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Omslags-

bilden
Hansan

klar fiir

start igen,

Hansan var ursprungligen en tysk flygplan-

konstruktion med namnet Heinkel He5/s. Den
tillverkades på licens i Sverige av Svenska Aero
AB och Centrala flygverkstaden i Vcisterås för
flygvapnets och i ft)rsta hand F2::s räkning, att
användas som sjöspaningsflygplan i samverkan
med marinen. Den svenska beteckningen var 55
med tillägg av bokstävema A-B for olika versioner. Det som skilde de olika versionerna från
varandra var i första hand olika motoralternativ
med varierande effekt. (450-675 hk).
Hansorna glorde trogen tjänst pä F2 under lång
tid, från 1927 till1945. Den sista Hansan lär då
ha sänkts till botten utanflor Tornön.

MJD Models har tagit fram byggsatser till
flygande modeller med tidiga flygvapenplan som
förebilder, nämligen: SAAB Safir, Bl7, SITBS
och J2l. Dessa modeller finns i byggsats. Priset är 1100-1200 kr.
Vad gäller Hansan

kommer endast ritningssats att finnas till

Hur

man

bygger modellen kommer att beskrivas i tidskriften AIlt om hobby.

Konstruktören, Mats Johansson, efter en uppvis-

ningsflygning över

Brunnsvikens vatten

William Sivebro

ffvärr

inte en Hansa i naturlig storlek, utan en modell utvecklad av MJD
Models (Mats Johansson) i Åkersberga. Modellen har en spännvidd på ca 1 m, den drivs med en
el-motor och styrs via radiokontroll av roder och
motor. Den startar och landar på vatten.
Omslagsbilden är tagen under provflygning i vatten där Hansorna en gång kande sig väl hemma,
nämligen utanft)r Tornön.

ftirsäljning.
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Vid ett planeringsmöte inför jubileumsfirandet 2004 deltog vår medlem Ulf

ning över det forväntade, över 300, som erlade sin
entr6, 100 kr.
Så var det då dags att låta ridån gå upp. Klara att beträda scenen fanns då i kulisserna fiörutom
Ulf Larsson, Nina Lizell, Bert-Åke Warg, "Bosse"
Parnevik, Jonny Lonn och Sten Carlsson.
Samtliga ställde upp i stort sett utan ersättning,
vilket givetvis i hög grad påverkade det netto foreningen kunde tillgodoräkna sig.
Medverkade gjorde också tre musiker och en ljudoch ljustekniker. När det gällde avdelningen kläder, smink och rekvisita gjorde Barbro Lennartsdotter en ovärderlig insats. Bl a lyckades hon ordna gamla flygoveraller m m från Arboga.

Larsson. För att stärka föreningens ekonomi inför firandet, erbjöd han sig, att
med några vänner anordna en "Fz
nostalgisk
Revyn, med undemrbriken:
Revy" på Tibbleteatern i Täby. Vi i sty- titlbakablick i humorns luftrum","En
innehölI både
relsen ställde nog oss lite tveksamma till gammalt och nytt, en del med anknytning till det
detta erbjudande, men det skulle bti 40 -tal då Kamratloreningen bildades.
Av de täta och ljudliga applåderna att döma, blev
verklighet.
det en föreställning, som publiken gav sin fulla
Lördagen den 2l mars var så tiden inne. Annonsering i lokaltidningen, utdelning av reklamblad samt telefonkontakter hade använts lor att
sprida kännedom om revyn. Stor spänning rådde,
skulle det bli någon publik?? Det blev en tillström-

uppskattning.
I pausen fanns det möjlighet att bese en fotoutställning, som belyste händelser i världen, i Sverige, i
Flygvapnet samt på F2 är 1944.

En del av den fiirväntansfulla publiken
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Årsmötet
Föreningens 60:de årsmöte avhölls denna
gång som en fristående aktivitet. Detta ftir att
kunna renodla det senare kommande jubileumsfirandet. Mötet, som samlat ett 40-tal medlemmar, genomftirdes lördagen den 15 maj, en
vecka före jubileumsfirandet. Platsen var den numera om- och tillbyggda gamla kasern 8 på F2.
Kasernen används numera av den s k Kunskapsskolan. Genom välvilligt tillmötesgående från
skolans chef, Pia Almgren, kunde vi använda skolans matsal för mötesforhandlingarna.
Vi fick också en intressant orientering om skolans
verksamhet, samt hur gamla Kasern 8 fått en upp-

gift i denna.

