"Marinens flygväsende" , vars
första flygskola på hösten
1913 var förlagd till Oscar
Fredriksborg på Rindön, hade
sedan 1919 sin vinterutbild
ning av förare, spanare och
flygbåtsmaskinister på den
s k Vinterflygskolan på Hä
gernäsviken.
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fick dock förare- och spanar
elever själva klargöra planen
under maskinisternas kontroll.
D Skolans flygplan var fem
tyskbyggda A lbarros, nr 1-5,
samt t vå LVG (Luft Ve rkeh rs
Gese llschaft) nr 9-1 0, ocks~
byggda i Tysk land. Hur planen
("flygb~ta rn a " ) skulle flygas
oc h kontrolleras v ar bestämt
geno m "F lygsta tionsorder " den
8 februari 1922.
Chef var den ~r 1916 hos
Thulin flygutbildade kapten
Ar vid Flory (Sv Ae S aviatör
diplom nr 76) och lärare löjt
nanterna Wigert, Krook och
Runiu s, fänriken ChristelI samt
und erofficerarna (s tyrmännen )
Ahrenberg,
Karlsson
och

Edenbran dt samt maskinisten
Nilsson.
D Skolan had e i februari 1922
besök av d~varande kronprin 
se n, vår nu vara nde konung
Gus t af VI Adolf, och hans son
prins Bert il, vi lka t ransporte 
rades mellan Djursholm och
"Freja" med en specialbyggd
"motorkälke" .
Den 10-årige pnnsen var
my cke t intressera d av flygpla
nen och i synnerh et av mo
torerna. Han tillfrågades om
han skulle vilja bli flygare, och
h an sva r ade "Ja, det v ill jag
gärna - men jag får nog Inte
för pappa".
D Armeflygare fr~n Malmen
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• • Ovan: Med besökare från Malmslätt ombord på " H M Freja " - vinterflygskolan 1922. Lägg
märke 1111 den enhetliga klädseln ... bl a . . . • Nedan t v : Flygstationen - med tällhangarerna
vid strandkanten - och "H M Freja" vid Hägernäs . I förgrunden bandy' och motIonsplanen . •
Nedan t h : En olycka händer så lält . .. om man landar på för svag Is . Här en Albatros som fålt
elt kylslaget bad. • • •

början
av januari 1919 den avriggade
ångkorvetten Freja för "infry s
ning" i StOra Värtan s is. Om
bord på Freja va r all personal
förlagd. Flygplanen ställdes in i
tälthangarer längs strandkan 
ten, där även en liten stuga var
byggd. I denna vär mde "ma 
skinisterna" kylvatte n till mo
tOrerna och utförde även över
syn av dessa.
De skickliga flygbåtsmaski
nisterna - de n t idens che fme
kaniker - iordningställde och
omhändertog flygpla nen vä l,
mycket ofta under sv~ra vä
derleksförh~llanden oc h stark
kyla. Under de första veckorna

a

med sin chef kapten Gösta von
Porat besökte Hägernäs denna
vin ter med ~tta Phoenix
Dront,
två
Tummeliten
(" Lisa") och en Alba tros.
Efrer en dags flygning bru 
kade man spela bandy en tim
me på banan , som iordning 
stä llts intill "Freja". Sed an du
schade man ombord, k lädde
om sig till m iddag sa mt disku
terade om vad som un der da
gen tilldragit sig i lu ften eller
vid start- och landningsmär
ket på isen. Idylliskt, kan det
kanske tyckas. M en så bruka
de faktiskt tjänsten gesta lta sig
vid det svensk a marinflyget
för 45 år sedan .
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