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Forts. Halvårsgenomgång.
Gunnar Lindbergh och Sture Remberger.
Dagen började med kaffe och kanelbulle i
stora matsalen, varefter genomgångarna började i gymnastiksalen kl 0900.
Chefen for LSS, överste Rafael Bengtsson,
beskrev det gångna årets verksamhet. Han började med mottagandet av tsunamioffren och
arbetet runt detta samt C-130 Herkulus insatser
efter stormen Gudrun Andra aktiviteter under
året som omnämndes var, omskolning av tjekiska piloter till Jas 39 Gripen, flygvapenövningen i maj, diverse flygbesök, idrottstävlingar och frivilligverksamhet.
Det kan nämnas, att vid utdelning av F16 fiirtjiinstmedalj tilldelades denna bl a Anna-Karin
Hammar som vi känner från valet till ärkebis-

kop. Anna-Karin

iir

verksam inom
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(Försvarets stridssko lor).

Efter CLSS genomgång ftiljde ett fiiredrag
av en kvinnlig tjänsteman fran Högkvarteret.
Åmnet var, "Kvinnor inom ftirsvaret och
främst inom Flygvapnet". Det framkom, att
Flygvapnet var sämst inom ftirsvaret, då det
gällde integrering av de kvinnliga medarbetarna. Föredragshållaren framftirde en hälsning
från forsvarsministern , att om inte en iindring
till det bättre kommer till stand, skulle hon låta
Flygvapnet dö sotdöden.
Efter detta ampra foredrag liimnades en redogörelse över kommande verksamhet vid LSS
och flygutbildningen på Malmen.
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Sekreteraren har ordet. Kamrater
som lämnat oss .......

3

Detta kunde man läsa i lörsta numret
av Marinflygaren

{-

f ÖFS (fiirberedande fiilfllygars kohn

)

Ett äventyr ....... flykten fran krigets

5

o-

t - 13

Som avslutning spelade Armdns trumkår
under 45 minuter bejublad musik, gammalt
och nytt, med eller utan instrument. Publiken
stod upp och applåderade som alltid den mest

Tyskland

uppskattade programpunkten.

Minnen från min värnplikstid på F2 1{ -

Sture R

En gubbe från landet besöker ftir ftirsta gangen
maktens korridorer. På en liten s§lt utanftir
byrådirektörens dörr läser han: "Tryck på
knappen". Han trycker på knappen och byrådirektören kommer ut och frågar:
- "Vad vill ni?
- "Ingenting, jag bara gjorde som det stod på
s§lten". Byrådirektören suckar och utbrister::
- "På landet växer visst idioterna på trän".
- "Ja sa bonden och håir i stan kommer dom
fram när man trycker på knappen!.

l

En mekanikerlegend inom marinfll-get. August Emil Larsson ................. l-1 - 14

Det hände under det gångna året
Årsmöte med årsmiddag ......

16

15
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Novembertråffen, halvårsgenomgång,
............. 18
nya medlemmar
Detta

v*FZ

år

1940

..,.....

19

Omclagrbilden
Minnesstenen på sin nya plats mellan htngnf

ren§ norro del oeh vatlneL Itttning§n
genomfiirdes i mqi 2OO5 Foto.}Iitrd Åxelsson
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utan att ftirfrysa fingrarna. NåAlbin Ahrenberg
gon
sak kunde det inte bli.
ll i berget Ya" de ja, menstörre
den skulle i alla fall bli orillhojtades av friska stäm-

dentlig med murad grund och
allting. Sten hade vi ju gott om

på området, så nog skulle den bli
ordentlig alltid, bara vi lyckades
klyva stenbjässarna till passande
storlekar. Hur vi skulle bära oss
åt med detta senare, hade vi från
början ingen större aning om.
Men det klarnade. Anslag for anställande av kvalificerad språingarbas fanns inte, men bland mekanikerna fanns det en , maski-

d1'namit. som

är

en

inl<öptes,

varefter bormine ar hälen påbörjades. Det bler rnånga ord sagd'

]uiu och här,ia- iinnerhet- d!l/
dem som hade :ri. ';ppgift att

hålla i borrarna. Si:;lligen hade
nist Glans, som var vi fän en massa nai tlrdiga och

