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F 2 -o mrådets o mv a ndli ng
Omvandlingen av F2-området, en gång ansett som ett av Iriygvapnets finaste ftirläggningsområde, till ett vackerr och mycket pJ_
pulärt bostadsområde har nu kommii långt.

Ansvarig utgivare
Witfram Shtefrro

Under senaste året har de gamla byggnader_
na i form av kasernerna 2l och 22, mirketen_
teriet och underofficersmässen fått lämna
plats ftr nya byggetapper.

Marknadsvägen 271
183 79 Täby
Tf,n. 08-768 42 2s

Redaktör
i{urt Jirrgne

I augusti förra året var tiden inne, att inviga
det s k Catalinatorget. Torget ligget centralt
nere vid vikens strand. Invigningstalet hölls
av dåvarande kommunalrådet Fitippa Rein_
feldt, som bl a gay F2-tiden ett kort, men
positivt, omnämnande. I anslutning till torget
och vattnet kommer en restaurarrg ätt öppnas.
Det är styrelsens ftirhoppning, ati vi dar skall
kunna intaga vår årsmiddag i slutet av maj.

Storvretsvä gen 24
147 54 Tumba
Tfn. 08-530 334 92
E-post; kurt jorgne@telia. com

I redaktionen
Sture Rernberger
Södervägen 10 3 tr
183 69 Täby
T'fn.08-732 37 16

Omslagets övre bild visar Catalinatorget med
restaurangen längst till höger. Den nedre bilär tagen på samma plats 60 år tidigare.
9,"1

(1947) Avvecklingen av Ir2:s militä.u flyg_
verksamhet pågår. Flygplanen på bilden, tre
He t l5 T2 samt en Do 24, skalf snart utsättas
ftir skrotfirmans hårda behandling. En T2:a
Io* ?ll irea i flygräddningen och klara sig
kvar till 1952, dä den gör en sista insats i
sökningen efter den ftirsvunna DC_3:an.
Tänk om, den idag funnits på vårt Flygva_

penmuseum!
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Ånsu0rn ilED ÅnsunDAG

En del av de fiirsamlade med de nya husen i Hägernäs strand

bakgrunden

Föreningens 62:a årsmöte avhölls, med viss avvikelse från
vad stadgarna foreskriver, lördagen den 20:de maj.
Denna gång kunde vi, for forsta

Våren hälsas välkommen
"Den blomstertid ......"

med

gång efter minnesstenens fly.ftning, samlas på den nya platsen
och där genomfora den traditionella minnesstunden. Stenen står
nu i nära anslutning till Hägernäsvikens vatten och det då nyligen invigda Catalinatorget.
Vackert väder, som brukligt,
gynnade de många ftirsamlade.

Efter samlingen vid
nen förfl1.ttning

till

minnesste-

kommunal-

i

Ordftiranden, William Sivebro, leder minnesstunden
flankerad av Eric Tendler tv och paul Eriksson t h.

husrestaurangen i Roslags Näsby

för årsmöte och årsmiddag. Till
årsmötet kunde ordföranden
William Sivebro hälsa ett 50-tal
medlemmar välkomna.
Att notera från mötesforhandlingarna:
. Revisorernas berättelse innehöll inga anmärkningar
mot styrelsens sätt att sköta fdreningens ekonomi.
Ansvarsfrihet beviljades.
. Kassören kunde redogöra
for en god och stabil ekonomi.
En betraktelse av Paul Eriksson
. Valen resulterade genom- över minnesstenens text
gående av omval for ledamöter och suppleanter, blev också så srnåningom mojvars mandattider gått ut.
lighet, att till tonerna från vår
. Beslutades om oförändrad eminente dragspelare, Lennart
årsavgift, 60 kr
Blom. bedriva vissa rörelseaktiNär William så tackat lor visat viteter på dansgolvet. Red
intresse och med ett
klubbslag förklarat årsmötet 2006 avslutat, var
det dags att ta plats vid
det fint dukade middagsbordet. Middagen präglades, som vanligt av god
mat och dryck med inslag av vacker sång, en
del historier från gångna
tider, under god stämskönsjungande trio. hedersmedlemmen Stig
ning. I Kerstins bar En
Nylow flankerad av Rigmor Paulsson t y och
kunde en del stärkande Nlajvi Lindbergh t h.
drycker inhandlas. Det Foton på denna sida. K Jörgne