Efter det att ordforanden, William Sivebro, tackat
för visat intresse och förklarar sammanträdet av-llar intogs en landgång och lättöl under fortsatt
slutat,
trevlig samvaro
Red

F d Kasern 8. Numera "Kunskapsskolant'

Att notera från mötesfiirhandlingarna.
Den av revisorerna upplästa revisionsberättelsen hade inga anmärkningar, varför styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet, samt ges
ett erkännande för gott arbete.
Valen:
Kassören Börje Chrona och klubbmästaren
Kerstin Engström omvaldes på två år, i övrigt omval.
Beslutades om oförändrad årsavgift, 60 kr.
På grund av att positiva omdömen inhämtats
om Kamratforeningarnas centralorganisation beslutades, att föreningen skulle söka
medlemskap,

Två trogna mötesdeltagare, Uno Littke och Eric
Tendler

§.'il

Jubileumsfirandet
Firandet av Kamratfiireningens

60-

årsjubileum inleddes med traditionell samling
vid minnesstenen lördagen den 22 maj kI 1630.
Även denna gång kunde samlingen ske vid stenens gamla plats, den planerade flyttningen

till

en

plats närmare vattnet hade ännu inte genomft)rts.
Mulet, grått och ganska kallt. Regn, som dock
upphörde ftire samlingen. Trots detta en god anslutning.
Under samlingen kunde man lyssna till sang av
manskören "Strömkarlarna" under ledning av
Bengt Eergöus. Det var vacker och stämningsfull

Eric Tendler , William Sivebro och Paul Eriksson under
minnesceremonin
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Kamratföreningar, för F8 Sune Blomqvist och
Gertye Hdrje och för F18 Gunnar och Evy S\derberg, särskilt inbjuden Ulf Larsson.
Efter "Konungens skå|" och ordföranden William Sivebros välkomsttal fortskred middagen under trevlig stämning. Rafael Bengtsson och Gunnar Söderberg höll tal och vid lämpliga tillftillen
trädde musikema i funktion.
Efter en mycket välsmakande middag, smakade
det bra med kaffe och möjligheten att röra på benen på dansgolvet utnyttjades flitigt.
Det fanns också möjlighet att bese fotoutställningen "Det hände 1944u.

Rafael Bengtsson, Anne Stellnert och William Sivebro

höjer sina glas.

Klubbmästaren, Kerstin Engström, överlämnar
lotterivinst till en glad vinnare.

En glad trio: Bengt "Löqen" Lönnqvist, Lennart
Lizell och Nina Lizell

Så småningom är dansgolvet tomt, musiken tystnar och
man lämnar lokalen efter en, som vi hoppas, trevlig
och minnesrik kväIl. Styrelsen kan dra sig tillbaka och
konstatera att föreningens 60-årsjubileum genomförts
helt enligt planema .såb
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Trettio år sedan
F2:s nedläggn ng
Den 30 juni hade det gått 30 år sedan nedläggningsdomen över F2 trädde i kraft. Den militära verksamhet, som under 55 år (1919-1974) i
olika fonner bedrivits inom området, var då difini-

tivt till

ända.

För att ihågkomma denna händelse gjordes, på initiativ av Gunnar Söderberg, en rundringning bland
medlemmarna i stockholmsområdet om en samling på F2 denna dag. Resultatet blev , att ett 15tal medlemmar samlades kl 1200 vid flaggstången,
den flaggstång, som bar den tretungade flaggan
när den kl 2100 halades för sista gången.
Efter fotografering och tal av ordföranden Williant
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Båtutflykt

-:s.*rundvandEfter
ringen smakade

-rFEtrlrlrFG?

det bra

Årets utflykt utgiordes av en båttur på Mälarens vatten med
Björkö/Birka som mål.
På morgonen den ll september samlades ett
30-tal deltagare ftir att räknas in och gå ombord på m/s Viktoria.

med

lunch på restaurang Särimer.

Det blev
tid för

också
egna akti-

viteter" Många

passade på att
bese det fina Bir-

Under flirden mot målet, dit vi anlände
15, kunde vi njuta av vackert väder och trevlig
guidning rörande sevärdheterna längs Mälarens

ka-musdet

11

med

den stora model-

len, som
visar hur

Ilandgång på Björkö

arkeologerna föreställer sig, att birkabebyggelsen såg

Samlade efter att ha gått iland. Klara

fiir rundvandring

ut.

Kl 1500 var det så dags att gä ornbord lor att anträda hemflirden. Tillbaka i Stockhohn igen kl
1700 efter en händelserik dag rned rnöjlighet till
trevlig samvaro.

stränder.