Albin Ährenbergh

mor och pojkarna sökte betäckning var de kunde på det område
vid Hägernäsvikens strand, som
1918-19 inköpts av kronan ftir
dåvarande Marinens flygväsende, sedermera 2:a Flygkåren och
numera Kungl Roslagens flygflottiljs räkning.
Första sprängskottet ftir erhållande av sten till den ftirsta anspråkslösa byggnaden , ett verkstadsskjul, var iordningställt och
påtant och nu skulle det högtidli-

gen smälla. Och det blev

en

smäll . . .
Förhistorien är värd att berätta, W den visar, hur man med
aldrig så god vilja faktiskt ändå
kan gå bet på en uppgift, när
som här, erforderlig sakkunskap
saknas, ett ftrhållande som nog
mer än en gång även efteråt
kommit till synes.
Alltnog, det var på ftlrvintern
1919 och våra mekaniker hade
det svårt med kylan i talthangarerna, varftir det beslöts, att vi
skulle ordna med en liten uppviirmbar verkstad åt dem, dåir de

kunde utfora mindre

En hygglig sten ulsågs. en lagom en på ca 25 kubikmeter och
så började diskussionerna om
antal borrhål och laddningsstorlekar. Vi, som inte var sakkunniga. röstade naturligtvis ftr så
m1'cket dynamit som möjligt for
am det skulle smälla ordentiigt,
men de sakkunni-qa uttryckte farhågor ibr att tbr stora laddningar
skulle smuia sönder stenen isället lor att kln'a den. Farhågor
som senare skulle r isa sig berätigade. \'i enade oss on ttm kg

arbeten

"barnaflodder" på Tjurkö, stencentralen utanlor Karlskrona.
Som han dessutom var uppflodder därsammansstädes, ansågs
detta vara tillräckligt meriterande ftir att han skulle kunna kallas
såsom sakkunnig i stenfrågor av
den kommittd som skulle ordna
med sprängning och husbygge.
Högste bas blev "Stora Olle",
som av oss ansågs ha de bästa
kvalifikationerna ft)r denna höga
post, eniir både storlek, utseende
och röstresurser stämde väl överens med den bild av en kombinerad byggmästare-sprängarbas vi
ftireställt oss.

anbringade. son r : ;r ckte, efter
alla konstens regler. stenen såg
nämligen ui $::: :;l >chweizerost. "Stora Olie" riockade in
tändhattar och a::erade stubin-

ffåd på sina

"c''namitgubbar"

och så en törn:cda-s strax flore
lunchrasten r ar ai^t xiart att stoppa in "gubbarna" r s^:a respektive håI. Det beslot eneilertid, att
vi skulle viinta uli etier mat§/
med den slutliga iaddningen och
sprängningen. rarlti Oile samlade ihop sina apterade Eubbar och
placerade dem i en bergskrer..,
varefter även han avlägsnade sig
for lunch. Nu hör det till saken,

Vinterflygskola vid Hägernäs 1920. I luften en Thulin G
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sin bok "Guldvingen"
har Roy Fröjd inledningsvis
skildrat sin tid som FÖF$elev

vid F2

3t-

-:i

minns
i _--,j sin FÖtr'S-tio.
JAg var en av
många ynglingar, som vid
denna tid av ekonomiska sktil
inte hade möjlighet att fortsdtta
studierna efter folkskolan. Flyg-

ttl^ntxn-worr=x

- till
vi ldttare skulle kunna ötergå
en civil tillvaro. Några tankor på
att bli trafikpiloter fanns överhuvudtaget inte i vår tonkevtirld.
Blotta tanken på att flyga runt
som busschaulJör var skrrimrnande.

Alh barjade med, att vi shtlle
ges en viss allmanmilitar grund.
För min del var detta vcilkcint

1952. Med rRoys till- vapnet erbjöd dock en sådan
stånd har denna skildring an- möjlighet genom anstöllning som
vänts som underlag fiir nedan- fciltflygare, en möjlighet som iag och vållade mig inga bekymmer.
stående artikel.
beslutade mig fi)r att utnyttia. I Vad som gav mig svår huvudRed
slutet av ohober I95l meddela- ycirk var vissa qv instruhörei'-,
Kortfattad historik
de mig Chefenfor flygstaben, att na. de s k "trupptttbildarna".
Det var inte givet fiir ungdoNormalt kallade dessa oss for
"kanindjtivlar" och hdvdade, att
mar på 1940 och 50-talen att
läsa vidare efter folkskolan.
vi hade rritt att ),ttra oss enda^.v
Man fick vara lycklig om
på Menlösa baris dag.
man hade tak över huvudet,
Volontdrerna stod allra lcigst ner
mat på bordet och kläder på
på den milittira hierarkin, ja t o
kroppen. För många blev en
m under hundarna i hundgården.
ansökan om utbildning till
Yi var verkligen lågt stående inftiltflygare en chans till vidadivider och vi delgws detta så
re utbildning
ofta tillfalle gavs. Senare kom
jag att ltira krinna ett antal ytInom Flygvapnet var man
mycket klar över, att det
terst duktiga yrkesmdn helt be-

