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EAI NY BERÄTTEI.SESVIT

stod av .,rrg" ,rrär, i 28-årsålclern.oclt representerade sllikla
yrkeu varför deu val viil skickad att utföra de olika arbeterr

A, FALKE:

sorn påfordladcs.

NAR DAHLBECK SKULLE

Flygplanen, biplarl typ liarruan, voro fiirsedela rued luftkylda roterande ruotorer av fabrikatet GuÖnre, vilka ej voro
siirdcles uthålliga, och en flygning på tre timmar i sträck
var redau dct cu jätteflygning. I\Iaximifarten prl flygplatret
var 82 km per tim, varför ftygstriickan ej blev så lång.
Att få göra en Lirrgtur linda till l(arlskrona, sour var närurastc fl1'gstlrtion itt rlct hållet, hrigrade ju för såviil fl1'gale
som matrsl<ap. Iifter en lychad flygning gick manshapet sälicrt omliriug stoltare än llygarna sjiilva, ty med så stort irrlrcsse följde var nrarl det sotu tillhtirdc flygningcu och övcr
huvud tagct allt sour hätrde på fl1'gstationeu.

.t

FLYGA TII-L KARLSKRONA
\/i<,l mobiliseringen 1914 fördelades flygplanen, som tillY hörrle dåvarande Marineus flygväsende, till olika rniudrc
flygslationer, ,itk* voro förlagda på mcra vikfiga platscr
längs svcnska kusten, Vid en av dessa flygsLaLioncr Llg
Stockholms södpa spaningsgrupp med sina hangarcr uppresta i Askfatet vid södra vikcu inuanför Dalarö, och hiir
var dåvarande löjtnant Olle Dahlbech chef. Pcrsotraleu l"l man sön, voro'ulurobiliseracle vitl trigsutbrottet be-

-

ar' de clrifti(aste och dugligastc äutbetsnriilr Sverige iigt. I
förbigåcnde kair näuurås, att det var Claes Flcrnuriug, sonr

repleserrtant

sonr aldfig'han glönunas. I-Ian har gått Senom cn av livets

illresse för arbetet, hans
ansvalshiinsla, ltltts enastiiende förnöjsarnhöt och tachsamhet har gjort honorn till eu ruart, sorn vi s't'ettskar hgu vara
stolta över. Ifan visacle rnig sitt hem, sint tninncn, ia, allt
hatr satte högt. Ilans old, drl jag for, sade sit rn1'chet. »Jag
iir så lycklig, arbctr hart jag äuuu, hiir lur jag det så bra
och hau uirgon lta dct så väl som jag här, se pir fallen och

hiu'claste sliolor rnelt hans energi,

aularle Flottarts station vitt Skeppsholnrcn, b1'ggde den förs-'
la slussett vid Söderström, planlade lmvuclstadetrs bcbyg. gclse på malmarna och fiitst och frliurst rrydanade Svcriges
f

lotta.

Värjor, sablar och »anrlra siclogcvär' iurlrortcracles förr
meu efter 1635 skulle dessa vapcn tillverkas vicl det ttyanlagda klingebruhet. Liksom alla bruk har iivcn \rira fått
uppleva glanstider och perioder av depressionct"
1719 hotades bruket av ryssarnas härjningstrig, Norrtälje'
Ortala,'Löfsta, Forsmarli m fl bruk tledbrändes. Sarnma
ticle m'ötte även herresiitet Östanit, sorn eudasl ligger 2 hm
från bruket, Sonrmaldagen den 19. aug. var den'hritisha
' dagen.. I(aplånen i Roslagskulla har orn cletrna rlag gjort
,'r'loggrairna anteckningar i.liyrkoboken. Låt oss läsa vad sour

hiiridc:
:
,Kl 5 orn morgonen

aulände Fierlden Ityssens Flåtta, som
sig förtöjde mellan Grönberg och Lehrl'ijl< och beviste sin
grymnra fientlighet med ohörl.. canorleratr«le. Samrna dag

