
sig - så var han borta. Tre beftil inspek-
terade oss innan tornet fylldes av sailors
som då kunde konstatera att det var ett
svenskt marinplan de kolliderat med. Det
omöjliga hade hant!
Skadorna på flottören var små, och skadan
på vingnocken skulle inte ställa till några
problem. Matros Mats Eriksson hade blivit
skadad vid "smällen", så fartygschefen bad
att han skulle få följa med Hansan till
läkare.
Fänrik A undrade hur vi skulle klara oss ur
detta intermezzo - att tala om något "mor-
gondopp" var givetvis otänkbart. "Det gre-
jar sig", sa jag. "Motorn gick ju ner i varv,
och avgassmällarna kom allt oftare... eller
hur?" A såg låttad ut. "Ja, det var givetvis
bättre att landa och kolla ev lösa stift och
magneter och att inte gå ut till havs - och
inte f-n kunde vi ana att en u-båt skulle
komma upp ur djupet"
Vad u-båten skrev i sin loggbok undrar jag
fortfarande. Vår chef tyckte att vi "skickat
oss väl. "
("Det kommer mera" - i nästa tidning)

**'i'r,*,
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mlnns stna
F2-är

t936 - 1945

o Så här började det
I juli 1936 var vi ca 30 förväntansfulla vo-
lontäraspiranter (kaniner), som kom genom
grindarna till F2. De flesta hade realexamen
och var vältränade scouter, som gillade
Iagerliv och natur, men som ville till flyget
p g a skoltrötthet, eller var det kanske for
uniformens skull. Chansen till att ffi flyga
bidrog väl också.
På tredje provdagen blev det exercis. Kul
tänkte vi. En repetitionsinkallad (arg) ser-
geant röt åt oss att han skulle lära oss att
gå! Han skrek: "På forsta momentet sätt
fram ena foten ... gör det! Pä andra mo-
mentet så ta den fot som är bakerst och sätt
den framfor den fot som ni nyss tog fram
oå första momentet.... sör det ! ! Vi boriade
då småfnissa. När sergeanten upprepat
dessa "moment" ett otal gånger, och vi
forflyttat oss över hela kasernplan, så

gapflabbade vi. Han blev helvild och skulle
se till att ingen skulle bli antagen. Efter
någon vecka muckade han och återgick till
sitt jobb som spårvagnskonduktör på 4:an.
(Inget ont om spårvagnar - kostade då 10

öre)
En dag prövades vi i välskrivning - med
lutningspapper - enkla räknetal som 7+4,
22-7, och att låsa upp alfabetet! Vad var nu

detta? Vi ville iu meka och flvsa!
Alla blev antagna.

Som nyinryckta 1936 måste vi ligga ihäng-
kojer på logementsfartyget Gota. I ett vy-
kort till min mor skrev jag, att jag legat på
Göta i en hel månad. Det är forståligt, att
hon funderade över vad hennes l8-årige
son holl på med.

o Flygplan krockar med u-båt
Den 7. aug 1939, en underbar sommar-
morgon, en Hansa skulle starta från Hårs-

fiarden i soluppgången for att spana i flera
timmar på båttrafiken. När vi passerat

ry



Det hände under år
1996

Årsmöte och årsmiddag
Lördagen den l. juni avholl foreningen års-
möte med iirsmiddag.
Målsättningen att avhålla dessa aktiviteter
inom F2 område kunde denna gang tyviirr
ej infrias. Llimpliga lokaler stod ej till buds.
Samling vid minnesstenen for den sedvan-
liga minnesstunden kunde dock genomforas
på det sätt traditionen påbjuder. Förflyn-
ning skedde därefter till Kommunalhuset i
Roslags Nåisby, dåir lokaler lor öwiga akti-
viteter stod till vårt forfogande. Detta
visade sig vara en bra lösning på våra lokal-
problenl så det kanske blir återkommande.

Kl i730 kunde ordforanden William Sive-
bro infor 54 medlemmar forklara det 52.
årsmötet öppnat.
Valen resulterade i omvai av samtliga funk-
tionårer utom vad gzillde revisorer, drir
Lennart Nord kom att ersåtta Sven
Schaffer.
Under öwiga frågor foljde en diskussition
angående mojligheten att ta fram någon
form av historik över Flygriiddningen och
Flygambulansverksamheten. (Med anled-
ning av detta har styrelsen utsett Egon
Olsson och Sture Remberger att vara
sammanhallande i detta eirende.)
Planer på att exploatera F2-området fore-
liggeq vilket kan komma att påverka min-
nesstenens placering. Mötet gav styrelsen i
uppgrft att bevaka utvecklingen.

Efter mötet fick medlemmarna med respek-
tive tid for lite avko pp ling med en drink
och med att bese Egons fotoutställning.
Kl 1830 kailade klubbmästaren §rrg Nylow
till bords, varefter en utsökt middag kunde
avätas.
Under middagen underholl vi varandra med
allsang under klubbmästarens ledning. På
grund av ett missöde med gitarren kunde
inte ^§rlg ta ton som vanlig, varfor var och
en sjöng efter sin egen pipa.

Till kaffet kaserade Paul Eiksson pä ett
fiingslande sätt över sina upplevelser i sam-
band med Catalinanedskjutningen I 952.

er.. tARttlF'LYGAREt{ .-- 8
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Kviillen avslutades med dans, forsiiljning av
lotter och florfriskningar från ,'Kerctins

bar".

