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Till F2 kamratforening.
Nedtecknat i oktober 1999 av f d flygsoldat nr 73 Boström
Här några minnen fran min tid som flygsoldat päF2 under 40-talet

Det är årsskiftet 1939-1940. Kriget nere i Europa var i full gång
Sandöbron hade rasat och sjalv hade jag mönstrat och blivit uttagen till
sjukvårdare vid I2l i Sollefteå. Jag arbetade som ftrsäljare vid ett
färghandelstöretag i Htirnrisand. Så fick jag se en annons att flygvapnet sökte
personal bl.a signalister. Nu tänder en gnista. Dit skall jag söka. Sagt och glort.
Efter p.åskrift av mina foräldrar skickade jag in ansökan och efter någon vecka
så hade jag resehandlingarna frtn F2 i min brevlåda. Inställelse ftir
provtj änstgöring i febr. 1940 . Mina bröder retades med mej for att j ag skulle bli
stammare. Att vara stammare var ju på den tiden inte såirskilt väl sett. Det hade
ju, precis som i vära dagar, vartt nedrustning och militärtjrinst 1åg mycket lågt på
statuslistan.
NåväI, jag kom iväg och tintrade slutligen Roslagståget for färd mot Hägernäs.
På tåget träffade jag ett par grabbar som var ute i samma ärende som jag. Dom
var också inriktade pä att bli signalister och blev sedernera nägra av mina bästa
kamrater. Det var Kalle Danielsson och Ivan Gustavsson, numera Geidnert.
Efter diverse samtal och prov med befal av olika grader blev det slutligt
inställelse infor någon anställningsjury ,-kanqlihqset. Jag minns speciellt en liten
detalj i denna intervju. Jag hade i min
ii att jag kunde
morsealfabetet. Detta unika språk hade jaglärt med under min tid som sjöscout i
Härnösand. Man frågade mej hur bokstaven L ser ut i morsealfabetet. Ja det var
ju inga problem för mej så efter diverse andra frågor så var min anställning klar.

airso

Ja, så borjade så min tid på F2 ochsom kom attvara i ca 4 år. Utrustning,
uniform med h«ig 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 emot natten. Att sova på denna korv till madrass
foreftill mej otänkbart, men madrassen formade sej så småningom efter min
kroppshydda och efter några nätter så kom vi riktigt bra överens.
Så började då exercistiden med marscher och viindningar till höger och till
vtinster och helt om och GIVAKT och manöver. Jag tror nog attvärabeftil fick
ganska bra pli på oss så småningom. Vi började efter hand att anpassa oss till ett

nytt leverne. Lite tjyvnyp 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 armelojtnant, vid namn Broms som befäI,
och vid språngmarsch med i handen karbin, åkte han på motorcykel bredvid.
Inte särskilt populiirt bland oss soldater. Det var allt en riktig harding den där

Broms. Dom som inte pallade för sprangmarschen fick efter en stunds vila
springa en gång till.
Jag minns också en furir Andersson som vid en rast berättade en historia om
soldaten som under en övning villefuyta sin skorem och strax efteråt ville han
knyta en gång till, varvid löjtnant effragade om det nu var den dzir förbannade
skoremmen igen. Soldaten svarade med bävan i rösten "nej löjtnant det åir den
andra". Den där historien tyckte jag var roligt och skrev ner den och skickade
den till Expressen och fick ett honorar på l0 kronor som vir mycket välkommet.
Det bar sig inte bättre iin att furir Andersson råkade lasa historien i tidningen och
han var ganska småpurken på mej for att jag snott hans historia.

Å*t*-

la, nin jag sitter hiir och skriver så dyker minnena upp på rad. Jag minns mycket
väl morgonen den 9 april 1940. Purrning klockan halv fyra på morgonen och ut i
leråkern for att öva ålning, instruktion i handhavande av olika vapen och efter
frukost ut på kulsprutepass vid infarten tlll F2. Vi hade aldrig fått skjuta med
någon kulspruta fcirut. Den enda instruktion vi fick var "två mantelrörelser och
sen s§uta". Jag måste nog erkänna att jagvar mera rädd for den där tingesten vi
satts aff sköta tin jag var ft)r en eventuell fiende. Någon inkrtiktare kom inte tack
och lov.
Dagarna fortsatte med mera exercis, telegrafiövningar och studier av
radioutrustnuing. Det gällde att veta var varje pryl och verktyg fanns någonstans
så att man även i mörker kunde plocka fram det rätta verktyget. Vi åkte ut med
en gammal TMR som bestod av två små bussar. Den ena med
generatorfutrustningen och den andra med radiodelen och masten av typ Magyrus
om jag minns rätt. Det var tävling om hur fort vi kunde resa denna mast och
upprätta forbindelse med F2 radio. Vi byggde telefonledningar och låirde oss
anslutning till telefonväxlar. Det var faktiskt en trevlig och ltirorik period