fanns ungdomar utan den befriade från den farfr:rliga
"trupparondan".
höriga skolunderbyggnaden, som
1952
Fröjdh
Volontär
skulle kunna utbildas till piloter.
Efter den inledande trupputFör att skapa denna möjlighet jag antagits som
drir vi fått k;ra oss
bildningen,
fciltflygare vid "ålning
beslutade riksdagen 1946 att in- Flygvapnet.
medelst hasning" genor
rätta en ny kategori, Fdltflygare.
vcirsta
dynggropar och oF
F2:s
I/i var 133 volontcirer som
Benämningen var från början kom till F2 den 14 januari 1952 nat ytterst vtisentligt, var det
Stamflygftirare, men ändrades och som under tio månader skul- dags fi)r böckernas vcirld.
senare på ftirslag av Ulf Björk- le ges den avsedda utbildningen.
Klass A bestod av l7 glada gosman till den gamla fina benäm- Vi delades upp på
ningen Friltflygare..
olika klasser beroenRekryteringen skulle ske, dels de på den skolunderbland dem som avlagt realexa- byggnad vi hade. Jag
men, dels bland dem med enbart hamnade i en klass
folkskola. En Förberedande fcilt- bencimnd Klass A
Jlygarskola (FÖFS) for den sist- med 17 elever, varav
nämnda kategorin inrättades några av oss hade
1946 vid F8 Barkarby. Skolan ganska klena betyg
flyttades 1948 till F2 Hägernäs, Som blivande
fc;ltJlydär den blev kvar till 1960, då gare
fick vi skriva på
det var dags for en ny flyttning, ett kontrakt som band
Klass A samlad fiir fotografering
denna gång till Herrevards klos- oss till Flygvapnet
sar' Vi varforlagda i kosern 22 i
ter i Skåne, där utbildningen befram till den- iO iepiember 1958. ett logement uppdelat i två rum.
drevs fram till 1982. Efter denna (Jnder senare delei a,v konl_
tidpunkt fick det allmänna skol- traktstiden ingick ,n
av ci- Det var över- och underslaf med
Trri
halmmadrasser' vilka man fick
väsendet ta hand om utbildning- vilanstdllnin{sutbildning
".-' 'o lfor att
en.
fixa till sjrilv. Sådana tivialiteter
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[tt äYenlyr .., o.,... IIyHten lrån kfigels Tyshland.
År 1944 lider rnot sitt slut.
Allt fyder på att andra världs'
kriget nu kommit in i sitt slutskede. Tyskland är hårt ansatt
från både väster och öster.

Många flyr det sjunkande
skeppet, bl a till Sverige. En,

utfiir en sådan flykt av det
mera ovanliga slaget, är den Flyktmaskinen när den ingick i den svenska llygräddningen (FRliD)
tyske flygmekanikern Heinz
Roesch. Både han och hans
motorer, bilar, flygtrtlan. Efter
flygplan kommer efter en tid nick till svar.
Nu visar sig också en kvinna i skolan blev jag I9j2 kirling på
att hamna på F2.
Långt senare giorde Olof flygplanet. Hela besättningen var en bilverkstad och dcirefter elev
Holm, anställd på F2 under 40- alltså en ftirare och en kvinnlig på en yrkesskola. Inriktningenv
jag skulle bli flygare.
och S0-talen, en intervju med passagerare på en stor tysk flyg- var klar,
Roesch. Denna, i avkortad båt, en Dornier Do 24, som nor- 1936 sökte jag darfor till
form och med Olofs inledande malt hade en besättning på sex 'Tlygmaterielverk 7" i Traveman. Föraren var en ftirdmekani- ntiinde.
ord, finns att läsa nedan.
Red ker utan formell pilotutbildning
som

En stor flygmaskin
Onsdagen den 31 oktober var
en §pisk höstdag, halvmörkt,
låga moln, disigt. Vid lunchtid

i
samhället Hcillevik i

väcks innevånarna

och kvinnan, en estniska som var
på väg till sin fästman i Sverige.
I sanning en stor bedrift.

