lhnhorltatldlfit-hislura
Redan i februari tgl2 kunde man för försla gång höra rnililärf flggplaqbuller
över Hägernäs och Flägernäsviken. Då giorde närnligen löjtnanten Da§lback
en uppvisningsflggning på Slora Vänlan med ell marinen {illhörigfi flgg;rlan.

-

Det militära flgget ufuecklades sorn speciella verksamheter inom arrn6n och
rnarinen.
IgtS tillkom inom rnarinen en fasl orllanisation sorn fick namnel Mailnene
flggväeende.

IgtB inköpte marinförualtninsen ett markornråde om 14 tunnland vis Hägernäsvikens västra strand för att där kunna anlägga hangarer, fönråd m m för
en flggskola.
l9I9 började så en vinterflggskola på Hägernäs under mgckel primiliva förhållanden. Det blev lälthahgarel ooh provisoriska skjul. Förläognin§ ordnades
ombord på logementefartgglel Frcja.
En av de försla eleverna var den sederrnara le§endariske flggaren Albin
Ahrenberg.
Utbildningen pä$ck sedan varje vinler till 1926.

Eftersorn sarnverkan med arm6n resp marinen anselts vara flggets främsta
uppgifl, hade de{ varit naturligl alt flgsel skulle ingå i dessa försvarsgrenar.
Röster började dook höjas för etl självständigl Flggväpen, ooh Ig24 faltade
riksdagen el{ principbeslut i den riklnin§en.
1925 lades fram ett förslag sorn fiok regedngens gillande. Enl försla§et
skulle uppsätlningen ske l/7 1926 §enom en salnmanslagning av arrndns
ooh marinens flgglväsende.
Vapnel skulle ulöver ledning bl a beslå av fgra flggkärer och en flggskola.
Två flgglkårer skulle vara arm6samverkande och en marinsarnverkande. Den
senare benärnnd 2. Flggkåren kom atl förläggas lill Hägernäs.
Kårstaben kom i början att förläggas till Skeppsholmen. Buggnalionen i Flägernås skulle komma att ta sin lid. Först ln l.9åg kunde kåren med sin huvuddel flgtta iill de nguppförda anläggningarna vari bl a in$ck kanslihus,
hansar (81) och lgmnasiiksal.
Den rikligt stora ulbuggnaden kom atl ske försl efter år 1936. Då tillkorn
kasernar,hangar (82), rnässar, matsal, sjukhus, verksläder och förrådsbgg§nader.

'+osrc) Bpgu eEllgqil$ ue;d-suueur
-asrory Bnl paur Fftpsue;nqure F§{oo äor.Fut uaBu;uppgrFng I 'ue(Ehp-Bu!le}
-Ec ar+ Euls B lq paur uaEu;uppprEn6 ne se,rgFln $e ruo4 pEeFutFnE BpuI
'rFIthH sueFepoU FunX lauueu pau pueqrg.lloäs
tqo{sEfu suoulrBul .19.} qo}.te}s raila ,lB OA '6?61 9/OA uag
W A)
^alq
.UJ
B$op 'rcu seBFpl
^oH
uloä fiulupalps.tBn§lgl §.13 9?61
ua
alp{s
}a}B}psar
++B
lipppsEulueds
lll}
.lpnple perF
BIBA o{o! ralp BlB^ suaue;dEfi$g[s uo ueEg.rl 'ue;dEhg ugrS
e+sFgq I
^atq
tqueds,reu AE uaqapftlaq ape{sulrr app+u! 11;s aprolE urepBl $B paul qco I
'uauals Eep aeprgn ',tP Btrrutes sapep[q tuos 'fiu1uarg.J+B.lule» Z)
'uapugfl ; sp4oh;o,ro.l uo$ utap auulut
^B
U+ §a+§al uaual8 '+a§nqlFuBä uto rapg§ ua+s§auulu ua sa+sil 'sgu,leEPH
urn{ +Ep ,rp gU ! +ar{rues1lenffiE ++e AB }apue.t$ paur puBqura§ ! '?161

p!

'+eudenEfiH

illl aperaranal gWS ull1s

-npu:Fh6 ehu uep u.ros dhluqdlhp Bls.rg.l uop rB^

puqdlftl 'rarg++op Bd

(ffO) uopmnsflupeds I fl laueldEftU B{suans }ap sero.Jllt} Ul apeftgq UtOt
aftrang i uaEu;uloepquqdEhl1 'uasuera^al apeddop eure>ph1
"Z1O
^älq
ueuu! sopeilaranal uepFhg Al'lVOl uareutuos.tg.J appa{s uasuelo^al B}§rgJ
'tlt lääuleg 'ue;d läshl 4a arefi;ra11h r9.;
uBur apeupeS '(puepog uailBssh»1ue;dEfiH Fd piloquro pemseq) 'heldsg rc
uouBFdEhU ilplg op .rg.J älB}}Fsre ra+}a }apuElg§ i
r{oo Esuei{
-{,nEH
S6
6S
'71 na;q uaF
-ululoalaq e{sua^s uag 'iquEFglutu qoo Eulul1p.padro1 'flqueds rg.J $os^B
ullol
ueldEhg lflropurg^+ ++o re^ lag 'Sll P{utoH }aueldFhU e1sfu 1ep
^B
$oäs1!+ laururo{lg^ 11a UJ {olt 6E6l
r (ldf 71) pgaleurue(Eh$ u€pour
^B
'uo+!l§.rgJ r{oo uuapouro relop B.ro}s lll} rB^ ueryeduedtlhp
'€seq enlgu.r;d .raFuFF eEugu pd mpn4
slapuel +unr sep!.rds 4s +aft.rä ,ropun uroä Bu{auols! !o 'xas ll!} o.r} ugrJ a) vd
{auo!s!^!p }ale}ue sope{g edo.rnl leng fts epedoq 6O6t uouloursrorc rpp

'firrotl

uureu E+6q O/l uap uepil $B .r9.1 [tmoUEhU
-FhU suaiqso6
1t+
Fun»
uarglEhU 'Z'$l.UIto[EhH n[s p1p1s!
spue(dp lFunX Llluap

',,bopess;rufiu;a,
! uro{ aO 'ZJ nrl uls Paur qEraqpuS saFBqO aqg§aq 886i

++!s

^alq
9861 rrlouag

eu.rarg4Ehg erfr1

uepEfig

^aH
sap1tp+s.tg.J
ag 'pude^Fhp

+npaqsre^§l-o.J srg

Radarn började nu spela en alll siörre roll i speciellt Flggvapnet. Detla krävde en omfallande utbildnin! av både operativ och teknisk personal, en utbildning! som förlades till F2 och Flggvapnels radarskola. Exempel på andra tgper av utbildningar sorn förlades lill F2:
förberedande utbildning (eivil) av blivande fälfflggare

-

aspiranl- och kadettulbildniqg (off i malktjäns{)
trafikledarutbildning
leleteknisk utbildning
väderulbildning
utprovning och u{bildning RB68

Flggräddninsen överfördes t/ll 1958 fill FB BarkaÖg. I och rned detta var
FZ el* renl ulbildningsförband.
I

juni 1952 inträffade händelser som skakade &er'ge och sorn i hög grad

verkade F2.
Den t3l6 på morsonen slarlar en DC3;s från Barkarbg för en s k "navigeringsflggningl över Östersjön". Efler en korl radiokonlakl blir allt tgst. Kl
l2OO befuaklas flgg;rlanet fönsvunnel.
lnlensiva spaningar sälls in ivilka även flggräddnin§ene Calalinor dellar. Tidrgf på morgonen den t6/6 kornmer eit radiorneddelande frän en Calalina. "Vi
är beskjuina". Planel lgckas landa men sjunker. Besältningen, sju man, tas
upp av det tgska fartggel "M0nslerland" på väs till Hälsingfors. Försl kl
lgSO sarnrna dag nås den svenska regeringen av beskedet att besätlningen
år räddad.

I slutet av 60-lalet inleddes eh utredning orn Flggvapnels fredsorganisalion,
I decembre 1967 lade ulredninsen fiarn et{ delbetänkande som innebar all
F2 skulle läggas ner senasl1972. Ett energiskt arbeie inleddes för atl moiivera all F2 skulle vana kvar.
Del slulgilliga beslulet blev dock att nedläglning skulle ske 3O16 1974 och
att hweddelen av verksamheten skulle iiverföras fifi FI8 i Tullin§e.
Den 3O juni 1974 halades så den tretunsade flaggan för sista §ången.

