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FLOITILJENS DAG 1B AUGUSTI

halsning

plottiljens dag'id F 2 den

Att intresset för kamratf öreningen hittills uorit störst btänd. personal ou tildre årsklasser, d'rr s
bland dcm, som hrirdast f ått känna tgngden au långa beredskapstnkallelser, bestprkcr att berädskapstjänsten medfört en ökad
krinslo- lör den storåbetgdelsen au
gn g?d sammanhållning"inom f örbanden. Jaq tror emellertid att,
riuen sedan beredskapstjönsten
upphört, dcn sammaÄsietsninq
au pe-rsonal au olika katcqoriei,
sgn-r
-fonns uid beredskape-ns auucckling, slroll bestå. Häruidlag
har kamratföreninqcn en uiktiä
uppgift att fglta, oöh jao hoppals

18 augusti blev en stor succ6 trots att vädret var allt
annat än stadigt. Inte rnindre än g 000 personer hade letat
sig ut till Hägernäs och de hade sannerligen ingen anledning att ångra sig.
Under själva flyguppdet nämligen strålande vackert och just därför brev också den
'isningen.r'ar
spän:rande luftstride' mellan två J 22:or och en s lz ett verkligt
publiknummer. Lokalpatriotismen fick sin starka utlösning när den r,ändbara s
r7 lyckades gäcka
alla J 22:ornas ansträ,gningar att komma den i stjärten. Tr,å Mustanser »r{g_
i
s,iff imponerade stort liksom en vacker uppvisning av B rgA. Hela det avancerade'flygprogrammet fick pubriken sedan se,i en hisnande uppvisning
med en
SIi I5 och därefter blev det perfekt formatio,sfrl,gning av två divisioner
s li från
F 2 samt bombfärr'ing mot en på vattnet uppbyggd fartygsatrapp. på hangarIriatta, återfann gamra F 2:are aila de flygplantyper, som varit i tjänst vld F 2.
Bilden här ovan är tauen.på flottirjens dag och visar en rad s
lz uppstärlda utrnför
hangarplattan.
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nämnas fl5'gbåtsmaskinisten, sedcrmera verkmästaren vid
fl'r'gvapnet .{. E. Larsson, r-ilken avled i mars I913. Larsson
var den iörste fli'gbåtsmaskinistcn och därtill en sårdeles
skicklig och anslarsmedveten sirdan. Han har som den i
alla ai'seenden frärnste medlelnmen av denna föredömliga
1'rkeskår förskaffat sig ett ärer-nir)Irc, som sent skall glömmas.

Vad marinflygaren iiek Iära 1920.
Utbildningen vid vintcrflS'gskolan måste, med den flygmateriel och den utrustning ör'er vilken vi förfogade, bli
at för moderna förhållanden s1'nnerligen elementår art.
Formella spaningsör'ningar, avståndsbedömning, fotografer:ll'- - '.r.'. "*.

I '..t'li= "i'''i.
Ett av Fahrman-planen. Lägg märke till slttrummet framför
yingarna samt motorn och prrrpcllern därbakom. Ilannen vid
sidan av planet är nuvaunde förrådsfön'altarcn vid F 2
S. O.

Karlsson.

av dår'araude kaptenerr vid flottan Sven Beckman
{certifikat nr 38 d 28/10 1915), landade på den snötäckta
isen med flottörer, l'arcfter ommontering till hjul ägde rum.

l'ördes

Vid landningen meddelade oss kapten Beckman sorgebudet
att armefl)'garna löjtnantcrna Roddhn och Hedenblad föregående dag förolyckats på Nfalmslätt under en flygning med
ett Albatross flygplan. Löjtnant Rodöhn .ansågs som en av

om icke den bäste militärflygaren i Sverige vid denna tidpunkt. Endast några månader tidigare
2ll9 1919
-den
hade han . utfört en för den tiden sensationell
flygning
Ystad-Haparanda-Boden utan mellanlandning i stormigt
väder på en tid av 71/: timme. Hans bortgång var sålunda
en väldig förlust för stensk militärfl1'gning.
Skolverksamheten igångsättes.
Uuder de närmast följande dagarna anlände ytterligare
några fll'gplan av Fahrman och Thulintyp och verksamheten kunde igångsiittas

ring, nedslagsbedömningsör'ningar och bombkastning voro
do praktiska övningar, som finnas antecknade i min flygdagbok. När flygningar icke kunde äga rum förekom
teoretisk utbildning och bland ämnena här anteckna vi:
Luftflottornas sammansiittning, fl-vgplans konstruktion, mo-

torlära, lufttaktik, luftfartygs ber'äpning, militär kustgeografi, Iuftnavigering och härför erforderliga instrument,
r'äderlekslära, signalering, fotografering, lufttrafikförordniugar samt hälso- och sjukr'ård.
Idrott fi'rrekom i stor utsträckning. Omedelbart utanför
fartl'gssidan hade vi en bandvbana och praktiskt taget varje
dag spelades bandl'. Skid- octr annan skridskoidrott idkades
så snart snö- resp isförhållandena det tillät och även till-

fälle till isjaktsegling kunde icke så säIlan erbjudas,

då

isjakter gästade våra isdomäner.
Ja det 1'ar ett friskt och härligt liv med allvar och lek
omväxlande. När arbetet för dagen var slut samlades personalen så småningom i sina resp. mässar ombord på Freja

till en otvungen och glättig

kamratsamvaro. Här etsades

nrarinflygama så småningom samman till ett kamratgäng
av sällspord st]'rka och gedigenhet. Detta kamratgäng blev
i realiteten en kamratklubb men med inga andra stadgar
än kamratskapets oskrivna men desto heligare lagar.
Utöver det rutinmriisiga ör'ningsarbetet inträffade under

för fullt.