Först på programmet, efter landstigningen

på

Björkö, stod en guidad rundvandring på den mark
där Sveriges första stad, Birka, var belägen. Staden, som var en livlig handelsstad, hade sin stor: ';.l

- Novemberlunch

Guiden hade mycket intressant att berätta.

Red
i

5$#

q.-"

nets omställning från att ingå i ett invasionsforsvar till att medverka i internationell samverkan,
hade satt rubriken, "Från svenskt Flygvapen till

Lördagen den 13 var så tiden inne ftir juinternationella luftbileumsårets sista aktivitet, traditionsenlig
stridskrafter" Red
lunch med ftiredrag.
Platsen denna gång var Odd Fellow lakalen i Täby kyrkby, dit ett
50-tal deltagare sökt sig.
Föredragshållare denna gång var
medlemmen i fiireningen, överstelöjtnant Torbj orn Armandss on.
Rorbjörn, som dänstgör vid Högkvarteret med ärenden, som rör
I väntan på något att dricka. Vad är det som
Torbjörn Armandsson
det kraftigt nedbantade Flygvap- Eric Tendler låst på?
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från Irrln rid på
F2 under 4Oa

talet.

min tid som sjöscout i Härnösand. Man frågade mig hur bokstaven I såg ut i morsealfabetet.

Det var ju inga problem för mig,
så efter diverse andra frågor var
min anställning klar

Nedtecknade av Kristian
Boström 1999.

Det är årsskifte

1939-40.

Kriget nere i Europa är i full
gång. Sandöbron har rasat och
själv hade jag mönstrat och blivit
uttagen som sjukvårdare vid I21
i Sollefteå. Jag arbetade som forsäljare vid ett ftirghandelsföretag
i Härnösand. Så fick jag se en
annons att Flygvapnet sökte personal, bl a signalister. Nu tänder
en gnista. Dit skall jag söka.
Sagt och gjort. Efter påskrift av
mina ft)räldrar skickade jag in
ansökan och efter någon vecka

så hade jag

resehandlingarna
frän P2 i min brevlåda. Inställelse för prortjänstgöring i febr
1940. Mina bröder retades med

mig for att jug skulle bli
"stammare". Att vara
"stammare" var på den tiden
inte särskilt väl sett. Det hade ju,
precis som i våra dagar, varit
nedrustning och militartjänst låg
lågt på statuslistan.

NåväI, jag kom iväg och
äntrade slutligen Roslagståget
för ftird mot Hägernäs. På tåget
träffade jag ett par grabbar, som
var ute i samma ärende som jag.
Dom var också inriktade på att
bli signalister och blev sedermeranägra av mina bästa kamrater.
Efter diverse samtal och prov
med beftil av olika grader blev
det slutligt inställelse inftir någon anställningsjury i kanslihuset. Jag minns speciellt en liten
detalj i denna intervju. Jag hade i
min ansökan skrivit att jagkunde
morsealfabetet. Detta unika
språk hade jag lät mig under

I}fART?{FLYGAREN
-\r- -

Broms. Dom som inte pallade
for språngmarschen fick springa
en gång till.
Jag minns också en furir Andersso/2, som vid en rast berättade en
historia om soldaten som under
en övning ville knyta sin skorem
och strax efteråt ville han knyta
en gång till, varvid löjtnanten
frågade om det var den där forbannade skoremmen igen. Soldaten svarade med bävan

i

rösden
andra." Den där historien tyckte
jag var rolig, så jag skrev ner
den och skickade den till en tidning och fick ett honorar på 10
kr, som var mycket välkommet.
Det bar sig inte bättre än att furir
Andersson fick läsa historien i
tidningen och han var ganska
småpurken på mig lör att jag
snott hans historia.

ten, "nej löjtnant, det är

F2 kqnslihus stod klurt 1929

Ja, så borjade då min tid vid

F2. Den skulle varu i fyra år. .
Utrustning, uniform med hög
krage och blanka knappar, skor,
strumpor, underkläder m m. Intåg på luckan, 22 man, stenhårda
madrasser packade med halm
och det var nog med bävan man
såg fram mot natten. Att sova på
denna korv till madrass forefoll
mig otänkbart, men madrassen
formade sig så småningom efter
min kroppshydda och efter nägra
nätter så kom vi riktigt bra överens.

Så började då exercistiden
med marscher och vändningar
till höger och till vänster och helt
om och GIV AKT och manöver.
Jag tror nog att våra befiil fick
ganska bra pli på oss så smäningom.