/Elv-oE_or//r

Kära vänner. Deltagare i F2 Kamraffiirenings 58. årsmötessammankomst"
Styreisens ambition vai afi få eri iiimpiig representant från vlygvapnet

attia-

la vid detta tillfiille, något som dock inte lyckades. Det har diirfbr fallit nå rnin

iott,att i viintan på kaffet göra en dei flyghistoriska tilibakabiickar.
.Tag

skall hå!!a mig

till

den 4O-årsperiod som sträcker sig mellan åren I 912 och

i952, wå årtai som vi idag har veiat åminnas specieiit.

lgLZ brukar anses vara det svenska militlira flygets fridelsear. Utveckiingen eiler
den ftirsta flygningen i

USA 1903 hade visat att flyget skulle kunna komma att få

stor militär hetvdel se.

Genoiri iJoni-rationer av eir bryggeridirektor Neunifilier kunde siaten och flottair

i slutet av

191 1 mottaga ett t'lygplan

tör som det hette "spaning till sjöss".

Söndagen den 4. februari i912 flrig dåvarande iojtnanten

vitl flottin, OloiDahl-

beck planet för forsta gången infbr publik. Platsen var Stora Viirtans is. Minus

i0 grader ocir byig vind. iian

gliorde llera uppstigpingar, några med passagerare.

Den ltingsta flygnilngen var pä 17 rninuter, svent rekord'"'id den tiden.
På dagen 50 år efter derma flygning. 4. febmari 1962" högtidlighölis cietta med en

ccrcmoni vid minncsstcncn päFZ. En vidcornspclnuig fian dctta tillfällc kommcr
att visas under kvällens lopp.

Utvecklingen av flyge{ fortsatte och snart sl<rrlle de boende n:nt Stora Värtan och
Hägeuiiisvikcn åtcrigen iå höra ijudei iiån stariande ouir irurtiiurtie Iiygpiaur.
generalordet fran Sjöftirs.,,aret fastslås att det fr o m den 12. februari

i

en

l9l9 shlle

anordnas en flygstation vid Hägerniisvikens vtisira strand.

Detta var starten för ett antal s k *,,interfl5rgskolor som genomfbrCes åren
1926. En av rie första eleverna var den iegendariske flygaren

l9l9-

Albin Ahrenberg.

Under l-örsta delen av 20-talet hö1des allttler röster tör ett sjäIvstiindrgt Flygva-

f^lr^+ D:r.^r^-^ii
^^r.^å
^P. Ll^,.
l\§iX la1lr§1. NrÄ§U4Btr. 1925 besiutade att anneiiS_ OCli marinens
UltrV Ut
lrgil, §4
flygväsende fr o m 1

juli

1926 sl«rlle bilda egen forsvarsgren, Flygvapnet.

Vapnet skulle bl a bestå av f-vra flygkarer. En av ciess4 den andra 1F2) med iorläggning Hägcrnäs mcd uppgift att vara marinsamvcrkandc.
t

jppsättningen av kåren gick längsamt. Först i juli 1929 kunde huvuddelen tlytta

ut tillHägernäs. Kaiislihus och harrgar 81 var då byggda. För forlöggning och
tbrplägnad anvåindes fortfarande logementsfarryg (Göta).

Under

ar, 30-talet bö4ade en viss oro sprida sig i Europa.

Hitler kom till

makten, spanska inbördeskriget bröt ut. Genom ett försvarsbesiui i936 förstiirktes Flygvapnet. De

§ra flygkårerna blev f'lotti§er

ytteriigare tre (F6, F7 och FB) fattades. F2 blev den

flottilj ftir

1.

och beslut om aff sätta upp

juli Kungl

att redan den l.septernber sama år byta narnn

L,tpplands Fiyg-

till Kungl

Roslagens

Flygtlottilj. Utbyggnaden av tlottiljen tog nu l-'art. Nåir orosmolnen hpaade sig
över Europa1939 ökades antalet divisioner fran 3

till

sex

bl a genom inhöp av

Heinkelflygplao fran Tyskland. 1942 fiek F2 det helsvenska flygplanet SAAB 17

i en sparrings och irornbversion på flottörer. F2 vw utrder kriget Sveriges största
flottitj med verksamhet på baser runt om i landet.

1944 hade 25 är gått sedan den första minterflygskolan. N4an reste då en minnessten södet kansiihuset flör att hedra <ie kamrater som då forolyckats i tjtinsten.

Samma fu bildades också F2 Kamratforening.

Så

kom då krigsslutet 1945. Det star nu klart, att det milittira siöbaserade flyget

spelat nt sin roll. Många av dess spaningsuppgifter kunde tas över av den under

kriget utvecklade radar n.
1945 ars försvarsutredning föreslog nedläggning av en spaningsflottilj och inte

oviintat biev dennaF}. Den i,
bildas

till

juii

1949 var F2 tid som

flottiij

ute. F2 skulle om-

ett utbildningsförband med namnet Kungl Roslagens Flygkår. Den

forsta utbildningsenheten biev Flygvapnets Radarskola (FRAS) och flera skulle
efterhand tillkomma. Det fanns fortfarande flygverksanrhet kvar i form av Flygraddningen 1FRÅD) med bl a tre från Kanada inktlpta Cataiina-flygplan.

Som sagt, dct varma krigct tog slut L945 mcn dct skullc följas av ctt kallt sådant

mellan öst- och västmakterna. Ett viktigt led i detta krig var att int-örskaflä infbrmation om motparten. Detta kunde bl a ske med hjälp av for den tiden avancerad
flygbr-ren elektronisk avlyssningsutn:stning. En utrntukt plats for sådan avlyssrring var över Ösiersjön, fredens hav.

År,en S.rerige deltog i denna mycket hemliga verksamhet rned två onrbyggda

DC-3:or kailade Fiugin och fuiunin efter Odens båda korpar.

Vi är så framme vid sista årtalet. 1952. i min 4}-ärigatiiibakablick. Det var året
då några dagar i juni ordentligt skulle konrma att skaka om F2, Flygvapnet och
Sverige.
På morgonen fredagen den 13.

jtini

startade en av DC-3:orna, Hugin, for ett av

sina rutinuppdrag över Östersjön. Ombord fanns åtta man varav föraren

Alvar

Älmeberg uch navigatören Gösta BIatI tillhörde F2.F}radio uppfattar 1125 ett
kort anrop fiån DC-3:an utan att någon kontakl erhålls. Intensiva spaningar sätts
in dff Fräd iir forst ute. Spaningarna fortsätter fredag. lördag och söndag utan
resultat.

Tidigt på rnåndagmorgonen startar tva Catalinor varav besäturingen i den eua
skulle få uppleva en dramatisk flygning. På väg hem efter genomfort uppdrag anfciils Catalinan av wä då mycket moderna sovletiskaiaktplan

Mig

15. Bes§ut-

ningen resulterade i svåra skador på flygplanen och även vissa personskador.

Tack vare besättningens skieklighet oeh en ganska stor portion fltr lyekades en
svfu'nödlzurrJning och hela besätftringen räddas onrbord på iastfafiyget Mflnster-

land, som forde dem till Finland.
På mandagkvallen kommer så besåttningen hem

tili Sverige igen, alia utom Ar-

bin som ligger kvar på sjukhus i Finland. De har hiimtats a\r en av de nu bara två
kvarvarande Catalinorna. Chefen

frr Flygvapnet och ett stort press och film-

"^^1.År{
r (,.
lrl\rLw!. P(r
LTPPU(r\r 'mÄfar
^3 EQ

En videoinspelning från hemkomsten kommer att visas under kvallen.

Av bcsätfiringcn år tdag6lT knar i livct. Ove Engberg dog för några
Som kamratt'öreningens gäster har vi h*ir i kvall nöjet att se Olof

åir scdan.

Arbin, EIis

Eliasson, Paul Eriksson och Uno Littke. Förhindrade att hörsamma inbjudan
var Gösta Ståthammar och Sven Törngren. Törngren har bett mig framfora
sina häilsningar

till

de närvarande besättningsmedlemmarna och deras fruar. Frfur

Stålhammar har kommit ett postogram som jag nu ber attfältisa upp.

Vad gäller DC-3:ans försvinnande har det trots energiska efterforskningar förbli-

vit en gåta. De anhoriga har under alla dessa ar fått leva i ovisshet om vad som
hrlnde besättningen. Frågan åir om man någonsin skall få veta sanningen.

Föredrag Täby Hembygdsfiirening. F2-historik.
2007-05-13.
Inlednins
Egen presentation
Historieintresse, allmåint flyg F2

-

Hägernäs historia under epoken epoken 1919-1974 då forsvaret disponerade ett
landområde vid Hägerntisvikens viistra strand söderut från Hägerntis gfud ftir
fl yg-och utbildningsverks amhet.
Det hela bör1ade i oktober 1918, Marinförvaltningen koper 15 tunnland, ca7 ha
av greve Magnus Brahe Rydboholm.
Bild nr 01. SO udden idag.

l9l9

612. Generalorder: "Kunglig mait har i nåder besttimt att en flygstation skall
från den 12 ds vara anordnad vid Hagernåis". Snabba ryck. Tält, logementsfartyg.