Flygskolan stod under befii) av dåvarande kaptenen vid
flottan Arvid FIon'(certifikat rrr 76 d l7l11 1916), en av
förgrundsgestalterna inom svcrrsk marinflvgning. Flygutbildningen var uppdt'lnd pi tvcnne kurser, en spanar- och en

förarkurs. BIand Iirarpcrsonulen märktes då'r.arande löjtnanterna vid flottan 'fornberg och \\'igert, Iöjtnanterna vid
kustartilleriet Ilunius och Barthelson (död vid flygolycka
i januari 1921) samt underofficerarna vid flottan Ahrenberg
och S. O. Karlsson. Förarutbildningen iigde rum på »Fahrtnann och spanarutbildningen pir »Thulin,.
Ytterligare en utbildningskurs och en !'tterst bet5'delsefull
sådan förekom tid skolan nämligen en flygbåtsmaskinistkurs. Betydelsen av att äga en hiigt stående flygmekaniker1iår insågs redan då till fullo och de flygbåtsmaskinister,
som här rekryterades från flottans maskinistkår, utbildades
tiII en yrkesskicklighet, som sedan dess näppeligen överträffats. Bland lärarpersonålen vid denna utbildning bör

4

Den skicklige konstflygaren löjtnant von Segebaden på
tid därefter under

besök vid Hägernär Han förolyekades kort
en uppvisning I Oslo.
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på ser.rirtla

iil sviirt att uvgiira r.ilken

t»mråden och

«iet

sockcn som tager ytriset. Ail
.j:rg denna gång valde' den urgamla socknen Angam i lloslagen pri cn vtirdag, licroddt' mest pri att fågellivet «Iär vitl
rlcrrna jrrstid iir cnastriende. Socknen äger niimligen en
fagelsjö, som bjudcr Lcsökarcn pri ctt underbart skådesyrel.
.\n;;arnssjön pånrinner nrl.cket om 'firkern i Ostergötland.
lloluborgasjön i Yiistergiitland, \'årnL- och lirankesjöama i
.Slifine. trots ctt detr lir r.risentligt rnindrc i vta. IIen «let rir
ickc blott I'rigellivet Angarn har att l;juda pit. \'ar man än
går, nröter rnan minnen från forntid.
Naturen är kanskt icke alltid så tilltalande. I norra och
nrellersta delelr iir den ()ppen, riitt kiirv rned strödda bergknallar hiir och drir. 1ti9ö sänktes Angarnssjiin, ja man kan
s:iga torrlades. Det ril endast på .r'åren den lever upyr till en
ringa del av vad den en gång varit. Siinkniugen av sjön
Irlr l1'värr förfulat landskapets utseende. Socknens södra
del lrt8öres mest av skog, en skog som tusenden njuta ar.,
tv inor-rr detta onrråde ligger Skidfrämjandets stora anläggning Veda. NIed uudantag ar' \,edaområdet torde Anganr
vara föga känt, tv socknen saknar järnväg och liggel icke
utefter de vanliga stråkvägarna för utflykter.
ViIl jag hinna med att se vad Angarn har att visa, rekomnrenderar jag cykeln, ty r'ägnätet är rikt och har goda väg_
banor. Från Viggbl'holm gick således färden följande stora
landsvägen till Norrtälje. På höger sida glänser Ullna- eller
Ornrgårdssjöns vida vattenl.ta. \'id dess nordspets, ar-tagsviigen till Åkersberga ligger Rosenkälla, en nu nedlag«I gamrural gästgivarkrog. Den unika krogen från 1200-talet med
säregen byggnadsstil tarvar ul)l)urärksanrhet. Källan till
höger om vägen med det underbara \.åttnet får ej försummas.

Efter ytterligare I km c1'kling är man inne i Angams
till Yeda och anläggningen
diir är värd ett besök. (l:a 200 nr söde'r Yeda finnes en .r,erkIig sevärdhet, en berghäll med en ovanligt vacker runristning omgiven av viil tecknade drakslingor. Fiirden går vitlare övcr den djupt liggandc kitnalert vid Ilocksta nedlagda
kvarn till Ilocksta gamla sritcri, diir tvenne runstenar minna
om forna släkten. Vid Rocksta htrr naturen öppnat sig och
framför en på en bergknallc ståtar Åugarns Klockstapel
sonr en fyr. Ej långt från klockstapehr ligger det nedeltida
templet, ringa i storlek och omgiven av rikt lövverk. Vid
kyrkogårdsmuren ståtar 3 runstenar och 1 finnes inmurad
i kyrkoväggen. Runstenen i kvrkomuren förtäljer att »{
söner sörja sin fader som fallit i Grekland. Gud hjälpe
socken. Snart kornmer atta6st'iigen

artden». Kyrkan beses. Medeltid härskar därinne.
Färden ställes så till en annan runristning, belägen