"Piloten" hette alltså Heinz Eddet lilla gar Roesch. Han blev så små-

Blekinge
till liv av ett öronbedövande dån
i luften. En mycket stor flygmaskin dundrar in över byn fran söder. Den flyger lågt, röda signalljus kommer från den tremotoriga flygbåten. År den i nöd konske? Halwägs möter en roddbåt
med en till tlinderna beväpnad
hemviirnsman. Piloten ropar genom motorljudet: "isl dies
Schweden?" Han fär en jakande

ningom svensk medborgare. Hur
den fantastiska flykten kunde bli
möjlig lorsökte Olof Holm ffi
klarhet i i den intervju som här
följer:

Lite krigshistoria

Jag var alltså stationerad i
Travemiinde . Detta innebar civil
tjcinst i Flygvapnet utan unform.
1940, efter ett års krig, kom man
underfund om, ott civila klader i
militcira flygplan ej var att rekommendera. Vid en eventuell
nödlandningfanns riskfor att bitagen som partisan. Darmed var

uniformeringen ett faktutn. I
Lite bakgrundsfakta
samband med denno omvandling
"Nrir jag ser på mina upp- foljd" också en viss utbildning .
vcixtår så har 50-60 år senare, bruk av handeldvapen och JtySfinns det ingen anledning, att planbevripning.
peka på något speciellt som skilde sigfrån andra barn. Den eko-

nomiska situationen efier
'sta vtirldskriget var vcil
inte den brista. Mina fortildrar bertittade om detta. De
var s k borgerliga och agde

Tjrinsten kom att innebcira flygningar vida omkring. Det var en
intressant, handelserik och spcinnande tid. Vi opererade srillan
nrira stridslinjen, så dcirfor erfor
jag inte så mycket av krigets fasor eller direkta lcrigshandlingar.
1942 blev jag uttagen till tdbildning i /\tgräddningstjcinst. Placeringen blev Norderney, en ö

ett boktryckeri. Min far dog
1931, varefter min mor sjcilv
drev rörelsen så gott det
gickfram till 1941-42.
Är kriget här trots altt frågar sig innevå- Min håg låg åt ett helt annat nrira grtinsen till Holland. Det
narna i Hällevik när det stora flygplanet håll an il bohryckerikonsten.
fanns nio sådana flottiljer med
på låg höjd sveper in över byn.
Det var teknik som gdllde, 9+9 flygplan i varje. Norderney
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flickan med hennes omfattan- samtidigt, utan hjrilp a,* hjtilpde bagage (minst Jbm kollin) till krafiaggregatets strömförsörjmaskinen. Ett oftrutsett problem ning (aggregatet var på varvet
var, att Jä flickan att vara tyst. för j us t er ing). F ly gpl anbatter ier}ver vatten hors alla ljud tydligt na hode en begrtinsad kapacitet.
och nrira. Förestående flygning Motorerna hode endast ett
var hennes ftrsta, så hennes ner- svcinghjul som kunde accelereras
vositet var forståelig. Omstrin- åt gången och batterikapaciteten
digheterna var inte heller direh räckte inte till for så många
lugnande. Rädd, frusen och våt startforsök. Det var sålunda vikblev hon nedbaddad i en av de tigt, att Jä igång en motor vars
åtta kojerna som fanns ombord. generator kunde leverera ström.
Jag låste lastlucknn, rodde till- Med tanke på att motorerna inte
baka och gick sedan till mrissen var körda på en tid, var utsikteroch dcirefier till forleiggningen na att lyckas inte 100%-iga.
for ott inte saknas. Det grillde att Vtinster motor salcnade generainte vricka misstanke och att tor, på dess plats satt nrimligen
vara /örsiktig. Det fanns heller en hydraulpump monterad, rindå
ingen, som anat vad som på- måste rimligen yttermotorerna
gick, eftersom jag inte behavt startas Jörst. Genom att vrixelvis
svara på några frågor. Alla var köra vrinster- höger startmotor,
ju inte heller övertygade om kri- borde jag Jä igång yttermotorergets mening och måL. Långt ef- na praktiskt taget samtidigt. Ett
teråt fick jag veta, att det /lera problem var, att gasreglagen
dagar eJler Jlykten var oklart, fanns på forarplats, medan andhur många man trodde det varit ra anordningar Jör motorstart
ombord. Flickans rumskamrat fanns på mekanikerplats - ungehade inte heller anmcilt frånva- fcir midskepps. Jag måste alltså
ron. Hur gick det då fi;r brrinsle- utfora många moment utan möjuppbördsntannen? En av de Jör- lighet att snabbt nå gasreglagen.
sta frågorna om omständigheterna bar ju ha varit, hur flygplanet Det mest kritiska ögonut

kunde haJätt brtinsle.