Befolkningen hade flytt över en månad lidigare i och'med
att ryska flottan inseglat vid Söderarrn. Den li». juli fintts
autecknat i Kyrkbokeu »Begrofs IVIaria llarrsdotter Torrmöln på gamla kyrkioställe, sorn olyckligen ch'uuktrade i

Wiren undcr flyckten för fierrderr R1'ssen d. 11. tlito''
1783 kom Vira bruh att iillhöra Östanå och diirmed in, trädde en'ny epok, Yapensmedet upphörde och smederna
tillverkade mest för egen räkning liar, knivar, yxor rn m.
Smedernas antal minslias sedan uudan för undnn och tru
finnes
e,urlaq! en kvar, den 80-åriga mästareu John Dahl.
.gren!-vars far.och farfader med deu'ärau varit smeduriistare

vid bruket.

för r,årt lands arbetare. Det är en upplevelse,

biichen och hiir

lid tlen lilla

l-,ersån tilllrringar

'

I(arl XI:s värja, som uppsaltes sotn 'ritndringspris i ii'15'gvalinets uuistersliapstäl'iingar i pistolskytte, 5-uratltral:tg'
l)eu viirjan iir ctt Iriisterarbcte och nriistaleu är itigcru atrnarr
iiu Jolur I)ahlgren, Vira bruks sista vapeusured.
I(atnlatcr i F 2 kaluratför'euingl Rese \Iirn bruk, hälsr
på Dahlgrcu, Det blir en oförgätlig dag, en högtidsdag i
livct. Ni hourtuer säherligcrl att liingta åter till Virtr, en nr'
lloslagens <I1'rbalaste och vackraste pärlor och till Dahlgren, sonl iitr tnel höjcr piillans r'ärde.
Litt c rttt rrr liirtuisttittgttr.
Arbetarnas l(trlturella Sällskap, Ärg. 5, 1931 nr

1

,Xlinnen och atrteckningar från Yira bruk i Uppland
av John Dahlgren, \rira,.'
\rira bruk, Vrlr iildsta och fiirnämligaste'vapensmedja
av Ij. Alfred J:rttssotr. (Särtr5'ck ul Rlatl från Berghanterittgens väturer häft. 1, 1941.

I

tlcssa ovan angivrra böi:lier fiiiircs Ilis+'r-'r'ik e'" Vira br''-rks
iideu, kulturskildringar m m, sorlr lljuder liisareu en förstrii-

"

,

rnina

Så ungcfiir föllo hans ord. l)t:tl nlanllen ntåste vara nter
än ly'clilig. Ilau har av dctr Allsrnäktige erhållit Iivets största
)relöniug, lycka och tachsanrhct.
Förra året bestiillde iiurrgl. lloslagerrs fl5'gflottilj etl stor

Vill rnan se bruket leva och förnimma om gållgrla'tidcr
måste man, uppsöka Viras sista vapensmcd, etl strfilantle -. clse av viirrle.

I^

jag

lctliga stuuder urtdcr detl varura årslideu' Sc vilkerr §rörlska
vilken skönhef. De t firrnes e.i råg,;t vackrare och brittle».
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lund, eldaren.Andersson, korpralen. Karlson och civilingenjören Falke'
' I skymuingen blev det klart att kasta loss och expeditioföIja ured
nen avvinkades av ledsna karniater som ej fiugo
på den\ockande exPeditionen'
ysingen och Precis kl. 2'l
k stora leden ööver l\Iysi
Fä
n av Öja, där Landsorts fyr blinkade och
rundades s
ruuda dcn
lvste. Nu gäI\tte det att få tag på Asen'knalleu och
vidare ge'
och
kummel
samt sedan ir\"ia Sf.a,, måsskärens
lcden
trånga
den
i.
nom Säfö ,rrr\ Allt gick bra, men inne
så
sikten
mman att lägra sig. Snart blev
började mo
ngen var i det närnraste omöjlig och då
dålig, att
en Jätprick togs \å fel sida med ty åtföljande bottcnkän,I"t
l »Väl i maskiu, lfrt gå arrkartct,
. ning,

skaffning.r

\

I

I
startades motorn och färden forftsat-

Seaaniimman lätt\,
atrtes utan missöden. På\örmiddagen kunde exPeditiouef
emsPanaf
hans
och
denne
mäla sig för Dahlbect<.\Seaan