viister kyrkan utefter vägen

6

lill

I km
Vallentuna. Endast ett par

r)r norr r'ägen lid en porlandc r'årbäck Iigger en blottatl
litcn Lerghäll, delr-is sk(iljd ar. bäcken. på denna häll finner
rnarl ert runristning med ornament »lrinvid och Holmger lät<r

giira rninnesmiirke efter. llolmgöl sin fader och (H)indirrvi
eltcr sin rnake. Öbber högg,. §1ur tillbaka samma,r.äg
förbi kvrkatr till Örsta gård norr k1.rkau. Efter ett pat min.
promenad står man franrför Stockhohnstraktens etrda häll-

ristning frrin bronsåldern. Enligt de liirdes utsago är den
ristatl niigou ging mellan 1100-600 f. Kr. B skepp äro avbiltladc
- skepp fiirsedda med spant. Det eua är icke
lnindre iin.31/: nr lirngt. \Ian ser vitlare 2 hästar, springande
mot 'r'arandra, den ena t1'dligen dragande en vagrr. Denna
bildkonrbination finnes icke å någon ristning i hela landet.
Tiinli om clcnna uråldriga hällristning kunde tala mera
onr blgden.s liv fiir c:a 3000 år sedan. Att här har rått sjötrafik en gång i tidcn rir t1'dligt. Nedanför hällen sträcker
sig en 5lanrmal sjöbotten och r-rågot Iängre bort ser man
resteu av tlen en gång så stora Angarnssjön, som Iever upp
en kort tid på vårarna, då den vattensjuka marken svämmar
(iver. Under försommaren r'äxer den igen. Kulturen har behö\'t ,,livsrlrn» oclt siora arealer med bördig jord har ersatt
största delen av sjön. \Ien den lilla sjön lever, Iever av ett

sjudande fågelliv, ett eldorado för fågelväirner. Vita svanar
segla högfärdiga omkring, änder av alla möjliga slag föra
ett kärleksfullt snatter, r.adarfåglar i mängd springa omkring och ujuta av det grunda satinet. E

Där råder verklig r'år

i

sjön och här skall jagas, ej med

bössa utan med kamera, t1' dessa tusentals fåglar i Roslageus enda fågelsjö måste fångas på plåten. Färden går
diirför vidare. IIed saknad lämnades den stora ljusröda
berghälleu med dess primitiva men talande konstverk. Ett
lämpligt strandhugg göres bäst i trakten av Hacksta norr
Örsta. Innan stranden nås finner man gravfält från både
järn- (event brons-)åldern och vikiugatid, invid gården även
3 bautastenar. En del gravfält bestå av fyrkantiga stensättningar, en del av runda kullar. Den ståtligaste av dem
alla ligger på bergsudden vid sjön och där göres strand-

hugget. Jakten mäd kamera kan börja men först böra
gummistövlarrra diag". på, om man ämnar följa vadarnas
familjelir'. När man sen fått sitt lystmäte, tillbaka till cykeln
tv n]'a jaktmarker har upptäckts på norra stranden. På
slingrande vägar omgivna av nyutslagna lövträd och en
blonsterprakt i färger går färden till Kusta. En botanist har
också här verkliga »jaktmarker». Bl a hittade jag en sälls1'nt vitsippeart med c:a 20 kronblad, sittande tätt intill
varandra som på en prästkrage,. Även om exemplaren voro
rnånga är det ett helgerån att plocka dem. De böra vara
fridlvsta.
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tändhattar och apterade stubirrtrå<l
På sina ,d).namitgub_
och så en förmiddag stiax före lunchrasten var allt
klart att stoppa in :,gubbarna,, i sina respektive håI. Det
beslöts emellertid att vi skure 'r'änta tills efter maten
rnerl
den slutliga Iaddningen och sprängningen varför Olle
samlade ihop sina apterade gubbar och placerade dem i en
bergskreva varefter även han aviägsnaåe sig för lunclt.
Nu
hör det till historieu att Olle r.arit mr.cket lesvärarl under
sina laddningsbestvr ar. Hägernäsbonäens stora hund som
strukit omkring honom heta förmiddagen och .r.erkat mvcket intresserad a'r' den sött doftande dl.namiten. Hr.räerr
hade t1'dligcn noga bespejat Olle när han placerarte dynarniten i skrer.an. t1' niir vi kom tillbaka efter lunchen höll
hunden just på att kalasa på de sista patronerna. Det enda
han ratat var stubintråden, annars ha<Ie allt åkt med, både
tiindhattar och dvnamit. Jag vill lova att han fick avsluta
sin fest i lugn och ro, med oss på betrl.ggande avstånd.
hur giirna r.i än skulle velat schasa borl-ironorn.för att
rädda vårt med stora bcsr.är anskaffade sprängmaterial.
Efter slutad målticl närmade han sig oss, glait viftande på
svansen, t5' det r.ar en ml.cket snäll och sällskaplig huncl,
ran att bli klappad ocli omhuldad. IIen nu våga<Ie i"rrre._
ligen inE;en klappa honom långt mindre kasta sten för att
ki)ra ir'äg houom. r.ilket nog de flesta av oss hade önskat

llar,

I BERGET

ll i barget, r'a' rle ja, illhojtadcs
friska stämmor och
1
r poJkarnr söktc bctäekning var clcar.kundc
på det omrzicle
vid

Hägernäsvikens strand som lglg_lg irrt Opt.
av kro_
ttan för dår'arandc trIarinens fllgväsende, sedermera
2:a
fI1-gkåren och numera Iiungl. Iioilag"r.
ftigftottiljs räk-

ning.
För-sta spriingskottet

för errrriradc a' sterr tilr den första

atr-språk.slösa irl.ggnatlcn, ett- r.erkstadsskjul,
r,ar iordning_
strillt och påtrint och rru skulle dc.t hOgtiäligen smiilla.
Och
<let blev en smiill . . .