Det blev nattflygning med Arado-maskinerna. Detta kom att
bidra till en viss intensitet Jöljande dag, som blev till fordel fi)r

blicket ...

ske, var på gång. Det var just
lunch och alla var på vcig till utspisningen.

Kontakt höger! Sekunderno rir
evigheter och rut .... nej, ingenting hdnder, inte en rörelse på
propellern. Vrinster motor gick
med l/4 gaspådrag. Jag skyndar
fram och minskar varvtalet. Maskinen var i alla fall loss från
bojen...Yad dr detforfel ? Hade
startklon höngt sig? I så fall,
snabbt upp på drick, upp på motorn via stegen i motorgondoleF
och dra i propellern fram och
tillbaka. Tillbaka till mekanikerplatsen och forsöka igen. Kopplar in startklon efter 30 långta
sekunder .... Men inte heller nu
något resultat. Ånnu ett forsök
... lika illa. Yar allt forgcives?
Skulle pistolen innanJör skjortan
komma till anvcindning, som en
sista utvrig? I rådslagningen före
ingick den problemlösningen,
om allt skulle misslyckas. Då ro-

par flickan: "Gör ett nytt forsök!" Kontakt höger!. Yrintar en
evighet och .... det mest fantastiska och otroliga htinder, motorn går igång!!
Ndr maskinen rört sig i vattne.

hade små skalmingar rubbaY
Så snart en motor kommit startmotorns kollektor till ett nytt
igång,, skulle flickan lossa för- segment, så att funhionen åter-

töjningen till bojen. Om lossgöringen skedde for sent , skulle
mina forberedelser. Jag for ut dragningen i förtöjningen bli så
med nyladdade batterier, plock- stor, att den inte skulle kunna
ade bort alla kapell utan att lossas. Det långa håret måste
vcicka uppmtirksamhet. Spön- döljas i unifurmsmössan, om nåningen var stor, stunden då det gon skulle iaktta något. Jollen
gällde ntirmade sig ... Au kvickt skulle slappas. Nu steg spcinkomma ivrig var en absolut fi)r- ningen, adrenalinavsöndringen Do 24:ans tre motorer var på samutsdttning for att lyckas. Motor- ökade. Skulle det lyckas??? manlagt c:a 3000 hk vilket gav en
propeller-kabinlorn-kapell fick Samvetet plågade mig, vad var maxhastighet på 315 km
inte flyta omlcring utan måste det jag höll på med egentligen??
stuvas. Nu var det bråttom, allt Kontakt vdnster! Ett intensivt stcillts. Förklaringen kom några
ska ske i en viss ordning. FlyS- skrikande ljud från startmotorn år senare på F2 i Hdgernris, då
båtens fortöjning från bojen los- och .... Den går igång! Från sammafel återkom
sas, lilrsom jollens från maski- och med nu finns ingen återvän- Jag formligen dyker fram genam
nen. Så återstår det svåraste, att do. Alla kunde nu både se och dörrarna och gerfullgas på alla
starta motorerna praktiskt taget höra att något, som inte skulle tre reglagen. Nu fick det bcira
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per bil, dar flickan och nya bycor och skosnören.
jag inkvarterades på hotell. Vi
utspisades med middag och fick Lägerliv
Efier några dagar i Sölvessamtala med svenska lcrigsmakjag till ett lciger i
ten, eller i varjefall delar av den. borg sändes
trciddes

Jag fann mcinnen så sympatiska,
att jag skrinhe dem min pistol,
som intill detta ögonblick hcingt
innantör skjortan i ett gardinsnöre om halsen. Ingen hade nrimligen kommit på idön att visitera
mig. Lite senare kom en
"fciltskcir" upp på mitt rum fi)r
att titta på mig. Kanske skulle
han se om jag verknde frisk, eller
om jag medforde ohyra. Hans
kommentar var, att tysknrna var
fuindafor god hygien, en komplimang som gjorde mig förvånad.