;, ;;; ",, ["d.",,
r"ää'.,##:ffi;ffi;"-ö*;
ten uppdragen
På st

flygmaskin vilade sig,

ig börgning.
Stockar
en ställlandningservdelama.

Nu började bärgniugen.\Motorn nedmonte
och bräder anskaffades' U{der flygplanet
planet så högt,
ning pch så småningom
'I
de medförda
',stället kunde. rePareras
flottörer. Irör
Snart flöt åter flygplanet på\vattnet på si
vada till midjan
len
att utfö4a,detta arbete måste
[örkylrtirtg
ae
i det kalla vattnet. För att
på
salongen
fick den då och då besöka
fotogeukapå
tten
Sigyn, där Dahlbeck satt och
ten med konjak i.
minen, o-qh-serverade en koPP \ett
t lättare och bättre.
Eftgr valje besök ombord gick a
dagen, när arbetet var
kväll
På
Det hade hunnit bliva
Dahlbeck gick uPP
d.
avslutat och arbetsPlatsen uP
och lånai virke iill
till bonden, som hade vaktat
rna. Vid återkonrsbärgningen, för. att klara uP
fåglar, sorn han
spräck
ett
ten hade'han med sig
det var två tuPtt
förklaring
överlämnade.till kocken
Dessa skulle
ka.
par som han köPt av
så snart sonr
mat skulle serv
anrättas omedelbart
iigt rrungrigå efter gens slit.
möjligt, tY alla voro
gs med lämPgång. Flygplanet f
Så var det klart för
a/

liga bogseringss
seringen av flYg

Under tiden

, förtöjningarna

och hembog-

började.
kocken i färd med att Plocha

anrätta

han et'
tupparna, men id urtagning av fåglarna hitta
lurad
blivit
Dahlbeck
att
mängd äggulgf. Det'befanns,

två

gamla

Hönsen
stekpan

fågl

först i några timrnar. Sega. Frarn mcd
och över fotogenkaminen stektes de styckade
De smakade bra men voro fortfarande betydligt

ingen gick nu samma väg tillbaka sorn ditfärden
ut'an några större störnin§ar, och följande eftermiddag an-

4

gjoraes flygstationen vicl Dalarö. Här mottogs Dahlbeck med

srn

av glada maullar och Qalarjllor, sorn varit

ex

oroliga för

hor\

och häldade honom

)lfulliet

villhomnrert

åter.

På hvällen ordnad

jefest av pcrsonalen Pit
både chef och flygoch
sig,

flygstationen, då nu u.or\6
plan bcfrurrto sig heffigda\mma.

gi.r* onr,L#guingsexpe\uens t-lcltagarc sovo gott
tlcrr n:rttcu cfir' att cj hava varit \Iätlcrtra på tlc d1'grr
och dcssu(5rrr Iraft orosltiitrslutt för s)» avhrlllne chcf all
A. ItrtllceItera ld
Irlerr

s.