Förhistorien rir viirrl att berätta, tv den visar
hur man
så god vilia faktiskt :inåa t"r, gå b", på
.åIdrig
ultpgift, när, som här, den erforderliga sakku'nskapen ",.,,
sak_
nas, ett förhållande sont rlog rner än en gång
äveu efteråt
konrmit till synes.
Allt'og' det var på för'i'te,r 1g1g och våra mekaniker
.hade
det svårt kallt i tålthangarerna, r,arför det beslöts,
att vi skulle ordna med en liten uppr,ärmhar verkstad
åt
dem, där de kunde utföra mindr" uÅ"t"r, utan
ått förfrysa
fingrarna. Någon större sak kunde det inte
blt, *;;-^j;;
skulle i alla fall bli ordeutliS; med murail stengrund
och
allting. Sten hade I'i ,iu gott om
1;å området så nog skulle
rncd

gö

ra.

Inte nog nred att hundrackan ritit vårt sprängämne och
drirmed I'iirstört r'årt eftermicldagsnöje, utari r.. fick också
uyrl;blira nrlcket klander frfin Hiigernäsbonden, som på_

F 2:s FLYGARVEIERANER
det bli en ordentlig grund alltid bara vi lvckades klvr.a
tirr passande storrekar. Hur vi skuile bera
oss åt med detta .senare hade vi inte från början
någon
stiirre aning om. IIen det klnrnade. Anslag för anställande
ar- kvalificerad sprängarbas fanns inte, rien bland
mekartikerna fanns det en, maskinist Glans, som var ,barnafödden på Tjurkö, stencentralen utanför I(arlskrona. Som
han dessutom var uppfiidder diirsammanstädes ansågs
detta vara tillräckligt meriterande för att han
skulle kallas

stod att vi skojat nred hunden och gir.it honorn ricinglja.
De hade niimligen haft m5,cket.besr,år med. storrengöring
på Hägerniisgården efter hunden innan ,laxer_dvnaÅiten,
slutat verka. .
.Ia. nu fick vi alltså se till att vi fick ett annat sprängämne. D.r'namiten föreföll att l.ara alltför odr1.g u".fO, i.i

stenbjässarna

såsom sakkunnig

,

äyen inliöples, t.artfter horruingcrr av håleu igång-

saltes. Det blev rnringa ord sag<Ia,

fuli

«rch hårda, isvnner_

het av dem som hade till uppgift att hålla i borlrarna.
Slutligen hadc vi fått en nrassa hril fiirdiga och anbringatlc, som vi tvckte, c'fter alh konslcns regler, stenen sirg
ttiimligen ut som en schrveizerost. ,,Stora Oileo plockade
ilr

8

enades om bergkrut istället. Det skulle r.äl för höge fadren
ffi vara i fred för hunden. Sagt och gjort, l0 kg. bergkrut
.r'firusakkunskapr,

inköptes,

i

stenfrirgor a\. dcn kommitt6 sont skulle
ordna med sprängning och husbvgge. Högste bas blev
".Stora Olle» sonl av oss ansirgs irrnef," de bästa kvalifika_
tionerna för denna hö6;a post, eniir håde storlek, utseencle
och röstresurser stiimde r.iil öt.crcns r.nccl den ltild
av kttmhinerad bvggmiistart,-sprängarlrls r.i filrcställt oss.
En h1'gglig sterr utsrigs. cn lirgonr en pir c:a 25 kubik_
Ittcter, och så biir.iatle rlisliussi.rrer.tr'rn antllct horrhål
och laddningsstorlekar. \'i sonr irrte vur sakkunniga röstatle naturligtvis ftir så nrr.<.licl <lr.nanrit sonr m<ijligt för
att
det skulle smiilla ordentligt. nrt,n rlc sakkunni[a uttr.r,ckte
farhågor fiir att fijr storn larltlninp;irr skulle smula sönder
stenen i stållet fiir att klr.r.a rlt n. ferlrrisor sonl
scnare
sliulle vis:r sig räl berrittigarle. \-i enatlcs .,,r, ö l.g.
dvnamit,

sonr

.

2n55g nämligen

_

att det-gick

2 lig. bergkrut på ett kg. dr.namit i fråga om ,styrka,,
s,r laddades på n1.tt. Nu fick ,Stora Olle, användning
11h
ftir sirra röstresurser och det bler.:,iiil/ ii baarget, sä
dct sjiing om det.