Vinterflygskola redan t919. Genomfördes årligen till 1926. Ej 1925. Utbildning
av ftirare och spanare. Elev 1919 Albin Ahernberg.
Enkla förhållanden. Talthangarer, skjul fcirlaggning på logementsfartyg. Freja.
Bilder: 02 Hägemäs flygstation 1922.03 Vinterflygskola 1920.04 SO udden
44"'?L
med Freja. 05 Ahrenberg.
,

?f4

1926. Flygvapnet

blir egen försvarsgren.

h

Fyra flygkårer, F1-F4 , en flygskola, central ledning. en verkstad.
Andra flygkåren,F2, marinsamverkande. Förlagd till Hägernäs. Personal och
materiel i huvudsak fran det tidigare marinflyget.
Verkade under saflrma förhällande som under vinterflygutbildningar. Ledningen
på Skeppsholmen.
1927. Hangar 81, betonghangaren, klar. Triihangarer flyttade fran Skeppsholmen.
Bilder: 06 Hangar 81 och H-näs gard. 07 Hangu 81 trirg. 08 Hangar 81
ombyggnad. 09 Trfiangarema. 10 Triihangarerna rivning.
1929. Kanslihuset, gymnastiksalen, vattentornet och en bostad ftir ftirvaltaren
stod klara. Karens ledning kunde flytta ut. Adress Viggbyholrn. anknymingar
Viggbyhokn telestn: Kårchefen97, Kompanichefen 330, Expedition 28,
Kassachefen 118.
Bilder: I I Kanslihuset. 12 Förvaltarebostaden.

30 talet

1933 4. sept Fint Besök. Charles Lindbergh med hustru Anna Morrow landar F2.
CFV general Eric Wirgin tar emot.
Första soloflygningen över Atlanten.2A-27 maj -27. Flygtid 33,5 tim,
Mars -32 kidnappades sonen.
Bilder: 14 Lindbergh i fpl. 15 Tilläggning 16 Paret Lindbergh och CFV.

Flygplanet Heinkel He 5 Hansa 55 ett 50-tal i tjrinst vid F2 under aren 1927-45.
Licenstillverkning. S ista fo 1 användes for ambulans flygningar.
Låir ha stinkts utanfor Tornön.
Bilder: 17 Hansan i Iuften. 18 Hansan vid Rydbo
1936 års forsvarsbeslut. Oro i Europa. Försttirkning av Flygvapnet. Flygkårerna
blir Flygflottiljer. Beslut om tre nya flottiljer. F2 1/7 Kungl Upplands flygflottilj.
Redan 1/9 Kungl Roslagens flygflottilj.
Kraftig utbyggnad inom området. Matsal. kaserner, forråd, hangar,
flottiljverkstad måissar. 1938 Göta liimnar för gott.
Bilder: 19F2 Flygbild -36.20 F2 flygbild 38.
Ny flygnateriel från Tyskland: 1939 12 Heinkel He 115 T2,l94l 12 Heinkel He
114 S12. Kriget stoppade vidare köp.
1942 helsvenska SAAB 17 S17BS
Bilder: 2l T2-startpå viken. 22 Sl7. 23 Badbild med S17.
1944. Högtidlighölls 25 år flygverksamhet vid Hägerniis. Minnessten till minne
av ft)rolyckade i tjtinsten, ca 50.
Texten "De älskade icke så sitt liv att de drogo sig ndan döden" vald av
flottiljpastor Ferrenius. Niirvarande utöver flottiljens personal, biskop Manfred
Björklund, kommunalnämndens ordforande Gustaf Berg, skulptör Axel

tcPSa4f

Wallenberg, arkitekt Evert Milles.
/ f. ch .
Stenen flyttades 2005.
Bilder: 24 Minnesstenen avtäcks. 25 Stenen på nya platsen.

hit*,'

.

F2 var under kriget Sveriges största flottilj. Utöver depån i Hägernäs dar i
huvudsal cenffal ledning och admistration samt utbildning av viirnpliktiga och
flygande personal ägde rum, fanns sex divisioner utspridda på olika baser runt
Sveriges kust. bl a Karlskrona, Farösund, Västervik, Gålö. Harsfiärden,
Hiirnösand, Hindås, Göteborg samt flygplankryssaren Gotland. För divisionernas
del innebar det en ganska självstzindig verksamhet diir det i ftrsta hand gällde att
med tillgtingligamedet tillsammans lösa uppgiften. Detta gav grunden till att en
mycket god kamratskap byggdes upp som man önskade skulle kunna bestå även
efte som man ftirsto att den förstiirkta ft)rsvarsberedskapen snafi skulle vara
tilltinda. Ett led i denna önskan var bildandet av Kungl Roslagens flygflottiljs
Kamratforening 1944 Ferenius, Ahrenberg, Melin, Bergengren, K G Larsson

1945 Ll7. Återgang till fredsrutiner.
Erfarenheter från kriget. Det milittira sjoflyget hade spelat ut sin roll. En ny
uppfinning RADAR hade under kriget spelat en stor roll och visat sig i
spaningshåinseende i mangt och mycket kunna ersätta ögonseendet. Aven i
Sverige bodade man utnyttja radarn och en ny skola FRAS'för utbildning av
operativ och teknisk personal placerades vid F2. Engelsk station ER3B.
x7 rf /7 ' 7i-t'<'2 2-1*ar
Bild: 26 ER3B
1945-års försvarsutredning foreslog nedläggning av en spaningsflottilj. Som
våintat blev det F2.
1949 3016,30 år efter marinens första vinterflygskola, var F2:s tid som flottilj
tilltinda och namnet byttes till Kungl Roslagens flygkar. En flygräddningsgrupp
FR A.D med bl a tre från Canada inköpta Catalinor blev kvar och utnyttjade fram
till 1/11 -58 då verksamheten flyttade till F8, hangar 82. I öwig[ blev inriktningen
baserad på utbildning.
Bild: 27 Catalinastart 28 Hangar 82

Redan L947 hade ett steg tagits in i utbildningsverkasmheten renom att
radarskolan Fras kom till F2.
Nya radarstationer och luftförsvarscentraler. Krav på utökad utbildning. En stor
elevkategori, radarobservatörer. Historia. Stridsledning. 1965 STRILS FTTS.
Efter hand kom F2 att bedriva utbildning inom flera olika områden såsom
Föfs
Kas-m
TI
Väder
Rb68
Den utökade utbildningsmtingden innebar personalökning- Själv kom jag tillF2
för en två veckors kommendering. Kvar i22 åLr. Bostadsbrist.
Bostadsråttsföreningen Flygbåten. Inflytnring till j ul 1 95 3.
Håindelsen i
minns.

juni

1952. DC 3:an 13:de. Catalinan 16;de. Catalinaaffairen. Pålle

Slutet av 60-talet lade en utredning om Flygvapnets fredsorganisation fram ett
forslag om nedläggring avFZ senast 1972. Arbetades för att F2 skulle vara kvar
inte minst fran kommunen. Största arbetsplat. Slulig nedläggning30l6 74 efter
55 är i Hägemtis. Verksamheten till Tullinge.
Juni 8. FZ tq4 farvril av Täby. Besöksdag.

Bild.29

T974 Flaggan halas

för sista gang.

Bild: 30
Vakten innan nedläggningen.
Bild:31
Stämningsbilder 32,33

Bilder för Pålle 34,35,36

ROSLAGENS FLYGKAR

F2
Historia

Förbandsfana

I.rbörjade sin verksamhet 1926-07-01 under benämningen
2.Flygkåren Depån ftirlades fiirst till Galärvarvet i Stockholm
men flyttade 1929 till Hägernäs. Ett mindre detachement ftirlades i Karlskrona (F2 K). Kårens var helt avsedd fcir marin
r .verkan och skulle för detta ändamål omfatta spanings-,

Fanbeskrivning

jakt- och torpedflyg. 1936-09-01 byttes benämningen
ftirst till Upplands flygflottilj men detta ändrades tiimligen
omgående tlll Roslagens flygflottilj. Flottlljen - marinflygflottiljen - hade tvådivisionertorped- och f iinspa-ningsplan
samt den division som var baserad på flygplanskryssaren Gotland. Detachementet i Karlslrona drogs samtidigt in. Flottiljen
ingick 1939-09-08-1940-10-15 med en spaningsdivision i
l.flygeskadem. Under ären 1947 - 48 tillfördes Radarskolan
(FRAS), Flygräddningsdivisionen (FRÄD), den regionala Televerkstaden (TV2) samt Stamflygförarskolan, senare benämnd
Förberedande fiiltflygarskolan $ÖFS). Flottiljen lades ned 1949
och erhöll då, som en renodlat skolförband namnet Roslagens
flygkar. Denna lades ned 1974-06-30 och verksamheten överfördes till nya F 1 8 i Tullinge som nu benämndes Flygvapnets
bo-mb-,

I

ertörnsskolor (se detta förband).
Fi-ottiljens traditioner ftirs vidare avUpplands flygflottilj (F16).'