'uelo{s gd prl urs
paa
uE{ rapllq epusr^'(uuyolsluerdse qco $äpe)) hls11)
'lalleJ
gd
SugE uo
trouuaT
'utoqttoSl
relr
perE^ele
8gq r ruos IoEEN 'pll-ZC ueuunls uo UBU^elq
-olslq B>lsrlselueJ aJpuru Jollä räru qco usuu[u
^ll III1
eärp^ allnls ruos ore^rues Er1.ta;l gde?Efqallqs ueq
-ua EugE Buuep uaJJgrt ge 'rpgrep;en ueEuruilgslghtr
'ope1c,(1 lleq lIJe^ elut 'ruelqo.rd e1sr1sn1e gd epueor
-äq e Iq 'Ers lesrrr. apuq Ee;peJgJ per.u rEJJErl eru8tprl
qcsund ure^ äpe{sug es ruos ruop
JpJ qco ululuuud'uddosgg sepeJe^Jos rn pe ';uqeuut
uo?epo>1cen'ue8uernelseJsnqluunuuo) 13r1ue,r ruos
JeA uäsleld'ual{o4taqualoN'1sruo>lueurues utrsIS
slerg IIII Surlures eppels requa^ou €I uop ueEups.rol
uos§puBrtrJv

I

I

uosspuEruJv

'olod

au8.rg1>I 'olo.{

'rrrsuy pl^ uepp suulur Sraqrapgs JEuunC rIJo
ruoqrroN lruuua.I 'sn1ua.r,tg sJapuv 6orqe4g rtrBllll^I

NIIIIilVilTtIilflI{IIÅON

'ua.rn1g[s Jage Erq rs{Brus ueqrun'I

'oloJ

-8pspuu1 pla sso

ralgu åugultuluusprg8rgls

soru

{.Isnuqads8urq

pau
'eure8ullpueq illl suEä91 q,{gln Er1as4 ua
ore8ry.leg,( epuruI epep peru qco I 'rulotp{co}S
IIII usssnq 'a11usgo3 ,(.qgt t ddols Be rel
-JE 'ssnq epueluB^ ue qco I'IIloqxe^ IIrl re^Q
sso 3o1 uolgq ueuu 'ugftlru Dlsrro]srq uop
r peueuro;d ue rpJ plt
uaqounl reUE
lep
^elq
'r sso rrueJeq rn pfyrursprgErels
uop IIIi
Eutup(uque paur qcunl poE ue t,r Eolut 'ltsntu
qco Sugs urs peru Sorprq perE Egq I ralu€{
-rsnru pJB^ uellr^
'Eururupls poE ropun
IIII
'ue^lul ednp op
11e r uoqrunl apue]up^
uop illl uepäs sso^eeprpJ peueuo;d tIoI ug
'ultsnx erel
-sgr.uqqng
$Bsuecsr Eurulseue,rg rugueE
-ue ue BIIB ^B
JpJ re^ enacl 'uossrtt.tg sfiT qxo
urol{ ,nuaaT'ereledsEerp euEorl Brg^ uE{
;euolspreE;e1s ea,n[1
se]lou ueEutu
^E I^ ueiluJul J.oJ
-SEplllt pr1 'uepelspn^nr.{
to{u
sEI nä uren $e r9.; ug"Jddn EugE ug 'tallolsu)
e8rl>lgur tep Bs sso r^ epeuugu ';o8Efrq er8gu
pl^ IIII fu1 ueEe,r gd ge regg 'Eep euuep
IBurser ile^ r3^ I3III^ 'lollolse) q3o urloq
'sso1 1e1se1 uelgq J?N
'dfuepea, Bruruus ne pu;E Egq r sepul