Yi hade tagit betiicknirrg så gott r.i kunnat, någöt sådarrt
som fördärnning ar- skotten hade ingen tänkt'på, och så
smal/ det...
Det blev ett riikmoln sr.rm efter ett bombnedslag

i

eu

cementfabrik och stenstl'cken sh.rngades ir.äg åt atta nati,
horisontellt, r'ertikalt och i alla r.inklar
"*"llr.r.
Kring flvgplanen ule på isen rcgnade sten,
träden i trärheten bröts av och en liing stund efterirt hade vi neder_
l>örd i form av grusdamm. När r.i intligen omskakade och
lomhiirda vrigade oss fram för att beskåda r.årt mäster_
s\ott hade stenen försvunnit, det fanns bara en grop kvar.
Det blev inga grundstenar den gången. Först efier'pasken
sanlma år g.lorde r-i om försöket och denna gång med
btittre resultat. tr. under påsken hade Glans r.arit hemma.

på I'jurkö och skaffat sig mera iugående
s

r

en k

I\'t'n ing.

kunsk-aper i

-

,

.

-

'
'
'
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behövde det, t1' dct var kallt att sitta stilla
och fh'ta på sjön. \;id fcm-tiden på morgouen kom en fl1'gIrrit från Karlskrona och fick syn på oss. Den kunde inte gå
lr'lcv rnin tur.

\:i

rrorra stranden. Ålltid upptäcks några ovanliga fågelarter
och karneran arbetar. Frfin Kusta går sedan vägen genom
hiirliga bjirrkhagar mot Lingsbergs herrgård. Strax innatr

rrer bredvid oss, t]' vi hade drivit in bland en del gmnd.
Svens6n var det visst som var sl)anare. flan signalerade och
frågade om vi villc ha koujak, vilket vi dock tackade nej till.
\'i hade iu då druckit ur halva flasliau metl rvhiskl'. \'id
srx-titlcn konr ett firgelskl'tt roctrde, som sedan nrcddelade
lotsarna i Ilergkvara. Dc kotnmo ut och drogo in oss' \'i
lingo varmt kaffe och bjiido dcnr p:'r kaffekask. Det var deu
enda biirgarlön dc Iingo och ilrgeu annan villc dc hcller ha'

gården passeras en nltmera obetl'dlig bäck som en gång varit
betS'dande, då Angarussjön var en verklig sjö.
C:a 50 m söder bron finnas stenrester av den gamla bron
där tvenne runstenar en gårlg prl'tt övergången. Här hade
befolkningen för c:a 1000 år sedan b1'ggt denna bro, i lik-

het med Jarlabankes onrtalade bro i Täby. Den ena runstenen står kvar i närhcteu, den andre hittades 1909 och
Forts. fr. sid. 5
H. surrr»rHr
stfir på Lingsbergs gårdsplan. Inslirifterna säga följande.
,Dan, Huskarl och Sven samt Holmfrid söner och moder
gjort till sin uppgift xtt nlcd importcrade engelska fl5'gplan
och flygare ge svelska folket möjligheter att liira kiinna - läto resa dcntra sten till minne av Halfdan fader till Dan
fl1'gningens tjusning. Jiimfört med våra ,Fahrnriin, och
och hans bröder samt nraka tiII Holmfrid'. Fortsättningen
, I'hulinare» var Faire)'[flrran som sagt imponcrande. Dcn
följer på stenen vid gårdsplanen nred ,och Dan, Huskarl och
hade en 370 hkr Rolls-Ro1-ce motor och kunde ta' upp till
Sven läto också resa eu sten till minne av Ulvrik sin farfar.
sex pasagerare. För oss noviser var det överraskande att
I{an ha«le i England upp}rurit två gälder, Gud och Guds mofinna en 4-bladig propcllcr istället för den vanliga 2-bladiga.
der hjiilpe deras sjrilar, faderns och sonens,'
Yi finna såiedes att denna b1'gdens befolkning varit med
Några dagar sellare, tien 1!i febmari, gästade oss några
kolleger från armöflyget. Det var l\Ialmslättsfl-vgarna löjtom färder såviil i öster'led som västerled och att de härjat
nanterna v Segebadcn, Klintberg och Lilliehök (förolyckad
i frrimmande lånder, säkerligen ,,räddat, hem skatter, trälar
d 2ll2 1923). Jag minDs från detta besök särskilt hur rn m. Biinetr ntrIilde Herre Gud bevare oss från nordmänv Segebaden imponeradc på oss med sin konstflygning nens raseri,, var nog fullt berättigad. Den hjälpte' ty det
rned en liten Phoenixjägare. Något sådant hade vi marinsista vikingatågct ägde rum 1018. Så har folket mer och
l\Ien
minst
prestera.
någon
s'r'ensk
tidigare
sett
icke
nrer vuxit fast vid hembygden och ägnat den sin hela kraft'
flygare
och
människa
v
Segebaden
som
imponerade
lika mycket
I)en har tagit i arv förfädrens styrka men »raseriet» har

I

...

I

kamrat. Han hade en sällsynt charm och det var en särsklld
feststämning över Frejas gunrum när han befann sig i
kamratkretsen.
Vi hade följande år glädjen att på nStt hälsa honom som

r'år gäst på Freja vid ungefär samma tid. Han kom då i
sällskap med löjtnanterna Sjöholm (förolyckad d 2/8 1921).
O. Philipsson, Gärdin och Adilz på r'äg till fl1'gtär'lingar i
Norge. Det var samma stronga fl-vgare och trevliga kamrat
vi då återsåg nren tyr,ärr för sista gången. Efter en glänsande
insats av de svenska fl1'garra

i de uorska

tävlingama skulle

v Segebaden sonr avslutuitrg på fl1'gvcckan ge en uppvisning
i konstflygning med sin Phoenixjiigare. Under en roll bröts
vingarna och hans stolta flygarbatra var slut.