På blå duk en vingad wåbladig propeller i guld. I öwe inre hörnet landskapet Upplands vapenbild , ett riksäpple i guld. Dekor
i inftillning och brodyr.2

Fanan överlämnad 1939-06-06 på F8

Marsch

Flottiljen hade ingen fastställd marsch.

Stridsflygplan
Spaning
SK 4, Heinkel HD

I blått

(se ovan)

ftilt landskapet Upplands vapenbild

äpple i guld.

Bellona

t92s-

S 9, Hawker Osprey

S 17 BS, ASSA/SAAB

T2,Heinkel115
, ett

14

S 3, Hansa

Torped
T 1, Heinkel HD

P-'aldiskt vapen

i Barkarby av HM Ko-

nung Gustaf V.

16

t9291939-19s2

riksFör!äggning
Hägemäs norr om Stockholm ordinarie förIäggningsort från
1 929. Kasemerna var f?irdi gbyggda I 93 8-06-3 0.
Ett fast detachementfrän7929 - 1936 på Stumholmen i Karlsl«ona.

En division (ftir flygplanslcyssaren Gotlandbaserad i Gålöbasen

frän1939-1942.
Under tiden 1939-1945 fanns exha baser i/på

Kamratförening

Lindarängen

F2 kamratförening bildades 1944 och är till för både flottiljens
och kårens personal. Föreningen tilldelades en egen fana 1954
av HM Konung Gustaf VI Adolf.

Gålöbasen

Västervik
Karlslaona
Fårösund

'-Stockholm

Litteratur

Flosjönoch

Norrtiilje

Jarneberg Eric,F 2Hägemäs (Täby hembygdsftirenings skrift-

serienr 21 1987). Borås 1987.

*Övrigt
Noter
t

En minnessten över kamrater som omkommit i tjänsten restes HKv
2 Go???
1944 inom flottiljområdet. Texten lyder: "De älskade icke
sitt liv att de drogo sig undan döden".

så

Flottilj- och kårchefer 1926 - 1974

Arthur

Örnberg,
Egerström, Christer Åke

F:son

SvenArvid
GustafH:son
Sundin, Julius Herman
_.Swenow, Sven Oscar Hugo
Weidling, CarlRichard
Flory

Enell, Harald

Sandberg, Karl Oskar

Gösta

_Sjölin,Trygvepeter

Lg26-LgZg
1929-1932
1932-1934
1934-1936
1936-1944

l9M-1948
1948-1949
1949-

i?;:

i;l:

Förbandsmuseum
Stor fotosamling vid Flygvapenmuseum i Malmslätt.

(tjD

Fr. u.: ma jor

eid|ing, kapellmrisf o re WillU-Hlntz,
och komrninistr'r O. Ferenius.
W

-FLYGARFEST PÅ GILLET
"Flottiljen är död. leve flottil- att leva vidare, dqt lovade kvällcnr

Jen", är det för tidigt att ropa, men värd, flottiljpastorn -och komml*något
sv den stämningen rådde vld nlstern i Täby O. I. erenlus, sorn

Roslagens flygflottiljs kamratfest sköter klubban oeh som bordsgranpå Gillet på onsdagen.
nar hade t. f. flottlUchefen maJor
*
R. Weidling oeh Albln Ahrenbcrg.
jull
1
nästa år försvlnner nämlt- Andra gamla F-tvåare, §om klubbgen F 2 och omorganiseras tlltr en mästare fanJ. C. A. Carlsson hadc
* flygräddnlngsflottllj. Sannolikheten att pyssla offi, var Isbrytarchelen,
att de 800 medlemmarna I kamrat- kommendörkapten Frydolt oeh
förenlngen därefter nån gång skall byggmästare V. Melln, medan Tä* träffas I tjänsten är därför mikro- t:ys kommunalorrlf. G. Berg hörde
skopisk. Men föreningen kommer till de sär.skllt lnbjudna.

*r--L/r44a4

/r'A.

Z

o" %, / ? /8

fll
a

.
.

lf§t

---:':

-')", "J

0l

.*-l

ol
al

LI

_,:.l

\

EI
EI

-l

r.rr..-

t 11

. ,,.

l

rl
rl
-l

I

1l
>t
ul

.:

-l

' -.:.tl

I
._-r.l

-l

-l
>t

Roslagens

flygkår

I- 19ä. Häqernd3 ltån lullcn. Logemontskor'
YGtlen "Flai!". I bakgrundon tdlthanglrer'
na. Th en "Albltroa''.

Få llygvapenlörband om ens något har väl under sin
existens genomgått så många förändringar som F2. Det skulle
dock löra för långt att här göra en lullständlg återblick och
redogöra för alla dessa förändringar. I höst väntas emellertld
riksdagen fatta ett beslut som blir det mest genomgripande
av alla som berört F2, nämllgen förflyttning av törbandei. Det
kan därlör vara av intressa att i anslutning härtill peka på
några milstolpar i förbandets historia.
* * *

* *

d.llkom genom 1925

års

förwarsbeslut. De dttuUs-

varande på armdn

och

marinen uppdelade flygorganisalionema sammanslogs till ett flygvaPen-

..

törband. 2:a flygkåren. Denna flck därvid
övenå marinllygets uPPgUte!.

Genom 1936 års försvarsbeslut omorga'
nisrades flygkåren och upphöjdes tlll rang
och värdighet av flygflottili. TilI en början

vil beteckningen Uppiands flygllottlli men
efter kor! tid ä'ndrades den '.ill Roslagens

fIygrlottiIi.
F2 iungerade som muinspuring$lottiu
frm till perioden 1947---'{8. dä flottiljeG

roll som tlygande förbmd sccessivt minskade. I stätlet övergick det alltmer tlll att
bli elt markskolförbmd. Det var mder denna period som störe delen av de flygande
enheterna avvecklades och ersaltes med
radarskolan I FB-A'S) cch tlygrdddningsdivisionen (FR.{D). Vidare t.illkom dåvuande
stånulYgiörilskolan.

FURSTA FLYTTNINGEN...

att de genoEt
tadraglringarna ftistälda lokalerna skulle
anv:in.l'a av F2, som i så Ja.ll skulle lörflytta& Err nä'rmåre undersökning vlsadc
eEEllertld stora ekonomi§(a nackdelar.

Vt saxar u! Kungl Mai:t Propositlon

U7l1959: "... sku.lle en bortllyttrring av all
nuvarande verksamhet vid F2 medlöra ln'
vesteringskostnader av en storlek, som ickc
skulle sä i riml,ig proportion tlll storlekeo

av mdjllga lnbesparingar ilråga om ad-rolnisEaUonskostrtader. En bortflyttnlng av
F8-4,S och fVL an=s vidare medföra ett
avbråck I pä8ående underoisnings- och för'
söksverksamhet, vilket sku.Ue få allvarllga
fölider för stridslednings- och luitbevakning$rganisationens effeKlvitet".
Departementschden delade denna uppfattning. För att emellerUd det ökåde behovet av loka-ler skulle kunna tillgodoses
tlck stamJlygförarskolan, fty8räddningsdl'

visionen ocir väderskolan (VÄDS) llytta
från Hägernäs. F2 undkom denna gång
f lyttningshotet med blotta f örslsäckelsen
och en ny organisation faststäUdes 1960.

NY I,VERSYN, NY ORGANISATON
Utvecklirgen gick emellertid raskt franåt.
Redan 1964 ttllkom !'Iygvapnets fly8lrallk'
ledningsskola (FTLS). Det var ocksä $art
dags igen för ny övelsyn av !?:s organisation. som bl a resulterade i att STRIS sam'
ma-nsiogs med op€rativa delen av F.RAS
och bildade nuvarmde stridslednin8s- och
Iurtbevakningssi(olan (STRIL§)' Den tekniskå utbildningen, som då blev den äter-

ny sko'
la, Flygvapnets teletels!.iska skola (!:ffs).
Den nya organisationen genomiördes hös'

srående delen av FRAS, bildade en

Vid i958 ärs riksdag fattades bl a principbeslut om indragning av F8 och F14. vid
denna tidpmkt hade emeuertid den allt

ten

iört lokalbrist. Dävumde stridsledningsskoia (STRIS) hö1I på att organiseras och
mm förutsag behov av utökad utbildnings'
kapacitet och därmed mer uu1'me för

föresiog indragning av bI a F2.
Förslaget hil sedermera grundligt bear-

mer ökande utbildningwerksarnheten med-

bl a FRÅS.
10

Chefen för flygvapnet fla.srlörde med

an-ledning härav den tårtken,

1966.

När Förwarets fredsorganisationsuEedning (FFU) t*irjade sitt utredningsarbete
kom F2 åter i blickpunkten. Utredningen

berats pä olika håU. Resultatet lramgär av

KmgI Måj:ts proposition m 96, given i
april i år.