Vi började så småning-

till ett nytt
leveme. Lite tjuvnyp och gliringar "kaniner" från äldre soldater
fick vi naturligtvis höra, men det
fick man ju stå ut med. Från exercisen har jag ett par minnen
som kan berättas. Vi hade en armdlöjtnant, vid namn Broms
som beftil och vid språngmarsch
med i handen karbin, åkte han
med motorcykel bredvid, inte
särskilt populärt bland oss. Det
var allt en riktig hövding den där
om att anpassa oss

Ja, när jag sitter här och
skriver dyker minnena upp på
rad. Jag minns mycket väl morgonen den 9 april 1940. Purrning
kl halv fyra på morgonen och ut
i leråkern ft)r att öva ålning, instruktion i handhavande av olika
vapen och efter frukost ut på
kulsprutepass vid infarten till F2.
Vi hade aldrig fått skjuta med
kulspruta förut. Den enda instruktion vi fick var "två mantelrörelse och sen skjuta". Jag måste nog erkänna, att jag var mera
rädd for den där tingesten vi sattes att sköta än jag var for en
eventuell fiende. Någon inkräktare kom inte tack och lov.
Dagarna fortsatte med mera
exercis, telegraferingsövningar
och studier av radioutrustning. .
Det gällde att veta var varje pryl
och verktyg fanns, så att man
även i mörker kunde ta fram det
rätta verktyget. Vi åkte ut med
en gammal TMR (transportabel
markradio), som bestod av två
bussar. Den ena med generator-
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stans. Så småningom lade vi tili
vid kaj i Arkösund och arbeten
med att upprätta samband, såväl
via tråd som radio, satte igång
Det fanns ju också fritid och lördagskvällarna tillbringade vi vid
dansbanan utanflör hotellet. I Arkösund fanns också många landstormsmän och nere vid dansbanan blev det en del skärmytslingar bland dessa gubbar. Vi hade
bland oss en officer från handelsflottan och som gammal sjöman ville han nog gärna blanda

i

leken. Men som officer i
uniform kunde han ju inte ge sig
in i bataljen. Han sprang därför
upp till hotellet och bytte till civila kläder och sedan var det fritt
fram för knytnävarna. Hur det
hela slutade har jag glomt eller

sig

kanske förträngt.

Efter några veckor var

det

återigen uppbrott. Denna gång

till

Qvarsebo på Bråvikens nora
strand. Från dänstgöringen är väl
inte så mycket att berätta, men
från fritiden har jag ett minne. Vi
skulle ut på dans på en dansbana
i närheten. Den låg i en skyddad
skogsbacke och var endast upplyst av en enda glödlampa framme vid musiken. Det kostade en
slant för varie dans och kovan
var knapp. Vi fick tag i en tidning och rev lämpligt stora bitar
ur den så att de såg ut som dans-

biljetter. Det var ju mörkt, så
vakten märkte säkert ingenting,

eller kanske han förstod oss soldater att kovan var knapp. Vi roade oss kungligt hela kvällen
tack vare en tidning eller vad det
nu var.
En liten episod från Norrköping. Jag och en kamrat hade
permission och en söndagseftermiddag gjorde vi Norrköping. Vi
såg att det var tedans på ett av
stadens finare hotell och vi be-

slutade att gå dit. Där satt stadens mödrar med sina döttrar för
att introducera dem i nöjeslivets
vindlingar. Vi slog oss ned vid
ett bord och fick vårt te med tilltugg. Min kamrat spanade efter
en ung brud, chevalereskt stegade han fram och bjöd upp henne.
Av någon anledning tackade hon
nej, men kamraten fann sig
snabbt i situationen och bjöd i
stället upp den häpna modern.
Tillsammans svävade de ut i
dansens virvlar på det nybonade
parkettgolvet. Ett litet fint minne
från Norrköping.

Tillbaka

till

Viggbyholm

och F2. Det fanns ju en dansbana
i Viggbyholm" Den var livligt

frekventerad på lördagskvällarna. Jag minns en händelse från
en lördagskväll på dansbanan.
Jag dansade flitigt med en flicka
från Roslags Näsby och vi bestämde, att jag skulle följa henne
hem efter dansens slut som seden var vid denna tid. Så blev
det också. Vi traskade iväg mot
hennes hem, men uppe på höjden mellan Viggan och Näsby
blev vi omringade av ett gäng
grabbar från Roslags Näsby.
Dom skulle ge mig stryk for att
jag stött på en av grabbarnas dejer. Det blev en ganska häftig
ordväxling till att börja med. Till
slut blev det då tjejens kille och
jag som skulle göra upp. Rent
förnuftsmässigt forstod jag då att
jag skulle råka illa ut om det
skulle bli slagsmåI. Att klara sig
ensam mot sex grabbar skulle
jag inte klara så jag sa till killen
att ta du din tjej och stick. Själv
vände jagpä klacken och vände
slokörad hem mot luckan. Kanske lite fegt men troligen ganska
klokt. När jag kom hem till luckan berättade jag för mina kompisar vad jag varit med om. I efterhand fick jag hOra att tjejen bli-