IIen vi återvända till vinterfh'gskolan 1920. Snabbt gingo
dagarna och vårcn börjadt ge sig tillkiinna. Den kom tidigt
och rcdan den 20
allt fiir tidigt tlckte vi
mars måste vi biirjl packa ilrop fi'rr att den 22 mars åter
bogseras in till flottans ltrv i Stocklrolm. \rinterfll'gskolan
1920 var till ända.
trIen dessa mint tvti fiirsta tttånatlcr på Hägeruäs var en
lvcklig tid..Jag hade icke barrr f:itt [ira känna fll'gningens
tjusning. Jag hade också fått komma in i en krets av goda
och glada rnarinfl'r'-{kanrrater, son"r iilskade sitt 1'rke men
glädjen desslikes. \Iånga av dem iiro borta, de flesta för

ör'ergått

i

idoghet, gästvänlighet och godhet.

Cykeln rullai vidare visserligen ej längre i Angarns socken
ty redan vid Haeksta gård åkte jag in i grannsocknen'Wada
men man har haft hela tiden en vid vy över Ångarn.'Vallentutra skönjes och nu om tiden är framskriden tages tåget

hem men jag föredrager hellre stora landsvägen mot Stockholm, smältande dagens intrYck.
\rårdagen har varit givande. Angarn har visat sina rikedornar, skatter av forntida konst med vackert inristade
drakslingor, djur, kors och runor, gamla byggnader, en

fågelsjös underbara r'årIir', viixtvärldens färska grönska
med färgrika blomn.ror och så allra bäst, träffat en präktig
och suntl befolkning. Angarn har givit gästen en minnesrik
dag, en dag, som man åter längtar efter att få göra om'
s-z-g.

detta år

.rlltid. Ir{en }ivar finnas minnena: goda och glada och vaclira
rninnen.
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sVANTE THUNER

T

har sorg. \'id ett fl1'ghaveri den
Svante Thunör på sin post'
fanjunkare
2 okt. 19{5 stupade
då han startade för att söka efter ett försvunnet flygplan'
Fafrjunkare Thundlvar medlem av kamratföreningens styrelse. allticl lika god kamrat och som fll'gare ett föredöme
för alla. I:lans minue kommer sent att förblekna och stort
F 2:s kamratföreuing

:ir det tomrum han liimnar efter sig. Kamratföreningen
h1'llar hatrs minne oclt tackar honorn för hans goda kamratskap uuder hans litnga och förtjånstfulla fl1'garbana'
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STADGAR

g:ingal utiivcl tlcI Ircloltlt sor.n erfordnis I'ör löllande utgifter.
insäitas ri lrankriikniug, s()n1 stlrelsen bestiimrner.
2. Fi)reningens'r'crksamhetsiir sarnmaufaller med kalen-

Jör

KUNGL. ROSLAGENS FLYGFLOTTILJS KAMRATFORENING
Faststallda av år;wötet den 1

§

.it*len,.il.

jxui tg4;

1'

Föreningens iinclan'rril iir att verka för lidmakthzillaude
(,ch utvecklande at. samhörigheten rnellan nuvatande och
fiirutvarande anställdt och r.ärnpliktiga vid flottiljen, att
vårda flottiljens truditioner sanlt befordra ett gott kamratskap och att i nrrirr av tillgringar hjiilpa behör.ande medlemlrtar. n"l. m,

S 2'

.lletllemsl:ttp.
I. Iledlemskap

crhålles al. ctlvilr, sotn getrom anstlillning
cller r'ärnl:liktstjänstgöring är eller varit knuten till flottiljen
cller dess föregångarc. och som erläggcr stadgad årsavgift.
2. Om siirskilda skiil föreligga, kan är'eu aruran l)erson
erhålla medlemsskap efter fiirslag av styrelsen.
3. 'I'ill hedersledamot kan utses person, som gjort sig sr.nnerligen frirtjänt om föreningen och på utmärkt sätt främjat
dess syften. Hedersledaurot r'äljes av årsmötet på förslag av

rlerlir.
ll. I)örcningens firllaltning och riikenskaper granskas av
tvenne av irsntritct utsedtla revisorer. på enahanda sätt utses 2 suppleanter. Ilevisorer :iger rätt, att lärhelst han därom gör framstiillning taga del av stvrelsens förvaltning.
1. Stvlelsens årsberättelse skall jämte räkenskaperna i
kornplett skick vara revisorema tillhanda senast den 1 mars,
varefter revisorerna ha att förc den 1 påföljande april avIämna berättelse i anledning av revisionen med förslag an_

gående ausvarsfrihet.

1. -irsn.röte avhålles snarast möjligt efter verkställd revision, dock senast under juni månad. Kallelse till årsmötet
sker genom tillkännagivande i föreningens tidning samt på
annat siitt som st1'relsen finner lämpligt.
2. \'id frrsmötet skola följande ärenden förekomma:
1. \'al av ordförande och sekreterare för årsmötcsförhandlingama.

2. \/al av lvii personer att jiimte ordföranden justera dagcns protokoll.
St1'relsens heriittelse ör'er verksamheten under föregåendc verksamhetsår.

stvrelseu.