Höstufflykten den 28 september
UtflyktsmåIet denna gång var Nyköping
med besök på Skavsta flygplats och Nykö-
pingshus
lntresset for utflykten visade sig bli mycket
stort. Detta innebar, att tuå fullastade Fl6-
bussar fran Täby respektive Klarabergsvia-
dukten kunde avgå söderut. Utöver detta
anslot nagra i egna fordon. Tyviirr var inte
vädrets makter på vår sida. Regn och blåst
hela dagen.
Vid framkomsten till flygplatsen samlades
vi i terminalbyggnaden, diir kaffe servera-
des. Vi fick sedan en orientering om flyg-
platsens nuvarande utnyttjande varefter
gjordes en uppdelning i tre grupper for be-
sök vid:

o Fll forbandsmuseum
o Fraktflyg
o Kustbevakningen

På varje stiille fick vi en intressant och
givande guidning.
Kl 1230 tog oss bussarna till Nyköpings-
hus. En god lunch väntade oss i Gåistabuds-
salerl där man kunde kiinna historiens ving-
slag.
Till kaffet fick vi bekanta oss med vår fan-
tastiskt duktiga guide. Hon gav oss en liv-
full och medryckande skildring av Nyko-
pingshus histori4 som sedan loljdes av en
guidad rundvandring i Kungstornet.

Före hemfärden kunde "i på egen hand
utforska slottsområdet med bl a besök i
konsthallen.
Efter en handelse- och minnesrik dag var vi
så tillbaka i Stockholm och Täby igen om-
kring kl 1730.

Kustbevakningsfl ygplanet CASA 2 12
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I)et hånde för 7O
år sedan

Den 2l maj l9?7 landade Charles Lind-
hergh i Paris efter att ha genomfort den

forsta ensamflygningen non stop över
Atlanten.

Han hade då varit i luften i 33,5 timmar i
sitt enmotoriga flygplan Spiit of S:t Louis,
en bedrift som väckte stor uppmiirksamhet.
Att svenska flygvapnet genom sin dåvar-
ande chef Generalen Amundson lyck-
önskat till bedriften framgår av nedan-

stående svarstelegram fran Lindbergh.
Telegramoriginalet innehas av F2 Kamrat-
forening.

il ,

fil*tt "
fl,, I

T?cLn l .,talrrt r iltea komaa,

Loloa clln t*
ilbolon,

I ' Nrcatcr.
: ilellan hcll ldl och brdk

ztfr.A*.t bl tndal ld \.r.
6:.1 bctldct Ctlt

TELEGRAM.
rUNGL TELEGR,AFI/EN ET.

parl s Jr89 1iw 3A /5

t g en oral am I nd son roy aL sly ed 1 sh ..:'
t-/

y0u and sllt ed I sh m I I t,tary offl eers for

1L 45 vt a Bö teborgradl o

f)

alrf0ree stockuu* E 
i.

\r\t \ "

thanlc

y0ur k I rld. message Er 1, t no. b eråh

Chailes Lindbergh vid sitt besök päFZ den 4 september 1933.

Hans flygplan var då en Lockheed Sirius "Tingmissartoq".

*****

f,{ Bengt "Löken" Lönnqvist
var som ung en mycket duktig idrottsman.
Bl a var han en framstående tbmkampare.
Vid ett tilläle hade han fätt en ny hlist. En
intervju efter en tävling fick floljande

iydelse:
- Bengt, trivs Du med Din nya häst?

- Det vill jag lova. Den iir våltrlinad och ar-

tig.
- Artig?
- J4 varje gång vi kommer till ett hinder,

låter han mig passera forst.

oooOooo



ILYGVA?NET
(Fortscittning.fran sid 1)

2. Flygkåren (F2) i Västerås och Ha-
gerniis,

3. Flygkåren (F3) å Malmen och i
Karlsborg;

4. Flygkåren (Fa) i Östersund

Flygskolan (Fsk) i LjungbYhed;

22. Förutom ovanniimnda ståindiga

indelning kunna detachement, skolor,

flygstationer m m bildas.

23. Flygkar står under bef?il aY en

karchef samt indelas i ksstab och

kompanier.
Flygskola står under befäl av en

skotchef samt indelas i skolstab och

kompanier.
Central flygverl<stad står under

befål av en Styresman.

'ill sist

ry
Skriv gåirna och Iåt oss fä

Dina synpunkter på tidnin-
gen.
Till kommande nummer iir
redaktionen intresserad av

å underlag i form av bilder och text.
gäller speciellt fran tiden 1949-1974

F2 var ett skolforband.
ar:

ya Marinltygaren
o Kurt Jörgne
torwetsvägen24
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U tbyggnadsplaner
ftir F2-området

Under december visades i kommunalhusets
entrd en utställning diir tre arkitektfirmor
visade hur man kan fortata F2-området
med såvåil bostäder som arbetsplatser. Av
forutsättningarna framgår att mycket av
den gamla F2-bebyggelsen skall sparas.
Området iir ju kulturhistoriskt intressant.
Det byggnadsbestand som iir bevarandevärt
iir i stort sett ftån 1930-talet. Dessa hus

berättar bl a om sjoflyget under andra
världskriget och även om Täbys största
arbetsplats under manga år.

I forutsättningiuna betonas också vik-
ten av en gång- och cykelväg liings Värtans
stränder. Att doma av arkitekternas forslag,
har man inte tagit någon hzinsyn till detta.
Möjligen kan man ta sig fram i smala
gränder mellan foreslagna tätt liggande
huskroppar framfor nuvarande hangarer.
Ett plus är dock att kunna nynja de iildsta
hangarerna som bilgarage, med for-
hoppningwis oforändrad orteriör. Den till-
kommande bebyggelsen fär inte bli allt for
kompakt. Det sjönära området vinner på att
bostadsmiljön blir luftig så att den "gamla"
miljön kommer till sin rätt.
(Hiimtat ur Täby Hemb-vgdsftrenings tidning.
Hembygd i Täby, Ian 1997)
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