Några fakta om Minnesstenen på F2.
Stenen avtäcktes den 8 jtni L944 i samband med hogtidlighållandet av 25-årsjubileet av sj oflygforbandsförläggning till Hägernäsviken.

Chef for F2 vid tillftillet var övlt Svenow.
Texten ur Uppenbarelseboken l211 togs fram av flottiljpastor H O Ferenius.
Stenen restes till minne av de kamrater som gått bort i tjlinsten urder de gangna
aren.

v

Fram till F2 nedläggningl974 vårdades stenen av förbandet. Efter nedläggningen
åtog sig F2 Kamratförening attvirda stenen.

Styrelsemdtesprotokoll I 97 3 -05 -28. §7 .
I samband med årsmötet 1974 bör minnesstenen och F2 fana överliimnas till kamratföreningen för att vardas av denna. Om foreningen far overtaga fanan kan den
räddas fran att hamna på något militärt museum (arme- eller flyg-)

Årsmötesprotokoll 1974. Del ov §12.
IIr S Jakbo uttryckte be§mmer över minnesstenen. Han önskade att stenen
skulle stå kvar diir den står, möjligen med ett tillägg i texten som angav den tid
F2 verkade i Hägernäs. Han menade också aff det zir viktigt att någon åtager sig
vardnaden av stenen i fortsattningen.
lk K Normelius meddelade att Täby Kommun troligen övertar vardnaden av stenen.

Årsmdtesprotokoll I 950. §9.
Ordforanden redogjorde for de av styrelsen vidtagna åtglirder för minnesstenens
bevarande.
Per Sundberg foreslog att historiska data skulle inhuggas på stenen.
Rolf Johansson föreslog att niimnda data skulle inhuggas på stenens baksida.
Trygve Sjölin efterlyste mecenater for att bekosta föreslagna åtgiirder.
Av gående skriv el s er I 9 I 0 -0 2 - 29.

Till byggnadsstyrelsen.

Innehållet i stort:
Återblick
Kamratforeningen har vårdat stenen sedan 1974.
Rykte om en ev flyttning av stenen.
Efterlystes Byggnadsstyrelsens mening.
Kamratfbreningens önskemål :
Stenen kvar på nuvarande plats.

Föreningen vardar stenen även i fortsätfiringen.
Ankomm ande s kr iv e I s e. I 9 I 0 - 0 5 - 0 8. Fran bygnadsstyrelsen.
Styrelsens svar på ovanstående skrivelse.
Tillstyrktes att stenen ffir stå kvar och att föreningen svarar for varden.
Detta under forutsattning att ev kommande stadsplaner ej l«äver annat.
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Man reste en minnessten
Kurt Jörgne
"Kungl Maj:t har i nåder befallt:
att en /lygstation skall från och med den 12
dennes vara anordnad å den plats vid Hiigerniisvikens vcistra strand, som av kronan inköpts dcirstrides".
Detta var upprinnelsen till militar
flygverksamhet på Hägernäsviken,
att
bö4a med som Marinens Vinterflygskola under åren l9l9 - 1926.
Vid Flygvapnets uppsättning 1 juli 1926, blev
dess 2. Flygkår frirlagd till Hägernäs.
Lr 1944 hade alltså flygftrband under 25 år varit fcirlagda till Hägernäs. I samband med firandet av detta, avtäcktes den 8
juni en minnessten över det 50-tal kamrater,
som då förolyckats under tjänsteutövning.
Stenen fick sin placering strax söder kanslihuset, och bar inskriptionen:

till

"De ölskade icke så sitt liv, att de drogo
sig undan dödenu.

Inskriptionen, som bygger på ett
bibelcitat ur Uppenbarelseboken 12:11, fram-

tagen

av flottiljpastor H O

Ferenius,
placerades rnitt på det stora granitblocket
under konturerna av ett sjöflygplan

Chef frir F2 vid denna tidpunkl var
översten Herman Sundin Utöver flottiljens
samlade personal deltog i ceremonin bl a bis-

kop Manfred Björkqvist, skulptören ,4tel
Wallenberg och arkitekten Evert Milles.

I

samband med nedlaggningen av F2

1974 ätog sig F2 Kamratförening att vårda
stenen. Detta framgår av en textplåt nedtill på
stenens hogra sida.
För Kamratföreningen har det blivit en tradition, att årligen före årsmötet i slutet av maj
samlas vid stenen frir en minnesstund, vari ingår: kransnedläggning, parentation över avlidna kanrater, diktläsning och trumpetspel.