Förvandlingens
tlygförband

-

från sjötlyg
tiil sTRtL
.L

i.

a

I denna förordar departementscher'en bls
att 12 neduiggs och att äll Tuillnge förliiggs en skolenhet för slrilljåinsten inom
flygvapnet. TlIl de uppgifter som nu åvilar

F2 som skolJörband koruner uppgitten att
förb€reda och genomlöra en förflyttning.
Det kan dåirför vara på sin plats att något
beröra innebörden härav.

t
'

Det är ett starkt önskemål att förflytbriagen planeras och genomJörs
på ett sådant sätt att utbi-ldningen
kan fortgå så ostiirt som möjugt, En

,
,

viss nedgång 1 produktlonen bllr
förr eller senare or:ndvikllg. Cheien
för flygvapnet iir angelägen att denna nedgång ej blir mer ornJattande
än nödvändigt

VISSA PERSONALPROBLEM
Möjllgheterna att bedriva utbildning ostört
förutsätter bl a att ertorderlig lärarpersonal dlsponeras. I detta avseende har redan
visa wärigheter anmdlt §g. Projekteling
och anskaJfning av ny strilsimulåtor, som
skall installeras vid Tullinge, har pågått
s€dan en tld. Dettå kräver medverkan av
eriarna lärare, som därför redan nu r]ndandras produktionen.

Den tekniska utbildningen har vlssa personalproblem att bemästra. då
en hel del kvalificerad personal. bi a

på grund av önskan att ej flytta
redan sökt sig ut på den civila
marknaden, d:ir de mottagits med
öppna armar.

öveElyttxingen av !'2:s verksämhet tiu
Tullinge medför vidare krav på betydande
investeringar. Ett orntattande byggnadsprogratn måste genomiöras innan flyttningen kan ske. Det :ir d:irför naturligt att
möjllghetema att starta produktlonen på
den nya platsen främst blir beroende av
att lämpliga och tillräckiiga lokaler för såväI administration, utbildning rm förläggning m m står färdiga i tid. Personal ur
F2 beräknas i varje fall tidvis behöva medverka i dessa planerings- och projekte-

Vpl radarobservatörer utbilda8 i karlmarkört,än3t i en lultlörsvarscentral ,. ,
I miniatyr.

1970.

"--

::-

- ,;:-l-

ANPASSNNG

Även andra med fl,ttningen sammanhäng-

ande problem kommer att uppstå efter

hand och kråva sin lösring. I avsikt att i
möt'ligaste mån säkerstålla att flythjngen
av f2 inte orsakar stöme nedgång i utblldningsproduktlonea iin vad sorn ii!

oundgiingl-tgen niidvtindigt har flygstab€n
och trz redan nu gemensamt börjat klara
ut hur man på l,:impligaste sätt skail nå
detta mål.
Chefen för flygvapnet har i anslutning
härtlll angivit vissa riktlinjer med avseen-

de på personalkorMenderingar och -pia-

ceringar, begränsring av nya arbetsuppgum m. Förbandet ha! diirför anledning
att med viss grad av tillförsikt se {!am mot

ter

de niirmaste åren, De förändringar som
successivt skett belr tlygkårens ilbetstppgiJter, orgarusation rx m hil givetvis syttat

til1 att änpassa förbandet och dess produklion efter de ändlade och ökade krav som
stiiUts på det.

Det lir en förhoppning att den för-

iindring som Roslagens flygkår nu
står inrör ska.ll leda tiu att det på
den nya plats€n
och även diir
med den ga.mla trz-andu
skall
fima trivsel och goda arbetsberingelser för att möta de ökade laav
som i framtiden s&ills på Ilygvapnets strilutbildringscentrum.
f

-Visste DU
6tt trz

o
a
.
a
a
o
a
o

har ca 150 kurser om året
utbildar ca 2.500 erever per ar
har 28 in- resp utryckningsomgångar per år för värnpliktiga
grundutbildar omkring 1200 värnpliktiga per år
har ''utbildningsöar'' från Skåne i söder till mellersta Norrland i norr
är beroende av sjötransporter i sin dagliga utbildningsverksamhet
varie är betalar ca 7 milj kr i rese- och traktamentskostnader, varav
5 mili "kontant över disk"
har ca 125 motorfordon i daglig verksamhet utanför lägerområdet

ringsarbeten.
11

* *

Flygvapnets strids/ednings- och lultbevakningsskola,
fSI,C/LS,) svarar lör grundläggande och viss lortsatt utbildning av operativ personal inom strilorganisationen.
De elevkategorier som utbildas varierar lrån värnpliktiga
( radarobservatörer) till överstar (lultlörsvarsledare). U nder CFV svarar skolan ocksä för att enhetligheten när
det gäller striltaktik i samverkan med llyg-, bas- och luttvärnsrobotförbanden upprätthålls. * Detta kräver nära
samarbete med de operativa lörbanden. Faran för att
en central skola skall bli f ör teoretisk i sin utbildning är
att lärarna lår lör lite kontakt med verkligheten * * *

enom att sända den fa$å liiril-

kadern pä praktisk liånst i
krrgsiriattnirgar vid uppehall i
utbildningen föEoker STRILS
dock hålla si8 "modemt operativ''. Skolan lörstärks ocksä trnder vissa kur*r med förbilldens erf arne
op€ratörer pm läiue, vilket medtör att
underorslngen ansluter tUI verkllSheten.
C:a

.10

olika kr:ner hålls. en del ånda upp

till sex gånger åt€rkomande per år. Om-

krrng 800 elever utbildas årligen. Den fasta
lärarkadern bestå! av ca 30 oiflcerare och
underotflcerare. Genom "Lnlåning" av 1ä-

rare frän förbånd kan lärarantalet under
de mest b€lastade delarna av året uppgå
Ull nästan det dubbla.
Am6ns lultvämsledarutbildning msluter
varje år lill skolans utbildning av betattningshavate på insatsnivå. Den inteSrerade
utbildningen har ökat förståelsen för vepensystemen och medJört förbättrade samverkansformer. Den gemensamma utbildningen har ocksä resulterat i entydiga och
ändarnälsenliga irstruktioner och taktiska
mvisringar. Detta har medfört ökad lultförwar*tf ekt samtidigt som varje vap€nsy*em i möjligaste mån fått operatlv frlhet.

KONTAKTUVNINGAR

Vid stridsledningsavdelningen sker

(,

den

grudLiggancie utbildningen av f lySrrapnets raciarlakdedue rrna-i). En grodläggmde kurs hil en totål längd av 16 veckor. iördeiad på ett simulatorskede (GSU
1) pä F2 om tolv veckor sån! ett praktlskt

skede rGSU 2) om iyra veckor. Under det
srsmämda skedet leder eleverna för första
gängen krigsflygplan i kontaktdminSu.
Två kus€r per år förekommer, en kurs
för oificersasprmter uder vären och som-

m&en. en omskollingskurs samffilagen
med motwilande kus för underbeiål under hösten och vrntem. I slutning tiII
omskokringskursens iörsta veckor pågår
desurom en rrj alinstruktörskus.
Den tekniska utrutningen utgdrs av en

radarsimulator (Solareon 30OO) sm kan
producera tjugo ekon sam$digt på indlkatorerna. Genom ait åven fl]rgt:aflkle-

darskolan (FTI§) umyttjar denna mlä88-

ning och således ta! ett visst mtal ekon
i arsprak, måste den simulator (Solartron
3800) ubyttjs som lultbevakningsavdelningen använder. llånga intres*n kolllderu ailtså när det gåLler att uhyttja de
olika öwin gsanläggninguna.

NY SIMULATOR TILLSKOTT
Med gott humör och en vilra från alla
puter aft lösa problemen för utbitdningens bästa löper samubetet frikuons'ritt
mellan skolorna i olika frågor. En ny mo-

Rsdarsimulaior Solartron 3000 används yä3tvärlden över. Hår
utbildning hos RAF i England.

i

tränst lör
.l (,
; o
,.1
I

o

!

iörare".
Åvdelningen hu sex ia$

.!J
.!

.J

-t-t {
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dem simulator, som skall in$allers pa
Tullinge. dit F2 flyttu om nrqra ;ir, kommer att minska kollisionerna neilan olika
intressen i mycke[ hög gxad.
En radffiimulator pa f ilken ndjlighet
fims att lägga störninq av oiika slag ger
rrjaleleven mdjlighet att {om.tmrcera meci
den kffiat som "fl;*ger" de 3ktuella ekona. Dessutom firms taibmcispeiile i'ör att
s-pela in tratiken meilan rrlal cch 'f!1'g-

0
0

:)

lacerade liira-

temm var j e rrl aiku's besiar av ca
18 eiever och eJtersom i ieqei nio PPIpiatser krävs (en elev rr:rl3i.
en snm
styrue i simulatorn I iordras :rio instruktörer för en kurs. För att:3cka lsrarbehovet mäste personai konlmencierf,s :'ran
andra förband. Av den iasla r)ersonåien pl
F2 tas tvä i anspråk sotrt kttrschei reso
föste lärare. Eft totait irtlanrnqsöehov 3r'
ca iem lärare per kurs uppsixr ailtsa.
re.