Fram mot hösten blev vi forflyttade till Norrtälje. Förlägping på Sviirds
pensionat. 8 grabbar i ett rum på ca 25 kvadratmeter. TrangI men trivsamt.
Flyggruppen bestod av några Hansor och en Vacco och båtklubbens hus på
Ktirleksudden var vår övningslokal dar vi bl a larde oss att packa fallskiirm Var
tid i Norrtälje var faktiskt minnesvärd. En trevlig liten stad och många små
svärmerier knöts på Tilltällegatan och i Socitetsparken. Det fanns ett litet fik i
utkanten av stan som blev var lilla stamlokus. En tösabit som jag blev bekant
med dtir träffade jag på i Grang{irde kyrka ett år senare. Det var bröllop och
nyfiken som man är så måste man ju dit och titta. Man tittar ju extra på brude,
naturligtvis och bruden var hon fran Norrtälje. Ja, så kan det gå.
Så blev det kolpralskola

i Vasterås på Fl. Fortsatt telegrafiträning och lektioner
i elektroteknik och telegramtaxering. Målet var, frrutom den milittira
utbildningen, att nå fram till "telegrafist av forsta klass". Några nådde målet och

avlade telegrafistexamen vid furirskolan nästa ar. Lite hyss hyss hade vi nog
också for oss. Jag minns en episod fran denna tid. Någon eller några hade glort
nåt fuffens som misshagade våra furirer. Det blev kollektiv bestraffning.
Logementet skulle på kvällen städas och skuras. Det var ju av naturliga skal inte
siirskilt populart. Vi var då tre stycken, jag, Svedberg och Kalle Danielsson, som
hoppade ut genom fonstret och smet ner på stan ftir att gäpå bio.. Det var ju
naturligtvis väldigt okamratligt giort att göra så, men så blev det. Vid uppropet
på kvällen ftr städningen så saknades vi och det blev ett väldigt rabalder. När vi
kom tillbaka så blev det forhor infor våra ntirmaste beftil. Vi forsvarade oss med
att vi inte visste av denna kommendering. Vi förhördes en och en och även nästa
dag fortsatte utfrågningarna. Ingen av våra kamrater skvallrade på oss så vi
klarade oss utan efterfoljande vistelse i buren. Heder ät allalogenmentskamrater
som räddade oss ur denna situation som kunnat sluta illa ftrr oss. Vi måirkte dock
i efterhand attvära furirer inte satt någon större tilltro till vår ftirklaring. Så här i
efterhand måste man ju tillstå att det var synnerligen dumt av oss att smita ifrån
men onekligen var det ganska spännande.
I övrigt minns jag inte så mycket av var vistelse på Fl annat än attjag var
väldigt ftitjust i matsalens pannkakor och deras stuvade ärtor med sill. När
skolan var tillåinda hade vi en fest på Stadshotellet och det blev en ganska blöt
tillställning och våra furirer blev ordentligt på kanelen. Men allt sk«tues snyggt
och fint utan några större incidenter.
Så blev det tillbakapäF2 och väntan på ytterligare utbildning. Sommaren blev
ganska lattjefull. I vanlig ordning uppställning klockan 8. Efter avlämning

tillbaka upp på luckan och på med gymnastikkläderna. Så tertinglöpning fram till
Rönningesjtin dtir vi tillbringade f«iremiddagen med bad och vila. Så löpning
tillbaka ftir lunch och flera dagar i veckorna blev eftermiddagarna likadana.
Huruvida man ifran befalets sida kom på vår lättlefulta tillvaro eller inte så blev
det snart andra bullar av. Ett antal av oss blev kommenderade till röda radiostugan ftir att ta emot väderrapporter. Femställiga siffergrupper som siindes i en
rasande takt. Stationen sände i 28 minuter, tyst i 2 minuter ft)r att sedan fortsätta
på samma sätt timme efter timme. Vi hade 4 timmars pass så efter den persen så
var man ganska mör i huvudet. Rapporterna skickades sedan med
motorcykelordenans till SMHI i Stockholm.

Vi blev

sedan kommenderade till Fårösund under några månader. Dåirifiån drar
jag mej till minnes en episod som låg lite i utkanten av det tillåtna. Bland oss
fanns det en mycket duktig teknikgrabb som vi kallade for Braxen. Hans rätta
namn minns jag inte. Han var lang och smal som en sticka och det var väl
orsaken till vårt smeknamn på honom. Han lodde ihop ett par
radiosiind ar e lmottagare som fungerade finfint pä nägr akilometers avstånd. Han
och jag tog med oss apparaten och tog ftirjan över till Farö och cyklade upp mot
Sudersand. Vi slog oss ned i en dikeskant och kommenterade via vår

hembyggda radio det vi skådade av kvinnlig fägring och annat av intresse.
Tyviirr råkade var signalofficer qygryg-§lgln komman in på radiostationen i
Fårösund när vi sände värt budskap. Det resulterade i ett snabbt återtåg för oss
och en rungande utskällning ftir vårt tilltag.
Fran Fårösund drog vi vidare till Arkrlsund med en vedettbåt och mitt utepå
Östersjön i dimma så blev det propellerhaveri på båten och vi var tvungna att per
radio begära asbistans. Så smaningom lade vi till vid kaj i Arkösund och arbetin
med att upprätta samband såväl via tråd som via radio satte igang.
Det fanns ju också fritid och lördagskvällarna tillbringade vi på dansbanan
utanför hotellet. I Arkösund fanns också många landstormsmän och nere vid
dansbanan blev det en del skämmytslingar bland dessa gubbar. Vi hade bland
oss en officer från handelsflottan, och som gammal sjöman ville han nog blanda
sej i leken. Men som officer i uniform kunde han ju inte ge sej in bataljen. Hen
sprang darfor upp på hotellet och bytte till civila klader och sedan var det fritt
fram för knytnävarna. Hur det hela slutade har jag gl«tmt eller möjligen fortrtingt