vit

förbannad och vänt killarna
ryggen. Men hämnden låg och
grodde i gänget.
Det var en av mina kompisar
som var väldigt lik mig till utseendet. Han hade cyklat till Hollandia som Morsans fik då hette.
På hemväg kom de här killarna
som omringat mig fram till honom och han fick ta emot det
stryk, som jag skulle ha fått. Han
var minsann ganska purken på
mig efter detta och det var ju
förståligt.
Förutorn Viggans dansbana så
var vi på Skansen och dansade
till Thore Erlings orkester, vilka
höjdarkvällar. Och på vintern var
det Högloftet som lockade och
ibland Bal Palais.
Jag minns en annan episod
från F2. Det var mycket oroligt
ute i Europa och tydligen en
mycket kritisk period för Sverige. Jag tror aff det var Pingsthelgen 41 som vi blev återkallade
till våra förläggningar. Jag var i
Dalarna på permission ute på en
gökotta när meddelandet kom
och det var bara att sätta sig På
tåget och åka tillbaka till F2. Väl
där sattes vi på post vid kulsprutor och lufwärnskanonen, som
var placerad bakom markan. På
morgonsidan dagen därpå så
började man skjuta med kulsprutan, som var placerad bakom
sjukhuset. Man hade hört och
sett några personer i skogspartiet
där bakom, anropat dem men
inte fått nägot svar och darflor

började man skjuta. Det visade
sig sedan, att det var två hemvärnsgubbar som lite överförfiiskade lullade omkring i skogen.
Som tur var blev ingen skadad.
Piketen ryckte naturligtvis ut for
att undersöka att inget annat var
pä gång.

Q.ttsog uolls!.ty

'ueqcsueJqE;pg urout

e.t

-ellps.rog uros ery,( eyueE DIru IIII
lcr8relg Llco il6l uoretrruosues

gd 8et epu>lcnru repeugtu
r pBIIe>luI lrrs^ eq ue reug

xes

'du1s

-up^ Euglsnry qco delsluruel
poE 1e1c,(ru roJ IrBl fllugfq ue
3e[ re1ryr 'u]lep rasgl lllenlue^o
ruos 'releruru>1 eutru elle IIIJ

'3rs lei

-ug^ uelu l.uos JouEq 0p r lgu olur

lllu reu puulql lesstu8 qco ,(uB
rc^ lssrn ':ep ol1rur
oUI Ig^ lep

3r11e.rure1 qco ?r1aa:]

'po8 ue

1ep

JB^ suurr[ 3u[ ruos ueru '1epro
eiur Ee[ req ZJ, ed ueEutuurels
t,t0rs

,tapun

zJ

1suofi.to{ suass7 uoi u0 u{s,tg{
spng o"taa 8ou ton pp uaw'DJq
pB alpqs tllD gte utst.o{ spng
q)o uassg uod. od apDrul 3o[ qco
a.ru"roJ wos uassg uod, 7uou7[o1
paru uDSuDH t oBtgfqco ddn paru
o[tOJ pl n! a11ru1s 3o[ 'o7 :rB^ es
-leDEJaq sueg 'rn13,(g ue gd peu
B[.oJ IcU uur.{ rnr.l tuo Bugreq l{co
Iols uo gd eprs uuq a11n1s Eur.rg
-0g leturueE urog 'ZC Vd pll uts
ed e1eq111t sapurtu 0002 rB ruos
'ue1epyos8,(U ere^ ESllle olln{s
ueH 'lalu]-g, repun 7g gd mtt
lop rnq uro epBlpueq leo 'erpJ
-tuer; ellr^ ueq uos dolsopfelat
ita lr^r»ls epeq QyVp lolg uaa,g
'euunu l+lur I ddn :euuu pll eu
-uep ug"r; posrde uelll uE 'Euurls
Ju^ ueJnsuec ne 'epe.teq ?nt
Eur.repeldurol uog
uel Buep
Ed ueles4lseuuf8

'tt

r
s

t

uerg^

1111

(,t

epJgJIUBr;