Under senare år har en omförgyllning av inskriptionen aktualiserats. Tack vare

ekonomisk hjälp från Flygvapnet kunde detta
genomforas under våren 1998, lagom till
föreningens årsmöte 16 maj.
I samband med detta sattes också en textplatta upp i anslutning till stenen. Plattan har
följande inskription:

miliär

På denna plats vid lläglernäsvtkcn
bedruvs ander årun 1919-1974
flyt- och ufr ildningsver*samhct

tlarincn:

Vinterfly§skolor I I I 9-, 926
Flyllvapnet:
2. nygrtuen (F2) 1926-1936
Ka4tl Upplands Flyl$lottilj 1936
Kangl noslalens Flytlfloltili I 93&1 949
Kungll froslaglens Flyllkår I 949-, 974
Stencn testes till mlnne ay dcm
som törulyckadcs i tjänsten.
Kamratföreningen

KUNGL. ROSLAGENS FLYGFLOTTILJS
KAMHATFÖBENING

Tumba 1997-03-10

Täby Kommun
183 80

TABY

1974-06-30 fick F2-epoken i Hägernäs sin definitiva avslutning. Förbandet hade
då i 48 år haft sin hemvist i Taby, och varit en av dess största arbetsplatser.
Levde vidare gjorde dock forbandets kamratförening bildad redan 1944. Föreningen har i dag ca325 något till åren komna medlemmar.
Föreningens målsättring har varit, att samla medlemmarna på F2 varje år i slutet av maj for en minnesstund mid rninnesstenen framfor f d Kanslihuset, för att
genomfora årsmötet samt for att aväta en årsmiddag.
På grund av brist på lämpliga lokaler kunde vi forra året endast genomföra minnesstundenpäF2. Årsmötet och årsmiddagen fick gå av stapeln i Kommtu-ralhuset, ett bra alternativ, som vi hoppas kunna utnyttja även kommande ar.

I samband

med forbandets nedlaggning 197 4 åtog sig kamratforeningen varden
av minnesstenen.
Enl vad som kommit till vår kiinnedom har Täby Kommun nu för avsikt att exploatera F2-området. Om så är fallet, är det kamratforeningens önskan att erhålla information om dels:
l. Hur detta kan komma att påverka minnesstenens nuvarande placering.
2. Hur detta kommer att foråindra området i öwigt.

Vid ett antal tillftillen har det framställts förslag om att stenen skulle förses med
en kompletterande text med bl a uppgifter om under vilken tid forbandet hade sin
hemvist vid Hagernäsviken.
Ar det möjligt:
1. attKommunen skulle kunna llimna ett ekonomiskt bidrag till en sådan
komplettering?
2-att erhålla kommunens stöd i olika avseenden i hlindelse av att stenen
behöver flyttas?
Föreningen avhåller sitt arsmöte -97 den 31 maj. Svar på denna skrivelse emotses
med tacksamhet i god tid fore denna tidptmkt.
Som bilaga bifogas en kortfattad redogörelse över föreningens historia och verksamhet

William Sivebro
Ordforande

Adr:
F2 Kamratlorening
c/o Kurt Jörgne
Storvretsvägen24
147 54 TUMBA

/ K Jörgne

Tumba 1998-05-21

Högkvarteret
Chefen Flygvapenledningen
107 85 Stockholm

Ref: Övlt Lennart Berns

v

Minnesstenen inom gamla F 2-området

F2Kanratförenings årsmöte avholls i år lordagen den 16 maj. Mötet inleddes med
traditionell samling vid minnesstenen inom gamlaF 2-amrädet i Hägernäs.
Deltagarna kunde denna gång glädjas åt stenens omförgyllda inskription samt en vackert utformad textplatta med nedanstående ingravering:
pA oeuun PLATs vro

nÅcenxÅsvrxrr

EEDREVS UNDER AREN I9I9 .1s74
UTTITÄn FLYG. oGH UTBILDNINGSvERKsAHHET
MARINEN:

VINTERFLYGSKOLOR,I9{9 . 1926
FLYGVAPNETI

z. rlvcxAnEN (F2) rs26 - re36
KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ {936
KUNGL ROSLACENS FLYGFLOTTILJ 1936. I949
KUNGL RoSLAGENS rlycxAn 1949 - i974
STENEN RESTES TILL MINNE AV DET
som rönolYcxaDEs r r.lÄxsrrx