Efter nägraveckor så var det återigen uppbrott. Denna gang till Qvarsebo på
Bråvikens norra strand. Från tjanstgöringen iir väl inte så mycket att beråitta men
från fritiden har jag ett minne. Vi skulle ut på dans på en dansbana i niirheten.
Den 1åg i en skyddad skogsbacke och var endast upplyst av en enda glodlampa
framme vid musiken. Det kostade en slant fcir varje dans och kovan var knapp.
Vi fick tag i en tidning och rev lampligt stora bitar ur den så att de såg ut som
dansbiljetter. Det var ju mörkt så vakten måirkte såikert ingenting ellerkanska
han fdrstod oss soldater att kovan var knapp. Vi roade oss kungiigt hela kvällen
tack vare en tidning eller vad det nu var.
En liten episod fran Norrköping. Ivan och jag hade permission och en
söndagseftermiddag gjorde vi Norrköping. Vi såg att det var tedans på ett av
stadens finare hotell och Ivan propsade pä att vi skulle gå dit, och sä blev det.
Dtir satt stadens mödrar med sina döttrar ftir att introducera dem i nöjeslivets
vindlingar. Vi slog oss ned vid ett bord och fick vårt te med tilltugg. Ivan
spanade efter en ung brud och chevaljeriskt som bara Ivan kan, stegade han fram
och bjöd upp henne. Av någon anledning tackade hon nej. Men Ivan fann sej
snabbt i situationen och bjöd i stället upp den häpne modern och tillsamman så
svävade dom ut i dansens virvlar på det nypolerade parkettgolvet. Ett litet fint
minne fran Norrköping.
Ja, vad mer att berätta.

JotillbakatillViggbyholmochF2.Detfannsjuen@.Den
var livligt frekventerad på lordagskvällarna. Jag mirils en handeGffiån en
Itirdagskväll på dansbanan. Jag dansade flitigt med en flicka ifrån RoslagsNäsby och vi bestiimde att jag skulle ftrlja 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 Nasby så blev vi omringade av ett gäng
grabbar från Roslags-Näsby. Dom skulle ge mej stryk ftir att jag stött på en av
grabbamas tjej. Det blev ganska häftig ordväxling till att börja med. Till slut
blev det då tjejens kille och jag som skulle göra upp. Rent fornuftsmässigt insåg
jag då att jag skulle råka mycket illa ut om det blev slagsmåI. Att klara sig
ensam mot 6 grabbar skulle jag inte klara så jag sa till killen atttadu din tjej och
stick. Själv våinde jagpäklacken och vände slokörad hem mot luckan. Kanske
lite fegt men troligen ganska klokt.Nar jag kom hem till luckan så berättade jag
ft)r mina kompisar vad jag varit med om. I efterhand fick jag höra att den där
tlejen blivit forbannad och vänt killarna ryggen. Men htimnden 1åg och grodde i
giinget.
Det var en av mina kompisar på luckan som var väldigt lika mej till utseendet.
Han hade cyklat ner till Hollandia, som Morsans fik då hette. på hemväg
dffifran kom de htir killarna, som omringat mej, fram till honom och han fick ta
emot det stryk som jag skulle ha fatt. Han var minsann ganska purken på mej
efter detta och det var ju forståeligt.
Förutom Viggans dansbana sä 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 fränF2. Det var mycket oroligt ute i Europa och
tydligen en mycket kritisk period for Sverige. Jag tror att det var Pingsthelgen

4l som vi via radio blev återkallade till våra förlaggningar. Jagvar i Dalarna på
permission ute på en gökotta när meddelandet kom och det var bua att satta sej
på tåget och äka tillbaka till F2. Val dar sattes vi på post vid kulsprutor och
luftvärnskanonen som stod bakom markan. På morgonsidan dagen därpå så
borjade man skjuta med kulsprutan som var placerad bakom sjukan. Man hade
h«irt och sett några personer i skogspartiet dåir bakom, affopat dom men inte fått
något svar och diirfor bödade dom s§uta. Det visade sig sedan att det var två
hemvtirnsgubbar som lite överförfriskade lullade omkring i skogen. Som tur var
så blev ingen skadad. Piketen ryckte naturligtvis ut för att undersöka att inget
annat var på gang.
För att återgå till tltinstgöringen så fick vi flygsignalistutbildning troligen 42-43
och efter denna utbildning bar det iväg ut på förband. Själv åkte jag till Gålö i
Stockholms sktirgård och fick som forläggning pansarkryssaren Dristigheten. Vi
hade en liten mäss där som vi både hade som matsal och som sovplats. Diir
fanns det smådjur som hade forälskat sig i vårt lilla skafferi så det gällde att
knacka lite extra i limpan niir man skulle göra sej en macka. Det var alltså
massor med kackelackor ombord men tyvärr inte i Gunrummet. Vi klagade till
htiga vederbörande men inget hande. Vi fick allt leva med vära små inkraktare.
Min kontraktstid led mot sitt slut och lojtnanten Rosenius tyckte inte att det var