I

I^ rrros ',(a.er uep
ruo iBDgJeq ere8
-1pr1 req Eu1

aH la4ulaH

'aleqJE

uE^ ailesuoJ L{co
ue8r uu-71 r^ opeJ
-]uE ES 8ep e1sg51

're^e ueus IclS
ueru eJeues tuoI

ueslepuBq Je^Q
ueuorläeeg ']3ll

ueuoE:ourlspd qd epeJJprl
-ur ]uoprcur 3r1:e.r11e ug 'ueprl
^'nV
BIeq >lugqprl ppelleqrappl ua gd
llBns eq ll3 Jeus ueleq tuo ruo
elsuuE ie^ uetu gs Jerururl 9-§
gd ssed Je^ ]oC 'uolsralsg reno
"re8uruE(gs8urnlen-rea.Q I^ op
-rolB
gd ptl unu Jopull
elgg
']epEruro elsruorllole lep
ruour epl1o.; ruos ue8urllce^ln eä
-srlselueJ uop ruo paru eJ?^ 3J De
qco ueEgn eu8elsur uep gd epes
-uoJ De luessoJlul 1rru,r 8ou epeq
lac "elnls tle ]nlseq DrlU IIrl uol
-es:o 8ou JB^ lop qco UBIoISJTJnJ
III} Suru8eun pl^ epeddoqre,ro
0t ruelur^ gd ut ap1c,(r luos
^elq
rA ueru 'ger epeq äISueI ueH
'a.e eddoq pe ,(e1d rreJ rB^ top tlu
elur e11c,Q snruasoy 1ueu1[o1 qco
]nls urs lour pel pllsl{er}uol ulhtr
'eJelIBDIur
Brus erB^ polu e^el llle Icg IA
'epupq le8ut ueu opueroqrepe^
e8gq IIII epe8epl l^ 'teuiunrunD
r elur
uelu pJoquo Jolcel
"uerr,(}
-elcuI
JOSSerr 9sllle Je^ lec
'Blcetu ^B
ue 8rs ero8 e11n1s ueur
"teu uudull r eJlxe elrl elceul $B
epllgE ]äp gs 'rreJJe>ls ellrl uE^
r Ers 1e1s1gJ-oJ irros '-rnlpgrus 1ep
suu?J Jec ' 'sleldrros qco
l?slelu
'ssetu

opgq r.uos eper1 r^

ruos

ua1aqSryutq

->1c,(1 1d91

-^B
ruo 'ZC ?d pp unu epnelddn 8el
Jnr.l qco ,rluls 8ru ruo esleDeJ
-eq urru rulpueq gs frpnluu qeg
'pp
EgW rer.uruo{
euuep

up{

8ei 1ep te».e.reqEp

?ef.

req

ES

'epuupJoJe^Q Burs

tuo BltuuIS elul UetU 1cg te1c,(ur
rgJlllv 'r-oJrgp slorts qco pror8
rog 'ueddgl ed &nqsqruWs uerof
-eu II-oJ elur ruos 'Jeuorlenursur
.reg e8ugur llgqeuur ledolsop[s1
-u;1 'srce;d uatoqtqcry.relle s7a3

-3rg uo8gu Je^ ä]ur uetu auuep
»e '1ue1 ;es1oq8[U I IB^ re^
leq',tau pDuutyspq ruot1 3o[ 11o

epeq

llle qco uewqeuueq pI^
uep"refi Bd In äpepuel Bs
orurur] uoEgu reUE 'Epuu

eug qco Brepl uetu ue^I
-e4 gd qco Bpeus Sutue
ue
euoloc 'J?JA9u

-eui ^olq
essep Jopun ueE,(yey
eperegurSoloJ r.lco ueJeru
-eI ue.r; 1cg Ee1 'Jer^gueluuep
-un uroueE ?{ueJn{sple Jn sso e}
sepelc,(1 'alero; J?^ tuos sntltas
-oär uo{u 'sso Surrluo lunJ Ileus
IoCI 'sso -ed einl1s tuop apef:oq
fr1s191d lleH 'lnilou 8p,r ed :e r
ruos E,(gegslepueq e1s t a:t ud
epeuuds qoo puEIO :o;uetn Ee1

9t

ualrl ua apuq r,\ 'ua:aqirtsrrq
uaJess rryusuud Suiufie-.ro_1 tuos
IrU qro preS:e1s sl;io-iI{rots
'DuBqroJ
I glpD IIIr 8el alls \lE,S
gd tn tep req Surup;:ctn uuuap
JeUe qoo E7-T.V uaF:to.:l l-uiupltq
-lnlstleu8ts8ÄU t\ )r: rs ua8uu
-o8tsugft 1p1 93:aiz :'E ]ol
H3UV9^'IJNIUVHI ---r

l6

z * TYTARTNFLYGAREN
§\-

ombord inför utflygningen över
Ishavet via Tromsö. Rädslan för,
att vid en eventuell felnavigering, hamna inom ryska farvatten
var påtaglig. Radarn skulle, trots
topptrimmning, inte nå klippön
Björnöya förrän tidigast efter två
timmars flygning. Vindarna på
Ishavet visade ständiga ändringar, vilket ökade osäkerhet och
oro.