/.
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MARINFLYGETS BORJAN
år'
[ / ariuflyget tillkoru, om jag inte missmiuuer mig'
fI]8beuämningen''\Iarinens
lVI rsr+ ä"n fi.t sederrnera
väsende,. Det bestod till en början av ll st maskiner, därar'
2 st typ Nieuport och l st typ Donn6-L6veque' l)en sistnärnnda Yar av samlna typ, som deu baron Cederströnr

använde vicl flygningen över Öresund år 1910' Därefter konr
från Frarrkrike 7 st maskiner av typ ltarrnan' Dessa nraskiner beuämndes llygÖc?tar, beroende på att de var försed-

atr<la rned flottörer och startade på vattuet' Irl]'gbåtaura
trtarr
ej'
fanns
Flygspanare
vändes såsorn spaningsmaskiner.
i stället fich mekaniherrra (som då kallades fl1'gbåtsmtt-

skinister) tjänstgöra siisonr spanart"
nlygbåtsriraskinisterra var rnaskilrister från underofli'
vid Kungl' flottan' så på den tiden fattades clt'l
"errLi."r,
teoretisk eller praktish kuuskap nted avseeude ri
varkeu
rnaterielen.

flygbåtstnashinister uttogs maskirlister mcd goda bc'
tyg såsorn-elcvcr uudcr cirka 2-3 urånadcr' Eftcr deuna [i'l
lnrr
n"". a. klara att på egen hand uppmontera llygplau oclt
flygtnotorema'
av
torcr och ävcn utföra stor övers1'u

Till

Densotrrbievlrotrrmerrrlera<Isåsonrflvgbitlstrrtskittistcl.-

hi-ill ctt arvotlc ar' 3 kr per dag, och dc tlagar vederl-rör'and"
dt'rr
dettog i flygning, crhölllau 8lir per dag extra förutolu

ordinärie iOrr.rr. Det var a-lurat iitr nu för tiden och diirtil!
var skattcrtta ru1'chct smll.
Bestyckningen bestod av ctt gamn'ralt. gevrir av typ lit'
ii"
mington, vilket man fick kasta t)r'er iin på den eua och
liigt'
skjutnråIets
efter
allt
flygl-'åten
av
siclan
på än audra
l\Iotorerna på flygbåtarna var luftkylda roterande Gttotnr'
gick rulrt sr'
Rhone med fast propcller, d v s när propellern
(cilha L'1(ti'
hastighet
metl
samma
rnotorn
även
snurrade

varv Per minut)

.

Efter tle nämnda fll'gbåta'rna hom

cle svenskbl'ggda 1'Lrr

av l1i
lin-mashincrna med vattenkylda statiouära motorer
150 lirl
av
hastighet
en
liatle
trIaskinerna
hk.
på
150
Benz
i timnren. Efter rlcssa mashiner kom IIansa-llrandenlltrl:
rnaskinerna, även de svenshbyggJl på båtv:rrvet i Skiirsåttl
Lidingö. Firtuan tillhörde ingeujör Biicker (en tysk strrr
korr. ärn flyhting ltit untler lörra världskriget) ' När st'cttsli'
flygvapnct uppsattes den 1/7 1920, erhöll Ilansorna typlrr
teckningcn S

5.

:'
Ir'Iaririens flygr'äsende hade ej egua fl5'gskolor förriin
Dessfiir
tillkorrr'
sPanareskolor
som
1919, då sirväi fiirare-

innair utbildatles de flesta marinflygarna virl doktor Thr'
Suen ,I. Otfersjö.
Iin flygskola å LjungbYhed'

NAGRA BEREDSI(APSGLIMTAR

'divisions
uppgift var under beredskapen att från
\ / at
Y luften övervaka till marirrdistriktet hörande sjöornrå-

arbele, utkommenderades vi för att spann efter ev. överlevande och vrakspillrorna. Vrakspillrorna hittade l'i men

den, utföra konvojttjänst, minspaning m. m. Jämsides hiirmed har qnder åren bedrivits en intensiv övniugsverksamhet för att uppnå största möjliga effektivitet och samverkan
mellan marindistriktets sjö- och luftstridskrafter.