Ef

UPPSKATTAO''FLYGVECKA''
Utbildningen ger eleverna {runderna i
stridsledningsnetoderna. ocir begrdNas till
talstridsledning. Pä en liursl id ,)m ca ;00
tim iotalt anslås ungerär irrLten:ill slridsledningstjäns! cmialtmcic rrtbridnrng i simulatorn,:ektioner om olika iaktiska an-

vsnings och in$ruktioner.

Utbiidningen avsiutas :rte.i .':r lecka liir
trltämpni.ngsdvningar i slnrLriaLorn. Rrjaleleven ingå! dä i rrjailaqel ,,cir hms för-

12

j

STRIDSLEDNING

0
o

flygo per ativ nyckel r oll

(,

o
o

!0
0
0

Utveci<.i-ingen gär raskt framät. och den
trihet rnån har niir det gäller att försiikå
föra utbildningen frmåt med hjälp av nya

utderyisringsnedel skänker ytterligare sdmulans åt arbet€t.

aq.

zi

VID LUT:IBEVAI!\INGSA]TDEIÄINGEN
äger en stor del av flygvapnets gnmd[iggande luftbeva.kningsutbildning rrun. Den
personal som utbildas år friimst vpl radar-

obseryatörer, sEiLuderbetälseiever

att sarnebeta med olika befattningshavue vis&s. De öwi.ga tirrmarna anslås
ti}l lektioner i flygrjåinstkuffkap, vwid
bl a de olika versionerna av J 35 behardlas. Vidue jngår lektioner i meteorologi,
mäga

L

äi
+tJ

sarnt

spiranter och kadert€r på marklinjen.
Desutom waru avdelningen för viss fort§tt lultbevakningsutbildnhg.
Orgmisabriskt består avdelningen av
chef , adjutant, två kur*heier samt eft

är inrrkbd pä den spectetla materiel den
v-ol senare möter under sin tjiinstgöring
vid flottilj.

a HelikoDtern är ett ovärderllgt hlälpmedel
då radarmal€rael skall transporteral till

Siirskilt liimpliga radffobsewatörer uttås
senare genom förbandem försorg till chefs-

mtal lärare (f n nio).

sarnbandstjänst. luJtkrigskonst sarnt fysisk

VPL CHEFSOBSERVATURER

trärung.

Under en vecka tjänstgör eleverna vid
Fl i Viisteras, där de iår prdva på att leda
skoUl:rgplan och flyga för att uppieva kontakterna från luften. Dessutom får elevernå fl.yga i 3s-simuiatom och se tralikledama i aktion. Hoppet är att i framtiden
få SK 60 för denna utbildning. Denna

svarttllgängllga plalsar.

q

per år.

SäväI *rilunderixiälseleverna som aspirantema på milklinjen genomgår i priacip

s.unma grudutbildning i radårobseryatörshänseende, även om vi.sa avslitt är modi-

fierade med hänsyn

1.i11 framrida fjiinst i
vära striLsystem. Vid genomförandet av
dessa ku*r wuar avdeilxingen även för
utbildningen i !s-, lgc- och lfctjiirEt.

körningen pa F2.

ÄVEN AV-HJALPMEDEL

Luftbevalningsavdelningen kommer även

Inom en snar framtid hoppas skolan få
möjlighet att med portåbla videobandspelue speia in elevernas kontaktförlopp på

in i bilden i samband med t ex repetitlonsulbildning av rservoificerile, krigspiacerade i LuJtbeval(njng$jiinst. oclr vid de sk
paketkusma i striltjän$.

PPI (dvs "radarskämuna"). Vid prov med
videobudspelare har det visat sig att dess
är ett utrnärkt mdervisningsmedel. Ånvdndringsornrådena är många. Bandspeiaren kan användas för art visa förlopp iöre
en övning, speia in elevens kontakter under ert pass och paset eiterat spela upp
förloppet och påvisa de fel eleven gjort.
För att elfektivisra utbildningen har iörwuets brevskola anlitats. Åvsikten är att
få fram visst programmerat undervisningsroterral. till vilket elevema kän gå tiUbaka om de mårker brister i sitt kunnande.
Från Militiirpsykoiogiska Institutet får
skolan hjälp av en psykolog dä det gäUer
utbildningsrågor. Denne kormer snåningom att bU hela flygvapnets psykologkon-

NOGGRANN PLÄNERING
Den stora utbildningwoiymen medför krav
pa noggrm planering på lång sikt. Vid
flera tiUfällen mder året har skolan dubbla radaob*rvatörsomgängar inne, samtidigt wm aman utbildning pågår. Dä är
trycket på lärusidan så srort att in$ruk-

törer från förbilden Iår låns in för att

klara upp situationen.
Skolan är mye*et :acksarn iör det utmärkta biständ förbanden iiimnar vid sådana tillfällen. som även ger möjligheter

att diskutera aktueila utbildnings-

Nuvumde organisalion av utbild-

frågor.

ningen med sex omgårtgar per år
medför tidvis en tmg b€la$ning.
.lven lör förbanden imebiir til[örsel av radarobseroatörer sex gånger
per år en hei dei nackdelar. fraurlst
med tmke pä de många in- och utryckningama ocil den under året
ojäma tillgmgen pä perrcnal. Den
f

U
,l
J

krigsplacerbara.

beslutacie övergangen

tilL fyra om-

m

19?1 b€döms

gangar per är ir

o

dock elimmera manga av nackdeltrna i detta avHnde.

Blud övriga aktualiteter inom avdelnlngens oruade kan nåmnas ilbete på en ny

hjäl.pa

dem på traven då det behövs, Jör-

och

opelativa problem.

suit i stridslednilgs- och luftbevakaings-

Ått s el.everna urveckl§.

observatörsutbildning. Denna utbildninB går

i Fz:s regi och i regel med två kurser

"flygvecka" uppskattås mycket av elevema
och är eft vålkommer avbrott i simulator-

UTBILDNING PA FORBAND
Efter avslutad utbildning i Fz:s regi tortsätter eleverna sin utbiidning vid oiika
förband under en period om :0 veckor
(GSU 3). Under detta skede får eleverna
Ieda förbuden taktisld och kommer smaningom upp i så god ITjaibim att de beträffmde talshidsledning väI ku svara iör
den jaktsEidsiedning som förbanden behöver enligt ÅJU. Efter cSU 3 är rrja.iarna

Den alha störstå delen av utbildningsvolymen uppts av vpl radarobsroatörer.
Den utbildningen sker i sex omgångar per
år och med upp tlll 75 elever i varJe. De
ämen mm inBår i sidat- och markstridsutbildnlngen är luJtförwaslära, radarteori. störskyddstjälst. materiellåra och naturligtvis huvudämnet radarspaningstjiinsr.
Grundutbildningen lar nio veckor och
övergår sedan i en fortsalt utbildning (ca 3
veckor,, sm matrrielmässigt och operativt

(,

i<Ira "tingero rätta ordning,' och
att sedan se r6ultatet av sina mstrångmngar ger läruen en mycke!
>'timulerande kdnsla av att hm utrdttar nagot produktivt, nagonring
som komer flygvaDner iill nylta i

)

lramLiden.

0

{,

o
0

0
0

instruktion för radutropp, utbildninE:sanvisrringil och modemierrng av undervisningsnåteriel och metoder. I sistnärnnda
avKnde ku t ex ndmu prowerksamhet
med programerad udervismg, där resultaten iir ri uppmrntrmde att de gett
rnergmk.

:!! :ruati itv ilrA -ii::,i \'aia:trr,)a:ct ,r
f,v aor: ,':lroe ..j .nqujt ia '..:" ^n ;:m
iven :ör -lrrdslmuen larren.
önskemdl iöreLigger ilt rka.iu*n
art gälla mluga jaktiörile, men
:yvarr måste:koim;åga nel av
ala

kaDacitetsskaL

TAKTIK FULJS UPP
Utbildning av taktisk personai. ha! nämts.

3i.

i verksarnheten omtattar uppföljning av förändringar i taktiken, meciverkån vid reviderrngar och undervrsring
En viktig deI

vid skilda kurser.

De publikatloner som aLltså bör .finnas
och särskilt stucieras pä avdelrringen är
taktiska mvisnilgar Jör jaktförbard (TAJ),
anvi-$ingar för takEisk ledning och jakt-

stridsledninq vid luJtförsalet (TAStri)
smt vissa instruktioner f ör befattningshavare i luftförwuscentral. -{ven då det
gä]ler instrukuoner har avdelningen ett
uppiöl j ningsanwu.