Fair Play av mej att hoppa av. Han hade kanske rätt, men vi som ryckte in på
vintern 40 blev överhoppade vid uttagningen till furirskolan och dät var nog
kanske orsaken till mitt beslut att sluta. Det hade säkert varit intressant att
fortsätta på den inslagna vägen och fått vara med på den fantastiska utveckling
som blev inom det elektrotekniska området.
Under min tid på Gålö gjorde vi övervakningsflygningar över östersjön. Det var
pass på 5-6 timmar och man var ganska öm i baken efter att ha suttit på en
laderbekladd trabank hela tiden. En allvarlig incident intraffade på
påskmorgonen 44,Vi 1åg utanftr Öland och spanade på tre tyska handelsfartyg
som var på väg nomrt. Helt plotsligt så började dom s§uta på oss. Det small
runt om oss men Rosenius, som var flygforare, lyckades ta oss ur eldskurarna
genom undanmanövrar. Jag fick fram kameran och fotograferade fartygen under
dessa manövrar. Fotona blev en aning sneda och på trekvart men klara och flna
ändå. Efter någon timme så landade vi på fiiirden vid hemmabasen och allt hade
avltipt lyckligt. Reaktionen på hzindelsen kom senare men gick snart över. Nästa
dag så iintrade viT2-anigen och fortsatte vårt arbete.

Efter atthavarit inkallad i 6 månader så muckade jag på sensommaren lg44
och återgick till mitt gamla yrke, d v s forsäljare inom ftirgbranchen i ett företag

i Enskede, men blev redan efter ett ar inkallad igen denna gängtill Flygstaben
som telegrafist. Min ftirläggning skulle vara på något regemente där i närheten.
Det ftrll mej inte siirskilt på läppen att ligga dtir så jag cyklade hem till Enskede
vaUe dag. Efter någon dag blev jag kallad ner till personaldetaljen till en
fanjunkare som vid visitation hade saknat mej på luckan. Jag fttrklarade for
honom hur jag ltist mitt boende. Men se det gick ju inte blev svaret. Jag frågade
då om jag inte kunde få ständig nattpermission. Jo visst blev svaret, men då
måste du ansöka om detta hos flygstabens ledning och under tiden som du
väntar på svar så kan du ju skicka ner nattpermissionssedel varje dag så skall jag
skriva på den. Det var tydligen en fanjunkare med sunt ft)rnuft som jag träffat
på. Efter cirka tre veckor, den dag jag skulle mucka, kom det besked ir.an
stabsledningen: ansökan avslås. Ja så kan det gå till i den byråkratiska världen.

i ett tidigare brev berättat om den revy som vi framforde i F2
gymnastiksal under våren 43. Som komplettering titl detta så kan jag beräffa att
censuren var stråing. En liten episod från denna tid rinner upp i mitt minne. Sven
Olof AÅruy hade skrivit ett kaiejdoskop som han ville framftira. Det handlade
Jag har

om hur det var päF2 på 4O-talet. Han skulle alltså vara flygsoldaten som år 2000
mindes tillbaka om sin tidpäF2. Som gammal 8O-åring skulle han sitta på en
stol och berätta och om hur han fick folja med på en flygtur. Hans berättelse var:
Ju?jag skulle ju få upp och flyga med hansan och med lojtnanten von Essen
som flygftirare, och jag litade ju på von Essen och Guds ft)rsyn att allt skulle gå
bra men det var nog mera Guds ftirsyn åin von Essens fortjanst att jag kom
helskinnat ner.
Det var väl i flygkretsar känt att denne man intö var någon

::

:

Biggles eller Richthofen precis. Kalejdoskopet innehöll ju många fler
insinuationer som inte föll majoren Schultsberg på lappen. För grovt och stniks
darfor. Alltfor mycket fick man inte skämta om sina överordnade. .
Så har jag väl berättat det jag kommer ihåg från denna tid. Helt naturligt så
handlar min berättelse mycket om mej själv och hur jag upplevde min vistelse
päF2. Det kanske kan tyckas att jagvar en lite ovanlig och orolig soldat som
rakad ut for det ena efter det andra, mer eller mindre sjalvftirvållat. Det överlåter
jag dock åt läsaren att avgöra Om sttimningen päFZ har jag inte ordat, men vad
jag minns så var det en god, trevlig och kamratlig miljö dtir. Visst var det val lite

gny och gnissel ibland niir allt inte flrit i de banor som man viintat sig.
Till alla mina kamrater, som eventuellt läser detta, vill jag rikta ett hjrirtligt tack
för mycket god kamratanda och livslang våinskap.