var sjdlvklart, att man var
utan löss, tyckte jag.
Redan på kvrillen ankinde kapten
Nylander och hans mannar. Ntista dag återvtinde vi till Hällevik.
Nylander skulle ha en del instruktioner och så skulle ett överlcimningsprotokoll upprtittas. Efter lunch på Stadt i Sölvesborg,
gjordes under eftermiddagen övningar att köra maskinen på vattnet, alla olika manövrer fram till
start. Nylander hade fitt instrukt i oner från ut lönnings ko mmi s s i onen, att inte foretaga någon flygning med mig, en order jag aldrig kunnat förstå. Trots allt fanns
mycket att instruera om, speciellt
ncir det grillde landningen.
Ncir allt var klart, stod jag i båten och såg på nrir min maskin
startade mot Karlskrona. Det var
ett ögonblick, som l«indes deprimerande. Min maskin flög bort
och jag stod kvar. Skulle de haverera? Skulle jaq ./å se den
igen?
Hotellboendet utbyttes nu mot
inkvartering i kuman hos polisen
i några ncitter. Lagens representanter var dock mycket trevliga
och hjtilpsamma. Jag fick sova
Det

med öppen celldöt och ftlja
med till simhallen. Jag fick t o m

ra

kontakten. Ahrenberg kunde
bertitta, att planer fi)relåg, att
DO 24:an skulle inköpas och inforlivas med svenska Flygvapnet.
Han hade ijanuari 1945 vönt sig

Lenhovda i Smålond. Flickan till tyska legationen med en forhade några dagar tidtgare kom- frågan om telmisk hjalp. Hauptmit till en estnisk forldggning for man Riedel, som varflygattache
kvinnor. En dag komforestånda- hade då meddelat, att den efterren och meddelade, att jag skulle frågade hjtilpen redan fanns i
få traffa Albin Ahrenberg. Nam- Sverige. Han rekommenderade
net krinde jag till som ett flygar- den tyske mekanikern, som flöo
ess i Sverige. Det blev ett ange- hit maskinen. Detta var ytter
ncimt möte i Vhcjö. Ahrenberg besynnerligt! Som desertör var
bjöd på middag (men var besvi- jag ju redan dömd av rikets
ken över utebliven snaps) och be-

rdttade flygarminnen, bl a hur
han flugit Göring i en Donier
mellan Stockholm och Halsingfors. Avslutningsvis erbiöd sig
Ahrenberg, att ftrsöka Jå mig
temporcirt fri -for att bitrada med
utbildning på DO 24:an.
Till jul scinde jag en hrilsning till
kommendanten i Nest. Jag fick
senare veta, att han hade stcillts
till ansvar fi)r min flykt. På radi-

högste ledare.
Ahrenberg klarade sedan ut al..
formaliteter. Om jag ville, kunde
ja7 få en månads anstcillning i
haverisehionen som Ahrenberg
forestod. Ett fint besked att tacka
ja till, fyra månader fore krigsslutet.

Glad i hågen kunde resan till
Stockholm antrtidas. Ndr jag
kom till Uppsala fick jog tillfäUe
att trtiffa min f d passagerare.

on kunde jag höra Hitlers ny- Det blev ett glatt återseende.
årstal, dcir han b I a lovade alla Hon bodde tillsammans med en
desertörers och deras familjers ennan flyhing. Ntista dag kom
utrotning. Jagfick ocl<så veta, att jag till huvudstaden. På centra'
Gestapo Jångat brevet till min ,totion", möttes jag av medhi#
mor. Efter många forhör blev pare till Ahrenberg ochfick hirilp
hon satt i fcingelse for min skull. I med bostad på ett pensionat på
slutet av april 1945 befiiades S:t Eriksgatan.
hon av engelsmdnnen.
Tjc)nstgöringsplatsen hlev F2Y
Hcigernds, en mycket idyllisk
Skogsarbete
plats. Jag minns, ncir jag första
Vistelsen i Lenhovda med gången kom till Hdgerntis,
med
vdgarbete blev kort. Vi kunde anbacken upp till lilla vakten. En kmcila oss till skogsarbete som pistbevtipnad vakt
faljde mig till
gov en delfavörer, bl o lite slanverkstaden. Det keindes både k;itar. Jag blev alltså skogsarbetare
ligt och /örnedrande. Flygingenncira Gagnef i Dalarna. Varken jör
Hansson tog emot mig och
vdg- eller skogsarbete var mitt han l«inde tydligen likndant, Jag
gebit mest beroende på ovana vid
antar, att rollen som övervakare
tungt lcroppsarbete. Efier någon
sedan övertogs av någon anvecka på "Trollberget" kom stcilld - intuitivt krindes det så.
konsumföreståndaren i Gagnef
Samarbetet med den militriro
till forlriggningen i sltide. Han personalen gick utmcirh och vcil'
meddelade, att jag skulle ringa
viljan var stor. Lite scimre var
kapten Ahrenberg i Stockholtn
det rned de civilanstrillda. Kanske
och jag fick hjälp med ott etableberodde det på att jag inte be-
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Larsson vid den