-xe1 loru uesJnä sell€s

au8rgl'X'olo.{

'la11olsuy u.rg8uu ]lB

uuly

-Ee"rd 8ep uuuep ue^e r.lco lrure^ qco 1Et1os 1r.r
-e^ eperl uere(uruos euEug8 uep Jopun lerpg^
'uuretBqsruloqxul[ e]I^
ep
ue gd proquo >1crE rrr rpp 'rqorplcols
^u
r ue[e4urg.r]§
gd sreEe]lep prg, ile sepeltues
'requeldas El uop ueEeprol 'ueEeppruup^1 94

poru

-

'qtunl

plfglnssnq qro lBq pBreu
EugE Euuap seprolEtn

-lquo{

ue

^8
qÄglnrururuosues
u[ouorlrpurl rE^

rf,rrrrn §ffiuY
.4r-§NgUVg^'rCNlHYlI -'-

I

ElAtttNFI-YGlAFlEil

-s-

-

F2 minnen på frukostmenyn
Juni 2006 semestercyklade jag och en sliikting från
Visby till Fårö. Vi tog det härligt lugnt, vilket bl a
innebar en hotellövernathring på Fårösunds Marina &
Hotell- Som framgår av namnet driver ägaren även
marinan, vilken använder F2 gamla hangar. Den är
numera renoverad och ftr då och då besök av flygintresserade. Frukost ingick i login och den intogs på
Fårösunds Grill & Cafe strax intill. På väg till toiletten där fann jag i ett inre rum en minneshörna med

bilder från F2 och Fl verksamhet i Fårösund I946. "By-linen" anger aff dessa foton är
kopierade av Gert Martinssons fotografier. Trolig fotograf är Gustaf Persson. Någon som vet?
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Bunge-lägret åir idag vandrarhem
och fl ygftiltet, nume ra priv atägt,
stoltserar med en högst ovanlig
varningsskylt ftir lågt flygande
flyplan, nämligen en rote J 35 Draken. Fast den har nog inte startat
här på Bunge.-f?iltet. Eller har det
hänt? Någon som vet?
Torbjörn Armandsson
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Vid olyckan befinner var han befann sig och flera
sig l1jmanl von Arbin i gånger efter spanoren. Påfråga
gunrummet. Han spring- kunde han också uppge vilka be- upp på funnit sig ombord. Med hjdlp av
er omedelbart
översta bryggan och ger en sladd kunde von Arbin få foorder om att surra fast raren ur /lygplanet och ner på
anet. Med en sdker- dcicket. Spanaren och redaktöhetslina om livet kkittrar ren återfanns senare båda döda
han ned till Jlygplanet iflygplanet bakre del.
Ett flygplan av fypen SSC Hansa
dcir han endast såg/öraren, som Rdddningsarbetet forsvårades
och Drottning Viktoria ftirankra- forst ej var vid medvetande. Han av att bensin och olja flöt ymde. Båda fartygen med ljus i ftir valcnade dock till ochfrågade då nigt hela tiden."
och akter men i övrigt
mörklagda. Två prickar i
Epilog
landningszonen är forsedFör visad rådighet och djärda med lanternor.
va insatser under räddDet råder djupt mörker
ningsarbetet belönades yon
när flygplanet kommer in
Arbin och furiren vidF2 E
ftir landning. Efter starten
V Eriksson med medaljen
har en vindkantring skett
"För berömliga giirningsom inneburit att lysbojlinor" i guld.
jen vridit sig mot Gustaf
V. Under landningsvarvet
Föraren, C G Andersson,

och inflygningen har

an-

tagligen besättningen ftirväxlat ljuset från en pricklanterna med akterljuset
från Gustaf V. En korrigering till den tänkta landningsriktningen fiirde flygplanet rakt mot Gustaf V
tripodmast, som träffades
akterifrån. Flygplanet blev
hängande i flottörerna.