-

Just nu niir jag sitter framftlr min dator och tecknar ner mina minnen tir jag inne
på mitt åttionde levnadsar och om jag f«irväxlat ett och annat namn eller ett och
annat år så brir det vara mej forlåtet.

Kristian Boström
Fabriksgatan 2
872 34 Kramfors

Sida

I av

Från:

Kristian Boström <sm3bwj@swipnet.se>
kurt.jorgne@telia.com <kurt.jorgne@telia.com>
Datum: den 25 september 1999 10:53

Till:

Ämne:

F2

Hej Kurt
Tack för ditt brev häromdagen. Som jag skrev tidigare så hittade jag i mina gömmor detta
manus och tänkte slänga det. Men så drog jag mig till minnes efterlysningen av gammalt
F2-material. Jag talade med lvan om detta och på hans inrådan så skickade jag
handlingarna till dejför ev. arkivering.
Det gläder mej att du tyckte det var intressant att ta del av våra påhitt från forna dagar.
Tack också för urklippet från tidningen Flyg. Denna recention hade jag inte läst tidigare så
det var extra intressant för mej. Ivan och jag brukar ha kontakt med varandra via
kortvågsradio. Vi utnyttjar fortfarande våra kunskaper trän F2 och det är verkligen roligt.

Jag var faktiskt stamanställd vid F2 under åren 40-43 men hoppade av efter
kontraktstidens utgång. Låg som flygsignalist vid Gålö under den sista tiden av min
vistelse vid vapnet. Ska göra några tappra försök att minnas om denna tid och skriva ner
det så det kanske kommer mera for eftervärlden. Vi får väl se hur det går med det. Liksom
Orsa komani så lovar jag inget bestämt.
Det var mycket trevligt att höra ifrån dej Kurt. Hoppas att vi träffas vid Kamratföreningens
mote nästa år.

Med vänlig hälsning

Kristian Bostrom (alias Bosse)

1999-09-26

1

En historiufrån F2 utspelad på den tiden det var htilsningsplikt
svaret

iför-

På lorbamdet fanns en i flera avseenden mycket originell kapten. Bl a hade han en mycket säregen röst. Han ltir vid ett tilläle sagt: "lnnan jag kom till Flygvapnet var jag skådespelare, men
så kom ljudfilmen, och då fick jag inga roller längre, jag vet inte vad det berodde på."

Niimnde kapten, låt oss kalla honom for G, tog sig ofta en prommenad på området på formiddagen. Under en sådan prommenad mötte han en soldat som hiilsade viildigt slarvigt. G kiinde
sig foranlåten att ingripa, kallade till sig soldaten och sade: "Antingen skall Ni hälsa ordentligt,
eller kan Ni låta bli. Nu gör vi om det där igen."
Soldaten kommenderas till utgångsläge for ett nytt möte. Under tiden har l. flottiljpolisen stannat
upp på sin cykel for att se hur den håir pjäsen skulle sluta.
Det fornyade mötet sker. Soldaten passerar G utan au hälsa och forsvinner snabbt fran platsen.
G, häpen och handlingsforlamad, vänder sig till flottiljpolisen med orden: "Yad f-n gör man?"
Om flottiljpolisen hade något råd att ge fortaljer inte historien.

Kurt Jörgne
Teknik p,fr hög nivå
av väirnpliktiga radarobservatörer ingick ett åimne som hette Radarlära. Avsikten
var att ge eleverna en liten inblick i hur en radarstation var uppbygd'och hur den fungerade.
Under en lektion forklarades hur bilden på en indikator bildades genom att en elektronstråle ritade
på skärmens insida. På en frågq ståilld till en yngling fran Sveriges andra stad, vart elektronerna tog
vägen når de träffat skärmerq avgavs efter viss betänketid svaret: " Di går la rakt ijönom glaset

I utbildningen

och ut i de cicila."

Kurt Jörgne

Under en flygning frågade den något tankspridde foraren sin navigatör om läget och fick till svar:

ttI)ingtunatf

Efter ytterligare en halvtimmes flygning var det dags for foraren att återigen ställa samma fråga. Nu
råkade det slumpa sig sä att man återigen låg över Dingtuna, varfrr det inte heller i navigatörens
svar blev någon forändring. Föraren kvitterade med: "Ja visst ja."

Kurt Jörgne

Som en sista arbetsinsats innan han lämnade F2 hade han ffitt i
uppgrft att lägga ölandssten på Underofficersmässens terass. Nu hör det till saken att han och ryttmästaren A av någon anledning icke var de bästa vänner.
En dag fick W kännedom om att kårchefen skulle komma och titta pä mässen nästa deg kl 0900.
Han var siirskilt intresserad av att titta på stillskapsrummets mÖblering.

Fanjunkare

W skulle gå i pension.