Gyrokompassen, som installerats
inför uppdraget, var oprövad och

ansågs

Med på detta upp- p€, docenten [4/alter Schtitte
drag var dåvarande flyg- samt reportern Tore Hallen frän
teknikern Lennart Lind- Dagens nyheter.
ström och det är hans minnesanteckningar som legat
till grund för denna artikel.

Inför

Den 16 augusti på fm var
det så dags för start lrån Bromma under stor mediabevakning

avblaTV

geofysiska året

I 957-58 fick F2 i uppdrag att
med en Catalina göra en rekognoseringsflygning till basen för
Svensk-Finsk-Schweiziska expeditionen på Nordostlandet på
Svalbard.

stod det klart, att det

var Björnöya.

Besättningen utgjordes
AY:

Kapten Brunnstorp 1. forare,
fanjunkare Wallner 2. förare,
fanjunkare Klang navigatör, sergeant Wesslön (Fl l) signalist,
flygplanmästare Ånell och flygtekniker Andersson flirdmekaniker samt Lindström eltekniker.
Inom besättningen fördelades
nödvändiga förberedelser m m
såsom: flygroute, kartunderlag,
radiofrekvenser för aktuella
svenska och norska radiostatio-

ner och fyrar, överflygningstill-

stånd etc. Dessutom skedde
översyn av flygplanets olika system.

Som passagerare medföljde geologerna professor Gunnar Hop-

icke helt tillforlitlig.

Lindström och en alltrner nervös
navigatör iakttog med spänning
om något eko skulle bli synligt
på radarindikatorernna. Z visste,
att radarn i detta flygplan genom
upptrimmning hade längre räckvidd än vad som var normalt. Efter en kursändring på 10 gr syntes en antydan till ett
eko på indikatorns
översta kant och snart

Klara ftir start. Foto Ivan Ånell.

Kursen sattes

i

stort sett rakt

norrut med passage över Kebnekajse. En begäran

till Norge

omöverflygningmmhade
tydligen inte fungerat. I ett
radiomeddelande från Bodöradio strax före landning på
Bardufors flygbas gavs order om att avbryta flygningen. Kn Brunnstorp bedömde, att hela planeringen av
flyguppdraget skulle forsvåras och beslöt att ej besvara
ordern, utan startade direkt
efter tankning mot Svalbard.
Ingenting hande.

Stor spänning

rådde

En
mycket lättad navigatör
kunde meddela förarna, att Björnöya kunde
ses på radarn och att
kursen var den rätta.
Den fortsatta flygningen till Svalbard genomfordes
utan problem, trots att radarn
inte kunde nå sydspetsen förrän
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ovetande om vad de hade varit
med om.
Övernattningen ordnades genom
sysslomannens forsorg. På grund
av tidvattnets påverkan förtöjdes
Catalinan på redden utanftir
Longyerbyen.

Påföljande dug fortsatte flygningen mot Stockholm. Enligt ett
löfte till sysslomannen kastade
vi ner fvå postsäckar, en vid ryska kolgruvan och en vid norska
väderstationen på ön Hopen.
Efter start meddelade signalisten
fiirdplanen till den norska radiostationen på Bodö. Utkastet av
postsäcken vid ryska gruvan

gick utan problem i god sikt. Anflygningen mot Hopen gick över
moln och med hjälp av radarnavigering Inte utan risk foretogs
molngenomgång i närheten av
Hopen. Kom genom moln på ca
150 m höjd, mitt över en rysk
fiskeflotta med ivrigt vinkande
fiskare. Postsäcken kastades ut

till väntande personal.
Under flygningen mot NordNorge bröts radioförbindelsen p
g a sändarhaveri. Bodö radio
kunde höras och de meddelade,
efter flera anrop utan svar, att
man hade for avsikt att sätta in
spaningsflyg. Efter ca 20 minu.,t

ter hade vi lyckats reparera sändaren och återigen upprätta ra-

dioförbindelse. Insättning av
spaningsflyg kunde härigenom
avstyras.