Av

haverikommissionens
Bild via SFF bildarkiv
rapport framgår:

tog (err arlats
I F22:gyelplxEra.r'.fret

Nfä.re M

repade sig från äventyret
och var snart i luften igen.
Det blev dock under en
kort tid, for redan samma
år forsvann han och spanaren E Nordenborg under
en flygning från Hårsfiärden till Västervik den 22
dec 1939. Flygplanet, en
59 Hawker Ospray, återfanns aldrig. .
Red

lämpliga stationer från Engiand.
Stationerna fick beteckningen
ER-IIIB. ER står for ekoradio,
en benämning, som Sverige
användes från början.
utrustningen krävde

i
Under andra världskriget hade ett nytt sätt att utnyttja radiovågor, RADAR, fått stor betydelse 16.
IiiigLts utgång. ordet RADAR är en förkortning av ?.:1,:1"^
"RAdio o-eteition And Ranging,,, fritt tin..rui,-; ätfl,1il'äå:}jli:ii:[l ?:l
upptticka och avståndsmtita med hjtilp av radio". Som damål siartade på hösten 1947
grund för nedanstående artikel i ämnet ligger bl a av sådan utbildning vid den nya
Egon Olson efterlämnade

anteckningar.

Flygvopnets radarskola

(FRAS). Eftersom flygverk"Även i Sverige bedrevs under fall när det gällde luftbevak- samheten vid F2 hcill på itt uukriget forskning inom radarom- ningsradar, avstannade när man vecklas, kunde man där erhålla
rådet. Denna forskning, i varje i krigets slutskede kunde inköpa lämpliga lokaler.
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TI[r, HÄGEnnÄs I sturrr aY 4GTALET
Okänd fiirfattare
Få järnvägssträckor är mera
välbekanta ftlr de flesta F2:are
än den, mellan Östra och Hägernäs. Många har rest den hundratals och kanske tusentals gånger,
men hur många skulle vilja åtaga
sig, att som ciceroner peka ut
vad man ser från kupdfonstret.
Jag misstänker, att de flesta skulle gå bet på åtskilliga frågor och
gör därför sällskap med ett gäng
som en morgon fick sig en lektion av en kunnig kamrat,
Vi sätter oss alltså i

sista vagnen

-rsan-

ffir sin utbildning och alla sorters
djur fär "lasarettsvård". Nedanför ligger Brunnsviken och på
andra sidan Hagaparken. Och
just flu, när vi passerar över
landsvägen har vi Skogshögskolan uppe t v. Längst bort i sänkan t h Laduviken med Fiskartorpsbacken åt h och Stora Skuggan med skjutbanorna till v. Närmast oss ligger Lantbruks - och

fiskerimuseet. som faktiskt är
värt ett besök. Det där, det är,

i ett av

hagen och Monte Belloområdet.

Nu tittar vi t v och skymtar
på andra sidan sjön Ing l:s forläggning. Kanalen som vi passerar ft)rbinder Brunnsviken med
L Värtan och heter Ålkistan.
Småstugeområdet t v heter
Bergshamra trädgårdskoloni och
i de stora vita byggnaderna har

statens växt-

och

frökontrollanstalt sina lokaler. När vi
far över bron, tänker vi på historien, som stod i någon tidning
häromdagen om dykaren, som
med tåget for ut ftir att kontrollera Stocksundsbron men tog bussen tillbaka till stan.. Längst bort
t h har vi Lidingö och t
v en del av Ulriksdals

morgontågen, 8,11d av
F2:are. Sömnen är god
och störs endast när tå-

slottspark invid den
långa och smala sjön
Edsviken. Vad jattetor-

get satt sig igång

net av tegel som sticker

dem, som

i

av

upp mitt

sista stund

lyckats kasta sig upp
och högljutt konstaterar
att "det var nära burken". Men när expressen hunnit en bit ut på

i

Stocksunds

köping är, brukar diskuteras av tågresenärerna.
Det är inget vattentorn
. dy, utan en privat-

byggnad som nu står
bangården störs sömnen Till slutet
och tom. Det påstås
öde
av 30-talet trafikerades Roslagsbanan med ångdefinitivt
honom, Iok, detta från Henschel, ståtligast av dem alla, kallades att ägaren blivit spådd, att
som lovat aff vara vär "Stortysken", När vår resa fiiretas, är dock banan elektri- när huset blev ftirdigt

av

ciceron under

flirden.