En djäwlsk plan väcttes hos W, en plan vars genomforande i hög grad byggde på vetskapen om
att kårchefen var mycket noga med att hålla utsatta tider'
W ringer upp A. Han påpekar det löjliga i att de som vuxna karlar inte ska kunna komma till en forlikning. Han-foreslå att A skall komma till mässen nästa dag l0 min i 9 , så att de fiir tala ut över
en ö1.
A anltinder i överenskommen tid. W for sin gäst till sällskapsrummet, placerar honom i en stol med
hiimtar sedan tre starköI,
ryggen mot den dörr dar kårchefen bertiknas komma in i handlingen. Han

två for sig och en for A.
Exakt H bqOO hör W att ytterdörren öppnas, ingen tvekan. det är kårchefen. W ber sin gäst om ursiikt, reser sig och liimnar rummet via matsalen med sitt glas i handen. Kvar sitter A med tre starkö1 framfor si! , när han märker att någon står bakom hans rygg. Han vänder sig om , och möts av sin
chefs ogi[anä blick och orden: "Jaså Du, det är här Du sitter och öler upp Dig."
Man kan väl med stor sannolikhet dra foljande slutsatser:
1. Det måste varit svårt for A att komma med någon trovärdig örklaring.
2.Enforlikning mellan lU och A var givetvis efter detta helt utesluten.

Kurt Jörgne

Flygvapenöversten S, med bakgrund i marinen, hade vid flera tillfiillen gett uttryck for att han
inie hyste några varnare tankar om den tredje frrsvarsgrenen, arm6n.
Vid eit tillfrlle höll S ett loredrag om vårt invasionsflorsvar infrr en större forsamling civila åhörare, varvid han gav foljande äålande beskrivning av en tänkt invasion över Östersjön:
" Långt ut till havsänfallei vår attack i våg efter våg. Snart är det dags for marinen att blanda
sig i striden, lorst med enheter ur flottan, sedan med kustartilleriets pjäser- Man frågar sig nu:
Väa gör armdn i detta läge? Jo, den ligger på Smålandska höglandet och ålar ut mot kusten."
ööOoo
anställdes P N som flygingenjör vid Radarskolan (FRAS) päF2, där han
skulle tjänstgöra som lärare och chef för den tekniska avdelningen.
p N kom som nyutexaminerad civilingenjör från Chalmers. Han var göteborgare, lugn, mycket
civil och hans uibildning i och fallenhet for det militara beteendemönstret mycket minimal.
Dessa egenskaper kom givetvis att påverka hans tjänsteutÖvning i hög grad.

I mitten av 5g-talet

Hans höga civila utbildning medflorde täta befordringar, vilket foranledde loljande reflektion

från P N.s sida:
"Det var ett kånstigt ställe man hamnat på, här fär man ju bara sitta och

sy. "

Vid skolans lördagsuppställningar skedde avlämning av cheferna for de olika skolavdelningarna
forde P N den svagt kupade handen till mösskanten och avgav
till skolchefen. Vid
"it-tillfiille
på sin utpräglade göteborgska:
foljande avlämning
"Major, PN-79-kursen kåmmer strax. "
Till saken hör, att någon PN-79-kurs inte uppenbarade sig.

N höll lektion for blivande radartekniker. I lektionen ingick att göra en omfattande matematisk utredning. P N fyllde forst den ena tavlan, sedan den andra där han till slut kunde stryka
under ett resultat.
p N ställde sedan frågan om alla hade hang med. Efter att ha ätt en positiv, men kanske något
tveksam reaktion, rtog p N ut med händerna och sade: "Det var f-n så synd, for det är fel allti-

P

hop."

ooOoo
Någon gång i mitten av S0-talet pågick en stor övning inom sektor 02.I sektorns Lfc (luftforrruIr."it.u9 rådde febril verksamhet, Rapporter från Lgc (iuftforsvarsgruppcentral) och radarstationer, varav en har täckbenämningen "Göken", markeras av kartmarkÖrer (lottor) på
den stora lägeskartan.
Plotsligt går foljande meddelande ut över hÖgtataranläggningen:
"Den lätta, som setat på "Göken" under formiddagen, till löjtnant Ersbacken !"
Av florklarliga skäl väckte meddelandet en hel del munterhet bland den i ovrigt mycket ansvarstyngda personalen.
ooOoo
Nedtecknat av Kurt Jörgne
1998-01-02

Nils Bruno
Hej!
Som utlovat kommer hlir ytterligare några historier. En del av mina historier
passar väl kanske inte riktigt in under rubriken Flygarhistorier, battre i de fallen
åir kanske Flygvapenhistorier.

Förrådsmannen T. vid F2 hade på äldre dagar inlöpt sin forsta bil. Körskickligheten var väl inte den allra bästa, vilket bl a visade sig i en del "hopp" i sarnband
med start och inbromsning.
Vid ett tillfiille, när T. skulle starura vid den nedf;illda bommen i vakten, giorde
bilen ett par ordentliga "hopp".
Detta foranledde vaktsoldetan, en utpräglad söderkis, att gå fram till T. och ställa
fOljande fråga: " Ska jataupp bommen, eller håppar de över den?"