tyvärr inga överlcvande.
Vid många tillfällen hade vi likartade uppdrag. Spaning
efter vinddrivna fiskare, störtade flygplan m. In. Ibland
lyckades vi få tag i spaningsföremålet men ofta bar våra
Denna tjänst var krävande men intressant fast det inte ansträngningar tyvärr ej frukt. En särskilt ttagisk historia
hiinde vid ett tillfäIle tlå vi under neutralitetsvakttjärrst ävcn
kan förnekas, att den ena dagen blev den andra tämligen
' lik. Åibete och förkovran. Dock har vissa uppdrag och hän- hade order att spana efter två småpojkar som dagen irlnatr
drivi,t tilt havs i en vanlig liten blekingeeka' Vi hade startat
äelser särskilt fastnat i minnet och kan kanske vala av ingryningen, och vid tillfället rådde full storrn varför havct
i
tresse.
. Un<ier våra övervakningsflygningar inträffade det då och lyste nästan helt vitt av de våldsamrna brotten. I\'Iitt i l{anöupptäcktes pojkarna i ett förtvivlat läge. De hade då
,i <IÅ att vi stötte på främmande flygplan, som av någon arrle«l- bukten
L- nirrg visade för' stort intresse för tlen svenska kusten. Då i tolv timmar kämpat för livet tnot sjöarna. Att det var äkta
sjörnanspc;kar syutes tydligt för de gjorde det euda uröjliga
gällde det för flygplanbesättningen att he det egiia Lresticket
i sitt förtvivlade liige. Länsade uridan för den diurinutiva
klart, så.att de med säkerhet kunde konstatera gränskränklängre från laud.
ningen och avvisa de4 objudna gästen. Jag nrinns särskilt stagfocken, r'ilket ernellertid förde den allt
var tydligen utrnattad för han låg orörlig i båI\> en gång då vi låg ute på övervakning och per ratlio fick Sjuåringen
teus botten, medan trettonårirtgeu vid rorskulten svagt viforder att gå upp.mbt farvattnen söder om Öland clär kusttill oss. Att det lilla seglet kulrdc upptäckas. bland alla
tade
bevakningen observerat ett'. främmande flygplan, pom visat
berodde på, att flygplanet på relativt 1åg höjd
vita
brotten
sig närgånget. När vi, kommit till ort oclr ställe påträffade
på
vi en BV 138, som låg och körde över svenskt vatten vid konr rakt båten. Att landa och,ta upp pojkarna var ogörIigt på. grund av den våldsamma sjön.
Utlängan. Det annars så.påpassliga hiftvämet sköt ej, ty det
Vi irrrapporterade pr radio att de vintldrivna hittats sarnt
tyska planet. h,ade Biyit nödsignal, Det gällde emellertid för
exahta läge. Iin jagare på nordgåcnde skyndade till
deras
oss att rdra pål allt vad vår egeu »kärra» var värd för att
platsen
och under tiden låg flygplanet kvar för att visa väkornma ifatt tysken och göra honom uppmärksam på att
gcn.
att vi hela tiden cirhlade runt över båteIr vålladc
Trots
han böfann sig på för hononr förbjrrdet område sarnt att
det stora svårigheter att hela tirlcu hålla känning med den,
genom lämpliga manövrar tvinga ut 'honom till havs igen.
dc
Vi flög iu'mellan clet frärrmande flygplanet och land och då det var ytterligt svårt att urshilja det lilla seglet bland
vita brotten. Någon avlösning för <lss kunde ej erhållas och
satte en sådan.kurs att det tvingades svänga ut från svenslit
så srnåningonr mitste vi gå hern till basen för tanhning' Iuvatten. Därvid kom vi tysken så nära att besättningens arljagaren i söder och den hade teleletsdrag tydligt kunde urskiljas. Resättningen vinkade glatt nin vi flög hem siktades
var
om äri något skuldmedvetet
åt oss och vi besvarade grafisht underrättats om exahta läget. Efter taukning
I
\-- vinkningarna med, våra osäkrade- kulsprutor, och så'för- flygplanet åter på plats 30 mitr. senure och ctablerade sanrarbete med den rlå framkonrua jagarcn. Trots gcmetrsalutna
svann tysken i diset till havs och var borta för rlen gången.
hunde
Tricket med'nödsignal var ett garnmalt knell sonr ofta prak-. cncrgiska ansträr'rguingar ända till mörkrcts inbrott
Ilflerforsh'
pojkarna
ej
återfirrnas.
och
deras
båt
cmellertid
tiserades vid neutralitetskränkningar. På liknande sätt har
från gryningeu dagen diirpfr då stormen bedarrat var
ningar
!\- - vi under'åren vicl flera'tillfäIlen avvisat främrnande fpl.
fruktlösa. Dct kändes särskilt tungt att irrte pojkauta
I vår uppgift ingick även att efterspana drivminor och lika
räddas, trots att cle en gång återfunttits.
kunnat
'inrapportera deras lägen; Dessa tingestar är väldigt svåra
Isvinteru
l941-42 råka<le ett antal fartyg fastua i isarna
;
att upptäcka från luften, clels på: grund av deras färg och
söder opn IJlchingekusteu. Under en isspaning upptäcktes ett
rlels på grund av att f,e liggcr och guppar rned entlast cn
mindre ångfartyg, sonr sedan en vecka rapporterats som
, obetydlig del ovan vattenytan. Under den stora inininvasio-