F 2Kamratft)rening framför sitt varma tack f<ir den ekonomiska hjalpen, som möjliggj ort omförgyllning av minnesstenens inskription.
På uppdrag av föreningens styrelse

(/'-'--1
.-

Kurt Jörgne
Sekreterare

ROSIJGENS FLYGFLOTTILJS
KAMHATFÖRENING

Tumba 1997-10-01
Svensk Flyghistorisk Förening
Box 102 67
100 55 Stockhohn

Ref: Bengt Ridderstråle skrivelse 97-09-08

Förfallet inom f d F2-området m m.
Medlemm arrra i F2 Kamratforening har givetvis, liksom Hans Reichenberg,
illa berörts av det forfall som under senzre fu fatt fortgå inom gamla F2-ornrådet.
Någon möjlighet för föreningen att påverka utvecklingen i annan riktning har ej
ansetts möjlig.

I samband med F2 nedlaggninglgT4

åtog sig föreningen att vårda den ar
7944 söder kanslihuset uppsatta minnesstenen. Vården har hittills i huvudsak bestått av:
- uppsnyggmng av området runt stenen såsom klippning av gräs (Wiirr lite langt vid R:s besök).
- plantering av vårblorlmor
- nedlaggning av krans vid arlig minnesstund i samband med foreningens
årsmöte
Tiden är nu dock inne for att vidtaga mera omfattande åtgiirder nåir det gäller stenens vård, såsom att:
- omförgylla stenens inskription
- forse stenen med en textplåt som for eftervåirlden forklarar stenens bakgrund
- att ev flytta stenen till en lugnare och viirdigare plats
Den ev flyttningen orsakas av att skolverksamheten som nu bedrivs i kanslihuset
i hög grad påverkar stenens närområde i negativ riktning.
Kamratföreningen har erbjudit sig att for skolans låirare och elever ge en orientering
om F2 och stenens historia samt stenens betydelse for dem som en gång varit verksamma vid forbandet. Något intresse for d*ta har dock i skrivande stund ej visats
från skolans ledning.

De ovan uppriikande åtglirderna är av sådan omfathring att Kamratforeningen ej har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa.
En forfrågan om hjälp från Täby Kommun har fått ett negativt svar. En skrivelse om
medverkan har gättut till berörda myndigheter och föreningar. (Kopia av skrivelsen
bifogas)
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- Kamratföreningen ger ut en medlemstidning, Nya Marinflygaren, med ett
nurrmer/år. Innehållet präglas av medlemsinformation och F2-historia i olika former.
Som synes åir F2-epoken ganska våil dokumenterad, i varje fall Vad gåiller fotodokumentation.
På uppdrag av ordföranden for F2 kamratförening.

Med viinliga hiilsningar

ffi*rfu'fh.L
\-'l
\-/

Kurt Jörgne
Sekreterare

Adr: Storw etsvägen}4
147 54 TUMBA
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Tumba 1998-06-10

Kommu n aln iimn d en s
Tiiby Kommun
183 80 TÄBY

O r dför an d e

Minnesstenen inom gamla F2-området

I samband med nedläggningen av Roslagens Flygkår 1974 ätog sig F2 Kamratftirening attvärda den minnessten som är 1944 restes söder det dåvarande kanslihuset.
På senare tid har behov och önskemål föreleget om nyförgyllning av inskription, komplettering med textplatta och en eventuell flyttning av stenen.
I mars och september 1997 tillskrev Kamratföreningen Täby Kommun med en
vädjan om ekonomisk hjälp ft)r genomforande av ovanstående åtgarder. Enär inget svar
erh<ills på dessa skrivelser, utgick vi ifrån att Kommunen inte hade något intresse när det
gällde detta minnesmärke.
Genom ekonomisk hjälp från Flygvapnet kunde under våren 1998 nyförgyllning
samt komplettering med fristående textplatta ske. Åtgärderna var klara lagom till Kamtatföreningens traditionella samling i samband med årsmötet i maj.
På textplattan uppräknas de militara enheter som under åren 1919 - 1974 var verksamma inom området, samt bakgrunden till att stenen restes.
Vad gäller en eventuell flyttning av stenen, är detta s§utet på framtiden. Förslag
har framforts att flWning skall ske till plats utanfor Täby, något som dock Kamratföreningen ställer sig negativ till.

Efter samlingen vid stenen genomfors numera årsmötesforhandlingar och årsmiddag
i Kommunalhuset. Kamratföreningen är mycket tacksam över denna möjlighet.
För F2 Kamratförening, med vänliga hälsningar