Kurt Jörgne
En Catalina,päväg in for landning på F8, hade fått order av TL att vänta, p g a
att en helikopter skulle starta.
Fran Catalinans viintläge såg man helikoptern stå på marken med rotorn i gång.
Våintan blev lång, och for att visa sin irritation fick TL foljande fråga: "Hur lände skalt den där vispen stå där nere och snurra?" Svaret fran TL kom blixtsnabbt: "Tills smeten är klar."
Kurt Jörgne

En fredag i slutet av miänaden på Flygstabens flygavdelning på F8. För många en
sista chans att uppfiilla månadens krav på flygdagar, varför hela ordersalern iir
full av folk, nåir Forvaltaren Friberg intrader för ordergivning. Just som han satt
sig ringer telefonen som är placerad snett ner till höger om honom. Han ter luren
och för den upp mot örat, stannar på halva vägen och utbrister med hög röst:
"Jag höIt f-n på mig att säga skåI."
Kurt Jörgne
Har inte fätt kontakt med "Brallen" så det far räcka med det här for den här gangen
Vänliga halsningart

Kurt Jörgne
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För Nya Marinflygaren av
Govert Ålund

Vi var 10 flygftirare i åldern 25 - 30 år som kom till F2 frän
F5. Alla med civil flygutbildning och certifikat en del med
trafi kfl ygarcerti fikat.

Ilerman Sundin, chef for F2, tog vänli$ emot soo och halsade occ välkomna. Men det fans annat ljud i skallan också.
Vid en uppställning ft)rsta dagama kom fanjunkare Max
Schenning opåkallat ftirbi ftrr att syna dessa nykomlingar i
flygvapnet. Han tittade kritiskt på oss och sa: "Jaså ni är de
nya epaflygarrra". Fastnade med blicken på storväxte värnpliktige flygföraren Jansson och frågade om han hade flugit
ensam med en Cub någon gång. Jo, det hade Jansson allt.
Han hade nämligen varit andre pilot hos Ahrenberg och
flugit rundflygning med passagerare i många år. Om någon
hoppat i galen tunna så var det Schenning.

Att komma från den intensiva utbildningen vid F5 och Bulltofta m fl platser till F2 och till flygslagsutbildning vid F2
med sjöflyg var en stor omställning. Dar var sjoutbildning
med flottans terminologi rådande. När det gällde ombord på
flygplan anvånde man dock htiger och vänster. Under mina
forsta inflygningar använde jag styrbord och babord me fick
då till svsr av min lärare, en sjriofficer : "För fan, det här ar
ingen båt, det är ett flygplan".
Så skulle vi då flyga in oss på Hansorna. Jag fick fanjunkaren
Littiäinen som instruklör. Småväxt som han var, försvann

i

spanarsitsen utan dubbelkommando. Han var
inte pratsjuk, men efter en summarisk genomgång körde vi så
ut till start. Följde hans anvisningar, startade, och så bar det
av. Hörde inte ett ord från "Littis" varfor jag försynt frägade
om talförbindelsen fungerade och fick då till svar: "Går det åt
helvete så hör jag av mig".
Flög en halvtimme och gjorde nägra landningar då det plötsligt kom ett livstecken från Littiäinen: "Kör in till slipen. Jag
har frir fan annat att göra än att sitta har bak som ett kolli. Gå
ensam och träna landningar". Med detta var man influgen
på S5:an.
Jag kom att ha mycket respekt för , ja rent av avhålia
Littiäinen. Sedermara kom vi att flyga flygambulansen, en
W34 Junkers tillsammans. Den blev i regel överlastad. Det
var mycket som skulle med, förare, mekaniker, sjukvårdare,
patient, släkting och bagage. vi behrivde hela Värtan lbr att
komma upp.
Nar flygambulanse var på verkstad efter en rundslagning flög
vi en Hansa,52:an, även kallad oljeberget eftersom den slitna

han nästan

motorn lämnade en blå rök efter sig. Undrar om inte "Bralle
Lök" var mekaniker på den?

l,{itt under smällkalla vintern 1940 fick jag order att hämta
ett olycksoffer från en Waxholmsbåt som ttångades med isen

vid Utö. Om jag inte minns fel var korpralen Printz
mekaniker. Vi hade med oss en japansk bår, en kroppsformaci
rörstiillning. Vi fick syn på Waxholmsbåten som låg infrusen.
Kaptenen signalerade vilt med ångvisslan vilket inte vi hcirde
men vi såg det stora ångmolnet.
Efter landning kom en styrman dragande en kalke med en i
ansikter helt nedblodad man, ögonen ugensvullna, han

verkade död. Vi fick över honom på båren som sedan
baxades ner i spanarsitsen. Styrmannen, märkt av en kraftig
blåtira berättade om ett slagsmål han haft med patienten, som
fallit och i fyllan och villan slagit huvudet i ett järnspant.
Efter start hördes ett skrik från spanarsitsen. Vände mig om
och fick se Prinz halwägs på väg ut ur flygplanet. En luden
arm höll fast i hans bälte. Prinz kämpade för att inte bli
utslängd.