a

nen efter höststormen vid sydkusten i november 1941 var
ri i livlig verksamhet för att upptäcka.och inrapportera mi. nor. Vid det tillfället blev,,9 minor upptäckta av oss utanför
' Ölands ostkust.öch sedermera desarmerade av'flottans pcr-

'sonal.
:
'
. , ::
'
. ,. ..
.Ett tragiskt minne,
i Vid minkatastrofen utanför Öland då en minsvepare
sprängdes i luften med sin besättnlng under desarmerings"
j

,

saknat. trartyget var totalt överisat och tydligen utan proviaut, ty bcsättningen hade på iseu ruut omkring rned aska
textat »Potatis», »91§di, »Tobakr, ocJr i signalmasteu härrgde en torn hink, vilket på sjömansspråk betyder »Jag beltöver dricksvatten». Det senare var ju förvånande, då det
fanns fullt med is runt ornkring, meu knnshe dcn var i saltaste laget. Sedan liiget bestiirnts, vilket llade sina svårighcter på grund av avståndet till land och den dåliga sikten,
återvände flygplanet till baserr där dr:t lastades med c:a

z u.,
J.,
il^zct" r,,,,o/
t'/

t-oo :,

/l'u-z /'ir)

/
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1 januari 1942 fick )a
I tiet inställa mig På

en inkallel

t

r att suarast möj'

tjänstgöra som dePåvar med blandade känslor
assistent vid liersonalvården.
lisen återvänt fråP en sexjag mottog ordern, tY j
vid.ett artilleriregedepåassi
tjäns
månaders
en å atrdra sidan vd j-ag oerhört nYIi'
rnente i Norrlan
mig att få
och frarnför allt gladde
ken på
|

tlepåchefen

komma

c:a 10-15 kg', vardera'
varje säck. förse«ld med etl s. k' proviantfallskärm' ' Efter
fömyatl start återfanns fartyget cfter en del letande i det
rådantle tliset. Derr metlhavda llroviauten kastidcs ned till
100 kg. proviant

i

srnåsäckar på

besättningens oförställda gläiljc. Irör att komma så uära fartyget som möjligt ruåste proviantsäckarna kastas från'c:a
100 rn. höjd, varvirl det var viktigt, att de som paket packade fallskärmarna slog ut så tidigt som möjligt för att kollit
inte skulle få för stor hastighet och krossas mot isen' Där-

vid råkade en fallskärm med 15 kg. potatis fastna i flygplancts stjärt, där'deu en stund hängdc och slängde och
förlänade'fpl. högst egenclomliga flygegenskaper' Efter uågra spämandq sekundcr lossuade åter skärmen och besättningen kunde dra en Iättnadens suck, Undsättningsexpeditionerna mecl provi4nt fortsatte sedan nnder c:a. en vecka
framåt,.varefter eu' större råk' uppstod och' fartyget nred
isbrytarhjälp hunde ta sig in till Karlshamu'