Ilcdlem kan av stvrelsen uteslutas ur föreniugen.
5. NIedlem, som under två på varandra följande år oaktat
arllnaning, ej erlagt årsavgift, uteslutes ur föreningen.
6. Varje medlem erhåller gratis föreningens tidning, som
-1.

rutkommer minst 2 gånger om året.

bs 6'

Srrmn'arrttriicle.

1. Revisionsberä ttelse.

5.

Beslut angående ansvarsfrihet.

6.
7.
8.

Restämmande av årsavgiften.
Ärenden, som irv st5'relsen hänskjutas till årsmötet.
Frågor, r'äckta av enskild medlem på sätt dessa stad-

gar föreskriva.

§

ll eittemsaugift.

9. VaI av stvrelse:

3'

1. Ifediemsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet och
får ej överstiga kr. 2:
-. prör'ning i varje särskilt fall befria
2. St5,relsen äger efter
medlem från erläggande av årsavgift.

3. Hedersledamot erlägger ej årsavgift.
4. Ständig medlem kan den bliva, son.r en gång för alla
erlägger en avgift av nrinst kr. ö0:

-.

stgrelse.

sq

4'

1. Föreningens angelågenlteter handhavas av en stl.relse,
bestående av ordföraude och IB ordinarie ledamöter jämte

5 suppleanter. Av styrelsen böra ordföranden och minst

Iedamöter vara bosatta
närhet.

i

5

Yiggbl.holm, Stockholm eller dess

2. Ordförande liiljes ar' årsmötetl

i

i)r.rigt konstituerar-

st'r'relsen sig sjiilv och utser inom sig ett lerkstiillatrrle trt_
skott på minst 5 ledarnöter.
3. Styrelsen sanrmantriider pri kallelse av ordförande, när
tlcnne anser så erlorderligt eller om n-rinst 5 a,r. stvrelscns
lcdamöter därom henrställa. Slvrelscn är beslutför, då miust
(i ledamöter iiro njirr.arande. \,id omröstning inom stl,relsen

giiller enliel majoritet. \'id lika r(istetal äger ordförande ut-

slagsröst utom vid val, dri lotten skilje.
-1. Föreuingens firma tecknas av den eller de stl.relseleda_
möter, som styrelsen utser inom sig på ett år i sänder.

5. Styrelsens samtliga ledamöter äro ansvariga för

tuingens lillgångar och förvaltning.

1I edle msl

1

14

före_

§5.

örualt ning o ch reuision.

l(assören förvaltar föreningens medel. Kontanta till-

a) ordförande
b) övriga ledamöter
c) suppleanter.
10. \'al av retisorer.
3. Enskild medlem. sor.n önskar f:i ärende förelagt årsmötct, skall minst l5 dagar före mrltet inlämna skriftligt
förslag till st'r'relsen, som jämte eget lttrande framlägger
detsamma.

4. Extra möte ar.hålles, då st1'relsen så finner erforderligt
eller revisorerna det på1'rka, samt dessutom då minst 25
medlemmar därom hos stl'relsens ordförande i god tid göra

skriftlig framställnirrg med angivande ar. !irender), son)
önskas upptagna till behandling.

5. Reslut fattas med enkel majoritet utorn i tlc fall, sonr
ourniimnas i §5R 7 och 8. Omröstning skcr öppet, srivida tj
sluten omröstning särskilt begäres. \'id lika riistetal iigcr
ordföranden utslagsröst utom r.id r.al, ctå lotten skilje.

Staclgeändritq.

§

7'

Beslut om ändring ar. dessa stadgar eller tillägg till desamma erfordrar godkännande av årsmötet med minst två
tredjedelars majoritet.

UpplösninJ1.,,

1ö..r,irg.r.

§

8'

1. Beslut om föreningens upplösande skall för att r.ara
giltigt hava fattats på ttrl med minst tr.å månaders nrellanrutn på r'arandra följande miiten, r'arav ett årsmöte och vid
vart och ett av dessa biträtts ar minst t.r'å tredjedelar av de
röstande.

2. Yid sista samnranträdet skall beslut i fråga om disposition a'r' föreningens tillgångar och tillhörigheter fattas.

9t

r8r nroHÄaoDlrt

848'O

88I DITOHÄEDDIÅ
uotePI

uotaPI

+

UEIU'I.SNCNI

SruIOHÄgPCI'I

SnTOHÄECCIrl

GUECAtsUs

-yI

'lsEruus sElepparu Es{co rgq tugpugssarpy

'sleu{Bs rarJfddn apuaglsuu^o

11e

uEd

.req11g1saqo lJrrrlq

lsod llE 'Egs lusga qe; uEugru r rBr{ lao 'urrrBurgJ E sBu
-ru91 11fddn llB Es{oo rE lrg,r{sue '1sod.u1s e1loru ua8.rlue.r
ap ua{lr^ rapun la}ll uap eartuu ly18au s-r-u 916l roJ lalro{
-sBurrqulaqu.r E BuJcruuralparu llB'rallglsuaq
*
.uertsog
ailDl{
lpu7 .H

lrargssey

tr.ij llB

'se.rr81n a11n1s Surtrprl ua llB 'lalorusrF
Euru-urrualpaur uaÅE lrrres rerurualparu

lg

ua{colssuelpal{ 'ls IlL laleluusualpaur rE '9}6I feur 1g uap
'8epl 'ts 0gg laluluustrralpaur rE^ 'sapBuuls uatu1ua.rg,; .r9tr1

r

apuef1eyrp paur Bepp.rur'raqrua,rou u uap .;]å:11åT,'r,ä:
-salgursrE ralJa sapBuprouB sslaorlsrgJ §BurEruuralpau IIII