OPTIMALT NYTTJANDE
Upptöliningen av flygiöretag på 1åg och
Ligsta höid hu inom luitförwilet tidigue
utgjofi ert stort problem. Dämeri har också svårighetema varit stora när det gä1lt
att leda jakt- och lwobotförbmd på dessa

.'5o

höjder.

c
C

0
0
0

a

Radarantennernas vakande ögon upptåcker
i lullhayet. Här radarhöidmålare.

det mesta

LFC.UTBILDNING

Utbildningen är förlågd ti1l iuitförsvarsentral. Vaftannat år utbilds personaL i
Ifc t-vp 1 och vafiannat år i lfc tl'p 2. Den
personal som ias ut ij.ll ulbildningen har
grudläggilcie klmskaper och rurin irån
oiika deiar av luitförwarssy$emet. KusIängden är 3-5 r'eckor beroende på befattninq.
Det är viktigi att uibildnmqen av de olika beiatkringshavarna bedrivs samridigt sä
att tillfäIlen till samdvnrnq ges. Derta inne-

bär att utbildnirq i lfc typ I omiaftil i3
wtidiga kuser meo ca;0 elever cch ca
30 1ärare sarnr i l-fc t-yp: sex samridiga
kursr med ca.10 eiever och lio 1ärale.
Samorcininqsprobiemen iir stora r;cn iörberedeiseLider ;ijr kuserna, narurliqt nog,
omiattude.

Der ,/erkliqa eldDrovea i:L:f,rfu i
sLutet av kursema då samovning i
fom av spel angrdnas. För alt kmna presentera ett reaiisti.skt iurtläge
ert'ordras en idrsKild ipeiorgmrsiion om-tattmde ca -10 rnxn.
Under den [:den rr ciet:ranqt )cn \'armr
i lu-ttföryarscentraien,)ch en iurrci beiust-

ning pf, blcrr' elever ocn :iDei!)er.'!oI)ri.
14

tjiinstgör i rgc och dämed har dagsaktueila kunskaper.

chefer beträffande sEidsledningens tåktiska mdjllgheter och begrdnsringar
uppfö§niag av och medverkan vid re-

videring av tåkusiG anvisnnga! och
instruktioner samt mdervisring i jakt
stril taktik
a utbildning av personaL till rgc.

RL,!r-

delningen på STRILS.

För radarjaktledae och måUöljningsledare omlattar utbi-ldningen ca iem veckor i
högt uppdrivet tempo. Som iärare utnytfjas
de skickligaste operatörema, som norrnalt

a utbildnbg av personal för krigsplacering i taktlska nivåer inom lJc (luiled,
jal, bijal mfi)
I utbildnins av flygcheier och divisions1

I och med aft radsgruppcentrai. (rgc)sy$emet skapades och byggdes ut Iöst€s
dessa problem på ett tillfre{is$ällande sätt.
Nu gäller det att optimalt kunna umyrtja
detta system, $m till sin natur är mycket
kval.iJicerat tekniskt och cperatiw. Sy$emet :ordru en omtattand.e ieknisk/tåktisk
utbildning av den operativa personalen. Åll
utbi-ldning genomförs på den taktiska av-

RIKT ERFARENHETSBYTE
Åvdelningen handhar även de operadva deO Vpl radarobseryatörer gnuggas

i miljön iran man inte:laga på;
den mrliön jteruoplevs secim varle:r mLi.snen

der en veckas repelitionsutbildnlnq.
TAKTIKKURS

I kuskatalogen iterinns en kurs som bendms :rrrlkurs raktik. Li*r naI'.'rciare
iinner:nan att kursramner rr 3170. kus1älgoen iva veckor, max antal siever:0.
Kursen anordns pa F2 smr iir av*od för
officerue iflygcheier, divisionscherer och
gruppcneier ) ocir aterkomer arliqen.
L-tbrldmqmalet Jr alt:g eieverna en
crienterancie s!ridsiednmgsurbiidning med
laktrsk ca.!igrunci.

En jior del av urbildnmqen iqnx it

:adil'jaktLedarens veri(smel. :r3turiigt :og
ertersom d.et dr cien mmnen
eiler kvinn&
som:l)'gldrilen:nest- konmer i
- med. "Spaiai'cka en ' aDpiever clerkonta.iil

ia ait inte ieciu utan i siallet sjaiv:i i.eoa
:lvgprane: :iIl :klutiriee om arqrr ::!'cke!
iasclnermoe och siimulerencie. Och svart
m]'cke[ svarare iin irm !'gentligen hade
-irott ared alla variermcie
mo i iigheter och
stornmqall
Dessa Jvn!nqil' :neci iekriorler

kusioner ,)m

rch dis-

aiitleoarens :ro jiighe:L'r ocil Jegransnlr)Iff. 'nl :diis:: 3nverraciarr

lim aetl.il1 :rtai )clt :ö::rir .mrr appli:ialoIlsdS c,xemDet :{)r it: i)3t" ia glunoer-

stridsledningens konsl.

i

lama av .rTIS tekniska systemkurser pä
rgc iör ingenjörer, som avrs placeru inom
systmet. Dettå bldrar til] att skapa f örstäele meilan teknlska oc.t. operatlva personalens arb€tsuppgllt€r UU båtnad

Iör

sys-

tenfunktlonen.
Som läsaren redan försätt fordras, för
att lösa takukavdelningens uppgifter, att
avdelningen täcker ett ganska $ort kunskåps- och erfarenhetsoruåde. Inom avdel.ntngen flns också specialister fr luttUevekningssidan. strldsledningssidan och tlygeidm.

Genom tidigare nämnda utbildningverk-

från olika törband utnyttjas, får avdelningen möjlighet
att följa förändringar i mareriel, tåktih och
samhet då llirare/sp€cralister

organisation samt
kanske dn viktigare
förbanciens erfarenheter
diirvidlag.

-

TELESKYDD
MOTMEDELSAYDELNINGEN .inom STRILS

är en l-iten avdelnirg men detta irnebiir
inte ått abetsuppgifter saknas,
Avdelningen har som huvuduppgiJt att
waa för tlygvapnets centrala utbildning i

motmedels- och r"eleskyddstjänst med tonvikt på den senare verksarnheten, varför
avdeklingens benärnning kanske inte är

helt adekvat.
Framtågn]'ng av anvisringar rölande teleskyddstjiinsten och i. viss mån även motmedelstjänsten är ett annat arbeldilt för
avdelningen. Denna verksarfret sker natuligf,vis i nära samarbete med flygstaben.
ÄvdelrUngen verkar dessutom som sammanhåIlande in$ffi för den störverksarn-

0
o
o
o
l,

0

het som i ömingss#te b€drlvs mot sEil-

förbanden. Vid srörre övningar svarar även
avdelningen för planeringsarbete och ledning av störirsatser.

STURSIMULATORER . ..
Unden'j.$irgen ornJattan utbildJairg i motmedl.ens oc}- teleskydd.sredlens mörllgheter, och är i allm:inhet av grundläggande
art. Eleverna utgörs dels av p€rsonal, som
genomgått grundUiggande strilutblldnjng
ocb dels av personal vid specieila befälskurser i iirnret diir huvudputen av e.leverna utgörs av offlcerare i flyg- och stril-

'0

0

a

Radarantenn i stadsmrliö. Räckvidden är
avseyärd; här "ser" man långt ut över
havet.

Avslutningsvis kan sågas att utveckiingen av rnateriei. och teknik inom
ornrädet för teieiuigf öring sker i
hög takt, vilker gör att de som ubetar vid avdelningen kan se irm
mot ett allt ner stimulerande arbete med ökacie mdjugheter art Iöra

kmsi{ap vidare inom detta intres-

tjåirEL

smta men :idigare karske
:.--.-

.1-..!

något

$!rymoderligt behecilade ärnnesom-

foto: hdns ericsron

råde.

TiII detta kornrner naturli$vrs lektioner
eLler :öredrag i motmedeis- och teleskyddsijiinst av orientermcie kaaktär inom kurser neci man itrikbung.
För art kunna bedriva :eleskyddsutbildnrngen pa ert merugsruilt sätt :orcijas
hiälDmedel. Härvici utnlrr.as bi a störsimu-

Iatorernå med väs hjäID cij-lia stört] per,
eifekter och störbåringar kalr, astadkommas. Störsmulerrng är specrellt uder

grundulbildningen av :aciamersonal av stor
betydeise. Här komer dven videobmdspeiaren

till sin rdrt.
OCH AUTENTISK STORBILD

I den icrtsalta utbildnj.nqen f,v radaroperaiörer !åqgs ailt Jörre rlkt \-id f,lt uncier
praKtiska dvninqar :rana r.aIlölinmq och
iurcisl3o'nrng unoer s!orca !drhiilmcten.
Därvid :lmvttjas :lvgDlanournt jtoru!rus!nmqar. yllke! 3er .n ner .,'erkUghelsEogen bild av den mrljö nan km vdn[a iig
i isiq.
Denna lorm av 51ör1ug J irmrörail,t
lämpiiq 3tt mvmcia ilq f,v Vld stdme dvnmqar. Vid jadana u\'rungs.im il'en
markovninqsstörsandare utnl[!ias, Genom
att n]'tt'ia de ienare {an lios-r.naden hallas nere samlidigt :om ]imerrnqsabetet
Dlir enkitre,tcn LrII:anrtiqne!sqracien :röq.