Hemflygningen fortsatte sedan
utan problem och på sen eftermiddag satte Catalinan återigen
ned hjulen på Bromma flygplats.
Ett högtidligt mottagande av

flygvapenpersonal, press, radio
och TV satte punkt för ett händelserikt och utan tvekan många
gånger riskfyl lt uppdrag.
Aes

i.
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Iletta kunde m&n läsa i första

rrunrret av u llfa,rinflgga,reto "
r 945

Carf Qustav ^lVigert
"LITE PYTT I PANNA''
Minnen

från min tid

som

marinJlygare! Ja, när jag börjar
rumstera i hjiirnan , dyker det
upp en hel del, både glada och

sorgliga, men mest glada, så
hiir en del!

MED STANGD BENSIN.
KRAN.

En solig sommardag i
Strömstad, varmt så att svetten
rann bara man rörde sig. Vi, min
spanare och jag, hade vår gamla
"Thulinare" ftrrtöjd vid en stor
flat boj

och
hade halat upp

bojen
sidan
av flottören.
Så började arbetet med
snapsning på
läge, jag kröp
ner i förarsitsen och vevade på startmagneten. Det
tände ett slag

låg vid

Foto. Ur Svensk flyghistorisk tidskrifts arkiv.

gode vän och kamrat, var så slut,
att han inte orkade mer, upptäck-

te jug att bensinkranen

så att

Thulin G

och vi snumade runt bojen, så
var det slut. Spanaren fortsatte
slitet, fortfarande samma resultat. Så efter en god töm, när min

var
gång
till,
stängd. Försök bara en
så går det nog till slut skall du
se, sade jag. Och det gick genast,
tack vare en öppnad bensinkran,
men det vågade jag aldrig tala
om.

EN TAPPAD
LER.
Vi

PROPEL.

hade tagit emot en

Fri-

edrichshaven typ 20 med 150
hl« Benz på Varvet i Stockholm.
Startade mot Slussen. Motorn
gick i början bra, men började
just strax flore Slussen gå ner i
varv och skaka. Landa igen hade
vi inte plats till, så med hjärtat i
halsgropen klarade vi Slussen.
Motorn tog sig igen, men fortsatte skaka. Jag steg till 500 meter.
och vände for att gå tillbaka och
landa utanför Skeppsholmen.
Satt med ena handen på reglaget
för att kunna dra av ögonblickli-
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Under ftirberedelserna fiir att starta
bostadsbebyggelsen inom F2-området,
revs många byggnader. När det gällde fvå
baracker fick grävskoporna god hjälp av

"'
deö b.Pirruerr

{erp

i

den omfattande arbetsmarknadsutbildning (AMU), som under några år

att användas

bedrevs inom F2-området.

1981 övertog Hrnry och Maivor Hedberg
De bedrev där, fram till 2002" en
lokalen.
elden.
Natten den 5. december 04 var det så dags mycket populär restaurang-, kurs- och konigen. Sjövillan, f d Officersmässen, blev då feransverksamhet. Många fodelsedagsbarn
och brudpar skulle där bli avfirade.
Iågornas rov.
Kommunen hade nu planer pä att lokalen
Den fina byggnaden, med närhet till skulle användas för foreningsverksamheten i
vattnet och utsikt mot Tornön och Värtan, Täby. Detta väckte ett hopp om att Kamratinvigdes 1938. Officerarna kunde då lämna föreningen skulle kunna komma i fråga i detgunrummet på logementsfa§get Götu for ta sammanhang. Åren gick dock och ingenett mera landfast mässliv" Kanske inte helt ting hände. Byggnaden började förfalla, något som går fort när en byggnad står oanuppskattat av alla med marin bakgrund.
Efter F2 nedläggning 1974 kom byggnaden vänd. En upprustning skulle bli mycket kostvarfiir tankar på en rivning forepu ttyghistoriskt intresserad? sam,
låg. Något definitivt beslut i denna
riktning behövdes alltså inte fattas.
I så tall är ett rnedlemskaP
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§venek Elyghistorisk Förening

(§Fn

att rekommendera.

Red

§FF är med sina ca 55oo medlemmar en ar'
världens största llyghistoriska sofii'
manslutrringar.
Som medlem lår Du bl a §vens* Flyghl§te

Till sistt

§FF har sitt kansti i ttGrå husettt (l d tör'
svarsstabsbyggnad) på östermalm. Kansli'
chel 'år Lennart Berrts, medlem i vår iöre'
Tele§on: ot-6ö7 7l7o
ning.
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risk Tids*ri§t med b w/ät

Du glömmer väl inte ...
r irttbetalainårsavgllten
r irtt arunäIa Dig och Dln
partner till årrsmiddagen

ott meddela ev ändring i
medlemsmatrikeln
sekreteraren

till