I

divisiorrens uppgifter ingick äveu fotografelingsuppdrag

och vi har'under åren utfört flera hundra fotograferingar
och kartläggningar fråu luften' Yid ett tillfälle befann sig
ött flygplan på 3 000 m höjd för att lösa eu förelagd uppgift med kameran.'Plötsligt ornvälvdes planet av tjock illaluktande rök,utan att besättningen kunde avgöra varifrån
den kom. Vilket ögonblich som helst kunde eldslågorna slå
ut från moto1, bensintankar eller någon annan dcl av planet. Det fanus inget annat att göra än'att kontrollera, att utlösningen för fastbindningsanordningen och fallskärmen
var i sin'ordning orrr nu eldeu skulle få hastig spridning och
ej kunna begränsas med till buds stående medel' Rätt vad
det var'slog eldtungor ut från radioapparaten, som vid tillfäUet'ej va4 i funktion, Att släcka elden med skumsläckaren
gick inte'varför spanaren fick krypa ned på golvet och så
fort som ruöjligt försöka koppla loss alla kablar och där,efter söka kväva elden inne i apparaten, som nu hunnit,an. tändas ordentligt. Slutligen kvävdes elden med hjälp av
flyghuva,.skinnhandshar och andra i hast avtagna klädes'
'persedlar. Att det på den stora höjden varit ganska kallt
märktes'intri förrän efter landningen, då det gälklc ait åter
få liv i de tämligen styva örsnibbarna'. '
Jag har här berört en del av divisionens verksamhetsorn- råden o-cb.därvirl-fördökt ge srnå glimtar av inträffade hän.

delser, vilka måhända i någon måu kan belysa de omväxlancle uppgifter en beredskapsdivision får sig förelagd'
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flottiljorder 1945
I av ishockeyförbundet

anordnad instruktörskurs for FV personaL l9ll 20ll i Stockholm deltaga tr F2: Furiren 8l 15-1-38 Lönnqvist och Korpralen 3169 -l-44 Andersson.

Jag uttalar mitt erklinnande för det
sätt på vilket fpl nr 8 med besättning
Löjtnanten Almström, Löjtnanten
ITttergard, och Furiren Forslund utfort spaning efter och bitratt med
räddningen av överlevande fran s/s
Vesta. Chefen for marinen har i skrivelse till mig tttalat sitt erkiinnande
for det sätt på vilket personalen på
deltagande fartyg och flygplan under
svåra forhållanden genomfört räddningen av överlevande fråm s/s Vesta. Likanande erkåinnanden ha ingått
fran Ostkustens Marindistrikt samt
fran s/s Vestas rederi.

Bestraffningar
Jag har älagt offasp, vpl K NN fyra
(4) dagffs vaktarrest för tjtinsteforsummelse (civilktädd under permission).
Regementsrätten vid F2 har ålagt Furiren NN tre (3) dagars vaktarest för
tjlinsteforsummelse (kolliderade under flygtjiinstgöring med fiirja)

rt

Saxat ur F2 depå oeh fTot,t,iTjorder 1945.
På förekommem anledning erindras om bestämmelserna i FljI kap Vf mom 551-565 ang lokala och

interurbana telefonsamtal vari föreskrives bI

a

att flj tjänstetelefoner endast får användas för
privata samtal efter tillstånd av 1ägst div- eller avdchef. Att interurbana tjänstesamtal- endast får användast på order av 1ägst div- eller
avdchef. Sådan chef ska11, om tjänsten det medgiver i tid pIan1ägga erforderliga samtal så att
dessa inskränkas ti11 ett minimum.
Bestraffningar
Kung1. Maj:t har å1agt flygplanmästaren S.A.T.
Karlsson femton (15) dagars vaktarrest fÖr ohörsamhet mot krigsmaktens polisväsende till-horande
personer i tjänstgöring och bristande i anstän-

digt uppförande.