"Att det där är en

fierad.
skulle han dö och därför
Bilden är hämtad ur Täby Hembygdsftirenings medlemssopblev bygget aldrig f;irdigt.
blad, Hembygd

station, det begriper ni
utan vidare, men att byggnaden
ovanför är Stockholms epidemisjukhus, kanske ni inte vet. Inte
heller att byggnaderna till höger
tillhör Ingenjörsvetenskapsakademins ft)rsökslaboratorier. Skogen intill utgör en del av Djurgården och ett stycke in ligger
den för gamla stockholmare så
välbekanta Ugglevikskällaren.
Järnvägen vi just nu åker över
forbinder Värtan med Norra stationen. Stationen t v heter Albano. De många tegelstenshusen
vid sidan av landsvägen är Vetrinärhögskolan, där d.jurläkarna

i

Töby.

som bekant Experimentalftiltet,
centralanstalt för ftirsöksverksamhet inom jordbruksområdet.
Den vita byggnaden, alldeles intill järnvägen t h, är ett fint gammalt hus, byggt 1791 - 92 av
Gustaf Mauritz Armfelt. Riksmuseet och Bergianska trädgården behöver jag inte peka ut.
Hela området från Vetrinärhögskolan till hit kallas Vetenskapsstaden och det namnet gör det
skäl flor. Också det nya bostadsområdet vi ser till höger gör skäl
för namnet, Ekhagen. Intill ligger den granfla ekparken Torp-

Den vita stadsdelen till
vänster, Solstaden, är det s k Invernessområdet och dit skall
Stocksunds station flyttas, varvid
järnvägsbron kommer att gå vid
sidan om landsvägsbron. Verkstadsområdet vi nu passerar tillhör Roslagsbanan. Att man där
harjobb, dag som natt, betvivlar
nog ingen av banans trafikanter.
Och så är vi framme i Morby.
Det säregna med bebyggelsen i
denna villastad är, att marken
tillhör staten, men husen villaägarna. T v syns Läns- och Centrallasarettet och så kör vi in i
Djursholm, en villastad helt utan
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tÖlands norra udde, skyddad av
en eller flera jagare från kustflottan och minst ett flygplan

med bomber för

u-båtsbe-

kämpning.

Under en övningsflygning över
Hårsfiärden hände den omtalade
s k "jagarolyckan", då tre av
våra jagare exploderade, brann
och sedan sjönk. Jag var florare i
ett av flygplanen i en tre-grupp
och vi övade låganfall mot ett av
pansarskeppen som låg till ankars på Hårsfiärden. Efter anfallet steg vi i svag vänstersväng
och på ungefiir 400 meters höjd
reste sig plötsligt en eldpelare
högt över våra huvuden, omedelbart ftlljd av en fruktansvärd
tryckvåg, som formligen kastade

iväg flygplanen i sidled. Hur
långt, var omöjli{t att avgöra,

ken. Den ena efter den andra teorin måste avfärdas och när
Krigsrätten lades ner och handlingarna hemligstämplades i tio
är, fanns tre möjliga teorier
kvar.
Den ftirsta var sabotage, den
andra s k "fingertrubbel" med
torpederna på jagaren Göteborg.
Det var nämligen bevisat, att
den fiirsta explosionen inträffa-

de på Göteborg. Vid tillftillet
hade en underofficersgrupp om
nio man under ledning av en officer samlats runt trippeltuben

for instruktion om torpedernas
handhavande.