MÅNGSIDIG UNDERBEFALSSKOLA

Ett treltitai bLivande ucierbeläi"genoruör
årj.igen sin grunciläggande sftiiutbildning
vid STRILS lmcierberälsskoia. Eleverna
rycker in pä F2 i början av jmi varle år
och har då cirka ert irs ailmänbiidarcie
och allrndmilitu utbildninq vid FöFS (F5)
bakom sig.

Vid 12 börju elevernas egentliga lrkesutbildning, iräms! nom iuitbevairugsorEaciet. Utb.ildninqsriden är indeiad i sex
olilia skeden. vuav F2 jr diJekt ffiveigt
lör !yra. Stor vikt läggs ,,'id teknlska ämnen som raotriära.:eieteioik och slrilsys_

temiära. Den biivande lurrren studeru dven
mcira imen. jom iran:år god n].tta av i.
sin irmrida iiänstqöring_ InsEruktörsrjäns!,
expeoitlonstjdnsi ocn smbandstjänst
emDel.

ir ex-

Utbildnrnqen,j.r uDpiaqd sa. alt eleverna

sail iå sa "-tor omvdxiiag som mrj j ligt
meilm ieorr och praxtik. ]Ian iker i flera
omgdngar Ltt iill oiika strrlaniäqgnrngu och
Ii.llärnpu de tcoretiska l<unskaper i tu-ftbevai,ninqstiänst som mm liirt in pa F2.
Efter:otait c.irka tva.rrs urbildnnq placeras cicn n].utnimde ilrriren ul pa iörcmd rirn! r)m i S!'erlqe. l,Ierlarten hu
hittills börjf,t .in idrsta ilainstqdring vid
Strri.-{;0:irbm.i

I
15

F2Hägemiis-Wikipedia

Sida

I

av 3

F 2 Hägernäs
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F 2 Hägernäs, egentligen F 2 eller Kungl
Roslagens flygflottilj, (flygkår), var en svensk
marinflygflottilj och senare ett skolforband inom
Krigsmakten som verkade i olika former mellan
ären 1926 och 1974. Förbandet var förlagt i
Hägernäs i Uppland.

F 2 Hägernäs
JI
5 I:*

.1

Innehåll
l Historik

l.l Viktigare årtal

2 Ovrigt
3 Referenser
4Extema liinkar

Historik
F 2 var den enda av flygvapnets flottiljer som
saknade rullbana eftersom den var en
sj öfl y gfl ottilj. F ran hangarerna rull ades planen
rakt ut i sj<in. Till ftirbandets område hörde åven
Tornön i viken utanför kårens område. Tornön
användes ftlr militar övningsverksamhet, bl. a.
utbildning i spriingtj änst.
Under 1960- och 1970-talet bestod verksamheten
huvudsakligen av markutbildning. KAS/M, som
var flygvapnets Kadett- och AspirantSkola
(Marklinjen), samt korpral- och furirskola ft)r
blivande rurderbeftil i STRIL-tjänst inom
F lygvapnet. Vid förbandet fanns även,SIR1Z,S,
som var Flygvapnets stridslednings- och
luftbevakningsskola.

Officiellt

Andra flygkåren

namn

(te26

Kungl Upplands flygflottilj
(1e36 - le36)
Kungl Roslagens flygfl ottilj
(1e36 - 1949)

Kungl Roslagens flygkår
(1e49

1974)

Hägemäs

Grundad

1926

Nedlagd

1974

Flottiljchefer

Arthur Ömberg

kvarvarande Catal inorna ombaserades däreft er till
F 8 Barkarby dar de tjänstgjorde fram till 1966.
Två Catalinor hade hela natten den 16 juni, 1952
utan framgång sökt efter DC-3an. Sökområdet
hade på grund av vind- och strömförhållanden
allteftersom flyttats nomrt och de båda planen
:uvlrkil

-

Ort

Mellan 1948 och 1958 fanns flygvapnets från
bödan tre Tp 47 Canso (Catalina) baserade päF 2.
En av dem sköts ned av rysktjaktflyg då spaning
bedrevs efter den försvunna DC-3. De två

http : //sv. wiki pe dia. or gl
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(1926-teze)
Christer A Egerström

(te2e-1e32)
S Arvid Flory

(1e32-1e34)
Harald G Enell

(1934-re36)
Herman Sundin

(1e36-1944)
Hugo Svenow

(1944-t948)
C Richard Weidling

(1e48-re49)
K O Gösta Sandberg
(194e-tes7)
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befann sig ntiskn tio mil norr om den plats DC3an troligen var då man ftirlorade kontakten. Kl.
04.09 fick F 2 päHägemiis ett meddelande från
ena Catalinaplanet: "Skenanfall av två MIG-plan."
Två minuter senare kom ett nytt meddelande: "Vi
tir beskjutna med spårljus 20 mm. Det slår till
höger." 04.15 kommer det ett meddelande från
den andra Catalinan: " Jag är beskjuten och träffad
flera ganger." 04.20 hade planet skadats så illa
det tvingades nödlanda. Besättningen på det
viisttyska lastfartyget Mtrnsterland, som bevittnat
hela handelsen, plockade upp flygplanets
besättrring. Alla överlevde, men piloten Carl
Arbin och navigatören Ove Engberg sårades.

att

Olof

Flottiljomradet iir numera bostadsområde. En
hangarerna har bevarats och renoverats for
användning som parkeringshus for bilar.

av

Trygve P Sjölin

(tes7-19'to)
Ame Persson

(r970-te7 r)
Klas Normelius
(te7 t-te7 4)

Flvgslag

Marinspaning, torped (1926-

te49)
Flygräddning, skolor

-

1974)

Iruvudtyper

T1,T2,SI,S2,S3,
S4,S5,S9,S12,S17

Övriga typer

G

l0l,

Se 102, Se 103,

Se 104,

l4,P l,Skz,

sk 3, sk 4, sk 6, sk
Sk 50B, Tp

Viktigare årtal

r
,
r
t
t
r
t
t
t

(19 49

l,

15,

Tp 2, Tp 8, Tp24,

Tp 454, Tp 47,
Tp 78,

Ö2,Ö7,Ö9,

1919 - Vinterflygskola bildas.
1926 - Andra flygkåren bildas.
1936 - Kungl. Upplands flygflottilj bildas den l juli 1936.
1936 - Namnbyte den I september till Kungl. Roslagens flygflottilj.
1949 - Marinflyget awecklas den 30 juni och flottiljen omorganiseras till en flygkår bestående
av flygräddning och skolf<irband.
1959 - Flygverksamheten upphör vid flygkåren och verksamhet bedrivs endast vid

kvarvarande skolor.
1963 - Flygvapnets väderskola (VÅDS) overfors till F 12 Kalmar.
1972 - 29 maj beslutas genom ftirsvarsbeslutet 1972 att flygkåren ska awecklas.
1974 - 30 juni awecklas Kungl. Roslagens flygkår och all verksamhet upphör eller
omlokaliseras.tll

Ovrigt
Flottiljemblemet bestod av Upplands landskapsvapen, men det fanns aldrig på några flygplan
tillhörande F 2. Efter nedläggningen anväindes vapnet av F l6 Uppsala.
PäF 2 fanns också Flygvapnets radarskola (FRAS), som utbildade bland annat personal inom
stridsledning (av flyg) och luftbevakning. Detta skedde med hjalp av för den tiden mycket modern
och avancerad teknisk utrustning. Åren 1951-61 fanns även Flygvapnets väderskola päF 2.

Referenser
skift
Braunstein, Christian: Svenska Flygvapnets forband och skolor under 1900+alet, Christina
von Arbin, 2005, sid. 48-50, 135-137.ISBN 91-971584-8-8.
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1.

^ Kungl Roslagens Flygflottiljs Kamratflorening Marinsamverkande flottiljen F2 Hägernäs Läst 29
juni 2009

Externa länkar

r Kungl Roslagens Flygflottiljs Kamratförening
Svenska Flygvapnets

flygflottiljer och skolor

Luftfart i Stockholm

Msal
[Visa]

A4 gernYoC3YoA4 s"
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längre existerande svenska militara skolor
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Kategorier: Ej längre existerande svenska flygflottiljer
I
I Stockholms garnison I Organisationer bildade 1926 I Organisationer upplösta 1974
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