I av Ishockeyförbundet anordnad instruktörskurs
för FV personal 19/L - 20/1, i Stockholm deltaga
ur F2z Furj-ren 8115-1-38 Lönnqvist och korpra1en

3L59

-L-44 And"ersson.

Förströelsefilm från Försvarsstabens filmdetalj
flj förfogkommer inte Iängre att stäIlas till
ande. Biografverksamheten vid flj kommer fr o m
L945 att enl anvisningar från CFV bedrj-vas som
s k f l-ottiljbiograf . För täckande av utgifter
for filmhyra m m beIägges filmföreställningarna
med entr6avgift. Avgiften har jag t v bestämt
tiIl 25 öre per person och förestäI1ning. Endast
flottiljens personal äger tillträde.

Ev överskott på verksamheten til1faller

E2 1äg-

erkas sa .

Jag uttalar mitt erkännande f Ör det sät t på vi1-

tnanten Al-mst röm,
1öjtnanten uEtergård och furiren 50 Forslund utfort spaning efter och biträtt med räddningen av
överlevande från s/s Vesta. Chefen för Marinen
har i skrivelse ti1l mig utEalat sitt, erkännande
för det sätt på vilkrt personalen på deltagande
fartyg och flygplan under svåra förhållanden
genomfört räddningen av överlevande från s/s
Vesta. Liknande erkännanden ha ingått från Amiralen i Ostkustens Marindistrikt samt från s/s
Vestas rederi.

ket fpl nr I

med besättning IÖj

Bestraffningar

Vpl 3 9 - 1 1-- 44 Larsson tre (3 ) dagars vaktarrest
for bristande anständigt uppfÖrande (åstadkommit
oljud genom att å a1lmän plars upphäva "vilda
tjut")
Jag har å1agt fänriken Larsson tio (10) dagars
vaktarrest för tjänsteförsummelse (underlåtenhet, att som dagoff närvara vid orlogsflaggans
hi s sande )

Jag har å1agt of f asp, \4p1 K 4058-1-43 Wikmark
fyra (4) dagars vaktarrest fÖr tjänsuefÖrsummelse (civilklädd under permision)

vid F2 har å1agt furiren 477 -6038 Arbin tre (3) dagars vaktarrest för tjänsteförsummelse (kolliderade under flygtjänstgöring
med färj a)

Regement,srätten

geståmmeleer för tvättbyte

Tvättbyte för manskap skalI omfatta hÖgsr:
per vecka
l- st skj orta
1- par kal songer
2 st handdukar
2 par strumpor

per 3 veckor

1 omg överdragskläder

per L4 dagar

1 st lakan (underlakanet.,' overIakanet placeras efter tvättbytet såsom underlakan)

Persedlarna inlämnas av logementsbefälhavaren
för logementet i dess helhet. Logementsbefälhavaren upprättar tvät.t.nota i 2 ex varå angives
antalet persedlar, nimmer på kasernen och logementet samt antal man som äro fÖrlagda i logementet. Uppgiften ligger til1 grund fÖr tvättmottagarens kontroll- av tvättens omfattning.
Meddelande

TiII fonden "Berti1 Ugglas minne" har från flj
influtit kr 38,51, vilka medel i vederbörlig
ordning insänts ti11 fonden.
Furiren

477 - 50-38

Arbin tilldeIas

stamnummer l-0 .

haveritillbud tilI föIjd av att lossnad färgflaga från ommålad flyghuva kommit i
flygförarens öga anbefalles, att vid tendens hos
färgen å huvorna att flagna desamma utbytas e11er at,t färgen avIägsnas.
Någon omfärgning av huvor avses icke äga rum.
På grund av