s

k'Amiralsklnan'.

Foto. Kemretföreningens fotosemling.

"Verkmästare Larsson var
Föga av cira och berömmelse
den firste /lygbåtsmaslcinisten lram på dessa flygbåtsmaskinisoch i denna egenskap kan han ters lott, men detta bekymrade
tjcina sotn foredarne Jiir vår tids dem ingalunda. De firstod inneka området högt respekterad. alltmer växande tlygmekaniker- börden i att tjtina och hjalpa. Att
Alla visste, att Emil Larsson var kår. Han ägde alla de egenska- ha §ort sin pliW ut§orde fir
den som väl behärskade sitt per, sorn frtimst karaWeriserar dem den största tillfredsstöllelverksamhetsområde och en del en god flygmekaniker, htnnighet sen.
därutöver. Förtidspensionerad, savcil teoretiskt som prahish, Må dessa ord bli till ett tireminpå grund av sjukdom, avled han arbetsglädje och yrkesstolthet. ne, inte bara över verkrnästare
den 13 mars 1943. I samband Egenslraper som for övrigt var Larsson, utan öven över lwns
med hans bortgång höll dåvaran- gemensamma for hela denna kamr at er, fly gb åt s m a s kini s t e rna
de chefen för F2, Herman Sun- söllsport skickliga och htnniga vid Marinens/lygydsende" \Red
kår.
din, nedanstäende minnestal.
kastisk, det senare i sina uttalanden om både överhet och andra. Han var, som marinflygets
"grand old man", på det teknis-

\,
Många Yar de ynglingar,
som under åren 1919-74 under

nare skede i livet, då det positiva lever kYor, medan det negativa förtdngts. Några sådana
minnen ska vi här få ta del av,
525 27/37
undertecknade
Red
Lorssott

längre eller kortare tid, fullgjorde sin värnplikt Yid Hägernäs, 'Näset', som det allav
mänt kallades. Under kriget,
då det var tätt mellan inkallelserna, kunde den sammanlagDet var, med. en viss
da tiden bli lång.
spärning vi med buss anlåinde
I(amratföreningen her till- till F2 genom viista vakten den
gång till minnen som några av 18 mars l94l Efter persedelutdessa vlirnpliktiga nedtecknat. lämning i intendenturftirrådet
TilI överuägande delen är det skulle övernatfiring ske i g5rmfrågan om positiva minnen. nastiksalen. "Bassarna", d v s de
Kanske beror detta på, att mannar som legat inne ett tag,
nedtecknandet giorts i ett se- hade fyllt halm i madrasserna

och stoppat dem så hårt, att vi s
k "solsken" hade det besvtirligt,

att kunna ligga kvar på

dem.
den båista ftir

Sömnen blev inte
någon av oss nyinryckta.

På kvällen därpå skulle vi
med buss, tåg och båt fara till
Fårösund fdr utbildning. Gotlandsbåten fastrade i packisen
många gfuiger under resan, varftir vi med båtshakar fick hjälpa
till att fil bort isen. Påhejade av
dåvarande majoren Råberg,
brotfi rings forbundets ordförande,

som med glada tillrop fick oss
aff anstriinga oss till det yttersta.
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Ärsmöte med årsmiddag

På grund av att minnesstenen flyttats, avhölls den traditionella minnesstunden denna gång vid flaggstängen.