'slelprtBqaq'lallo{s}n apuEllgls:Irar s13e1g uasla.r
-d1s,ru ruos'Serpddn.pl^rB.\'uapurlueluures uprg;11o:1o1ord
E.rl IJBrI urolnssap r"rI llo{s}11 spuBIlg}s-IraÄ sueslardlS
's118e1arg,;

req la8elsrg;e8pels

epulaqreln laloursrg IIII lap ,re Sugapl,rar arpulu

'9t6I luur Ie uap ruloqiqSSt^1
'slelnls.ru nu uros 'porradslaqures{Ja^ uap Jepun apuaoJlrgJ
les.r.r roJ {cel }}ls roJruurJ qco alaq:us8uluargJ l{JrstugEurr;
ll€slroJ ruo SuluddoqrgJ urs uaslartls rBIBlln lnls IIIJ
'ua8uluarg; 11t1
3u-ru1n1suu :o1 uralr8u arB:Z jI rIu qco eltueE puulq ruruur
-rualpaur ]lB 'uu{sr.rg ua ruos {cop roJrueJg uaslar{15 '1ru1s
po8 ua 1,treq ua8uluarg; 11u 'se8ps uu1 sr.rs8urulleJuerrrurBs
'sllIIBr{ra 1a1uaura1.redapa1l
-llsnr uErJ req apue,rrtln suaSurupll roJ sJ.\sqslaqsolrapurl{
'ueBgr;s8ulup.rl €parln llB rgJ ?llluruo{suo.rl{Bpar ua E}l}?s
-IIll lQlsaq lalgusrY
gd slolsaq uBIIaua

qco as1a.r.{1s uBIIaur ual:IB}rro{ Br}lr?qJoJ B{gs llu ro.I
'0LtgLO'l .re
euuap ua8urullgqag '9U;Å9t'! tltnlJ
"qep
rI E lJlt,rtsrt
-rrr JBrl ralgr8,rustualpaur 1 'uosratl rad

-:09

Srpuuls ua apulra lJeqlapauro rlco Juruualparu e8rpugls ruos
Ers aplpruue lapsrluBurluEsaslarigs BlsrgJ B ralotuupalasla.r.ils
1s

'llES gs .ud trro11111 1e1rde11.ru1s srtaBulrtaro.l
'lurros:ad srra[11llo1y .re ragroBale:1 RIIB ural

-rrasartlar JBr.urualpal{ 'rturruJlparu

paru lEIo såpalgs

ug

'Eut1

-puBqaq JoJ l-BruaroJ lrrul 'uaslarÅls [Irl slo{suEl{ lalgursJB ÅB
Luos 'uapuarp ap Br{ Bssap pr^ 'uapgrluBurures EpreJllololord

§Äl IJEII prlslaquEs{ra^ ppasÅE rgrl rapun req uas1ard15
'sapepllq ua8uguarg; Ep 'rac[rua.\ou 6I uap ua8tltunu

'sllllgrl apl?Jluerurrres lla req rE(Iuralpaur sua8utua:o; pa1,1
'llazunll
rrrnJ lurBs puBrls rrrnJ 'urla}\ arr:1sgur88iq 'zlulH rol{arlp

-{rsnru'uosslnu)I Jo}{Bpar'ttosslrBX

areptrtslsa:oStraEeq

'laqo.I rraq'urorlslg rraq'llalslrq3 ualde:1'tugrlsog lslJErE
-alalolper 'uossrapuY lualslssugdap 'uossrapuv '!I nrJ 'snlu
-a.rag .rolserl 'oqraquarqy ua1du1 'uossuo1 rraq ltuBs 'rosst{

'traqpuug 'J 'O 'O arBlsgur{ra^'aruralar{as'Euory 'H [ueJ
'apurrgJpro ac1.r 'uar8ua8rag 'I r{?l{arrP 'apuuroJpro 'llaug

'H

alsrar\o .ru slro[81n poua«I uuuap raptrn J€rI rtasla:.i15

'9i6I

leur Ig-ti6I rå(lura,\ou 6I uapll Japun ua]atluesryaas8urua
-rgJ laÅg eslauFraq apue[1qJ r,rt8.ru rte:e paturEt{ .ret1 Sutua
-.roJlE.nrrBy sfI11o1;"q.t1g srtaSelsog'1,attttr1 ro; uas1ar.i15

'9t6I

[ru It-ff6[

.IaqtuJ.\ou

UI uapr] .repun SttntaroJlBJtuEY
tuotll uJlJtltuEsIrJ-\ ro.\o

st1r11o113.i1g ;^ttaiulsoU'1,cttttr1

rlrl

dsldllDrag

söker

tiänst
En ieep är otroligt användbar även i civilt
arbete. Den är smidig och bekväm både
ftir person- och lastbefordran, och den tar
sig fram nästan var som helst. En ieep är
kort sagt idealisk fiir skogsägare, jordbrukare, vägentreprenöret, gruvliiretag m. fl.
teqpn år 4-sitsig,6-uäxlad,

z- o. 4-hjuls-

driacn och har en lastförmdga pd 9oo kg,
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