Samtliga i gruppen dödades givetvis omedelbart, så ingen kunde vittna om vad som ftirekommit. Den tredje teorin Yar, att
något löst ft)remål tappats från
något av flygplanen och träffat
en av torpedemas stridsspetsar.
Denna teori var mycket långsökt
och inte den minsta nit eller bult
saknades på något av flygplanen. . Inte heller saknades något
av mekanikernas verktyg, som
möjligen skulle kunna ha kvar-

kanske bara 10 meter, men det
kändes som 100.
Vi blev alla tre sysselsatta med
att lorsöka ta oss ur det uppkast
av skrot och metalldelar som
tycktes ftirmörka himlavalvet
omkring oss och över oss. Vi tre
piloter satte inget som helst
samband med vår flygning och glömts ombord. Ingen av de
olyckan. Eftersom vi inte hade överlevande hade sett något
några bomber ombord och inte flygplan passera över sitt fartyg.
vid något tillftille under öv- De vittnen, som sett flygplan
ningsflygningen hade passerat passera över, stod alla på ett såöver olycksplatsen.
dant avstånd och i sådan vinkel,
100-tals människor hade från att vittnesmålen blev värdelösa.
marken varit åskådarvittnen till Inte heller tidpunkten lor explovår flygning och olyckan och sionen stämde med tidpunkten
nästan samtliga hade däremot ftir vår överflygning.
åsikten, att flygarna varit orsa- Gruppledaren, dåvarande löjtken Det fanns till och med ett nanten i flygvapnet Lasse Rydvittne i Krigsrätten som intyga- berg, yttrade sig lite vårdslöst
de, att han sett ett flygplan dyka till en tidningsman. Han sa, att
ner på jagaren Göteborgs däck hade jag haft en bomb ombord,
och explodera. Ett vittne hade hade jag varit orsak till olyckan,
också sett, hur ett cigarrformigt då hade jag omedelbart tagit min
floremål med taggar på, hade tjänstepistol och tagit livet av
lösgjort sig från flygplanen och mig. Några dagar senare var
exploderat på jagaren. Krigsrät- ryktet i full gång. Som en löpeld
ten blev en evighetsprocess och spred den sig över landet, aff
pågick i flera år. Man hade från gruppledaren hade skjutit sig på
borjan tio teorier om olycksorsa- sitt tjänsterum på kvällen och

att hela aff;iren tystats ned ftr
att inte spridas till krigforande
nationer så dom fick reda på hur
dåliga flygare och vilken dålig
materiel det fanns vid svenska
krigsmakten. En svensk tiger.
Så sent som i november 1973
träffade jag en helt okänd man
på en utlandsresa, som när han
horde att jag varit marinflygare
under kriget, talade om att han
legat som värnpliktig på en av
flottans bätar på Horsfiärden
1941. Han berättade i dramatiska ordalag om horsfiärdsolyckan
och om flygarens självmord 32
är tidigare. lag tvingades atl
korrigera honom på vissa punkter, bl a att Lasse Rydberg lev-

de i allsköns välmåga som
överstelöjtnant i flygvapnet"

Forts: När radarn .....
utökad utbildningskapacitet vid
FRAS. Även denna gång gällde
det engelsk transportabel radar-

utrustning. Utrustningen, som
arbetade på 10- cm-bandet, var
relativt modern ftir sin tid. Den
bestod av tuå radarstationer,.en
for spaning och en för mätning
av höjd. Den kortare våglängden
gav större mätnoggrannhet, vilket innebar, att man nu på allvar
kunde börja använda radarn ftir
stridsledning av jakt.

1951 fick FRAS sin andre chef,
majoren Nitne. Han fick nära
till jobbet, eftersom han bodde i
Viggbyholm.
Avsikten med dessa mina anteckningar var, att i korta ord
skildra hur radarn, detta moderna hjälpmedel som under kriget

kom att spela en viktig roll,
gforde sitt intåg i Flygvapnet
och hur F2 blev engagerat
bildningen.
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