Föreningens 61:a årsmöte

avholls stadgeenligt den sista
lördagen i maj 2005. Efter de
speciella arrangemang som anordnades i samband med foreningens 60-årsjubileum, återgick
vi nu till det traditionella programmet:
. samling vid minnesstenen
. årsmöteslorhandlingar
. årsmiddag
Efter det att kallelse till årsmötet skickats ut, genomfordes
den planerade flyffningen av
minnesstenen. Eftersom markplaneringen runt stenen inte var
klar, nödgades vi denna gäng,
den ftirsta på 60 år, flytta min-

nesstunden till flaggstången. Blomstemedläggning och besök vid
den nya platsen kunde
dock ske. Den allmänna
meningen var, atl stenen
fätt en fin placering med
kontakt med det vatten,

denna gång, kommunalhuset i Minnesstenen får sin blomstersmyckning

Roslags Näsby.

Till

årsmötet kunde ordftiranden
hälsa ett 50-tal medlemmar väl-

komna och uttrycka sin glädje .
över, att så många hörsammat

kunde redogöra for en god
och stabil ekonomi
Valen till styrelse och
funktionärer gav floljande

kallelsen.
Att notera från mötesforhandlingarna:
. Revisionsberättelsen innehöll inga

anmärkningar, varför styrelsen beviljades an-

.

svarsfrihet.

Kassören

När kommer maten?

som under många är
haft så stor betydelse fiir
verksamheten vid F2.
Platsen ftir årsmötet

och den

efterftljande
årmiddagen blev även

En skål fiir f2 Kamratfiirening

Lotteridragning

En lycklig vinnare
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II alvårsgerorr.

Halv tre var
det så dags for

gang

hemftird. På vägen
hem fick vi ett in-

Fredagen de 27 januari var det
åter dags ft)r en halvårsgenomgång på f d F16, numera LSS
(Luftstridsskolan), i Uppsala. Vår
forening representerades av
Forts sida 2

tressant foredrag
av Sanke Sjoblom
om sina minnen
från finska vinter-

kriget, där

han

som tonåring deltog som frivillig..
"Brallen", (Bengt
Skönt att vila benen i väntan på bussens avgång.
Foto Kurt J Lönnqvist), lät ett
av sina fotoalbum
i bussen' Nog är
på
cirkulera
F2
ft)rsta
år
från
sina
bilder
med
"Brallen" en märklig man, som det är värt att lyssna på.
Strax fore kl sex var vi så tillbaka i Roslags Näsby efter en
mycket trevlig utflykt. Vi tackar Kerstin Engström och Gunnar
"Charlie" Lindberg ftjr ett väl genomfort program.

Åven under det gångnu
året har styrelsen haft nö-

ingen, niimligen:
Bo CarlZsson

fdDaruieBson

?ercy Znfrinf
lFritz Zn§ssan

Sture Ä

Foto Kurt

F{ovemtrerträffen
Den 17 november kl 1600
samlades ett 60-tal deltagare i
kommunalhuskällaren i Täby för
årets träff.
På programmet stod bl a föredrag av överstelöjtnant Christer
Lokind över ämnet, "DC-3:an
som försvann".
Christer, pensionerad f d officer
vid flygvapnet, gav oss en djupgående och intressant studie av
händelseforloppet i samband
med nedskjutningen av den

J

i/?zns 3{ammerstrbTrz

minuter av Mig-I5:s

o

agerande

före DC-3:ans haveri finns ej redovisade, liksom de forsta två
timmarna på haveriplatsen. Något att tänka på !?
Fortfarande saknas fyra FRAoperatörer och deras fallskärmar
och flytvästar.

Medlemsuntalet
2006-03-31
325

.

i

vattnet norr om Gotska Sandon. 5
dess nedslag

?erJortanssan
Birgitta -Cittäe
-Kerstin fönn4tisrt
Irzgmar Obson

I

Till sist, Du
uäI inte att:
. göra enmälan

nellt vatten i juni 1952. Minut
för minut fick vi tblja Mig-l5:s
rörelse från DC-3:ans start på

till

i{ohtäerg

nnfrrs tdifiAfi
Jl./gr -Br/ t t ./ol anss an

Sture R

svenska DC-3:an över internatio-

Bromma

-fasse

Eftersom det var torsdag hade
vi,. av naturliga skal, fore Christers föredrag avätit ärtsoppa med
pannkakstårta. För dem, som så
önskade fanns även tillgång till
varrn punsch. Som vanligt god
stämning och trivsamt ordnat av
Kerstin Engström och "Charlie"
Lindbergh.

Föredragshållaren

Ch

rister Lokin

d.

Foto. Kurt

J

årsmiddagen,
betala in
ten.
ont Du känner

förändringar
medlemsma tri'
keln, anmäla detta till sekretera'
ren, TacR.
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