Efter landningen var patienten helt oregerlig, täktade vilt
med armarna. Så snart vi ftirsökte spänna fast honom blev det
slagsmåI. I Hansorna fans en ålderdomlig sjukvårdsväska
med morfinampuller av bly. lag hade ffitt nödtorftig
instruktion om användningen av flottiljläkaren Sundgren.
Prinz ställde sig med båda benen på armarna medan jag
stack kanylen i låret tuärs genom tyget. Det kom ytterligere
ett anfall men sedan verkade morfinet. För säkerhet gav jag
honom en spruta till.
När vi bar in honom i bilambulansen pä F2 uppäcktes en
lapp om halsen med ett namn, Albert W------ stod det, en
kand forfattate från Norrland. Efter en tid kom det ett brev
till chefen F2 med tack ftir hjälpen. Iag blev uppkallad till
överste Sundin för att redogöra för fallet.

En vinter hade vi på Hårsfiärden problen med motorerna på
flygplan S12, Heinkel lI4. Normalt skulle sådant åtgardas på
flottiljverkstaden, men det tog lång tid och var behäftat med
omständig pappersexercis. Eftersom Albin Ahrenberg.
stationsofficer på l:sta divisionen, inte drog järnt med flottiljingenjören Jerregård och dessutom hade en djupt krind
aversion mot pappersexercis, så startade han helt enkelt en
egen verkstad i Lindarängshangaren. Han gjorde det med
chefen för 1. divisionen, kaptenen Rapps (sedernera ÖB),
goda minne. Sådant kunde gå for sig i kristider.
Jag kande Albin sedan tidigare. Hade flugit åt honom flera
gånger. När han besökte oss på 2. divisionen frågade tlygplanmästere Wettergren och jag om vi kunde komma till
Lindarängen med våra S12:or,T2'.orna hade ju samma motorer. Albin svarade ja.
Landade på ftirmiddagen - motorm klar efter några timmar inte ett pappor skrivet - Albin bjrid på lunch. Men visst kom

det lite ssnare ett papper, en räkning på utfört jobb. Albin
hade under sina rundflygningar lärt sig konsten att ta betalt.
Omnämnas kan, att Albin genom giftermål kom att bli agare
till det valkanda godset Baldersnäs vid Laxsj<in i Dalsland.
Besökte honom efter kriget. Han hade en egen ramp, så han
kunde bjuda in sjöflygare på besök.
Så några ord om kaptenen Åt<e S. Brydolf. Han var sj<iofficer
och länge chef for 2. divisionen på Horsfiärden. Vid kommendering till divisionen blev jag inkallad till honom på
chefsfartyget "Rane", där han halsade mig välkommen. Jag
fick också redogöra för mi utbildning vid internatskola i
Tyskland, vid segelflygets Mecka "Wasserkuppe" i delstaten
Essen samt praktikår ftire kriget hos Daimler-Benz i Stuttgart med flyg och motorer på schemat följt av certifikat för

segelflyg.

Brydolf var en popular chef. Minns än idag avlämningarna
när han tog emot divisionen med schäfem Zenta sittande
bakom i givakt, kommenderade formering på avdelningar där
alla sedan var besjälade av att göra sitt basta.
Som adjutant tjönatgjorde l<ijtnant Gösta llellström.

I

slutet av kriget blev Brydolf sekond på kryssaren "Fylgia".
Vid avskedet från divisionen bad han om en vingtippning om
vi var i närheten. När vi såg "Fylgia" till sjöss brukade vi
kasta ner en rapporthylsa med halsningar från F2. Sista
gången skickade han ner två groggar
flygftrare och
spanare i vår mäss.
Det är sådant som etsar sig in i minnet.

till
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'louis flnilersson llooft - loclrl
Au Gustaf Lindkuist
Flygplanmästare Andersson var en märk-

lig person, som hade ett intressant och spännande förflutet. I böq'an av 1920-talet var han

anställd som flygplanmontor vid Flygkompaniet i
Malmslätt. Han var den förste där som konstruerade och byggde ett eget flygplan. han gav sitt plan
namnat Louis efter en fransk flygpionjär, som han

beundrade. Planet deltog i ILUG i Göteborg 1923,
och det flögs av K G Linder, sedemera trafikflygare i ABA. Under en flygning fick han motorstopp
och kraschlandade i Kolmården.

När det Persiska (nuv lran) flygvapnet organiserades i slutet av 1930-talet återfinner vi
oLouis" Andersson där som en av de svenska instruktörerna. Där blev han bekant med en egrptisk gruvingenjör som kände till att det i de grekiska bergen norr om Pireus skulle kunna finnas
krommalm. Om "Lo7ti.s" var intresserad och kunde
ta kontakt med en svensk geolog för en undersökning, skulle de kunna bli kompanjoner om undersökningen gav ett positivt resultat. Provtagningarna visade att fyndigheterna var värdefulla och
oLouis" tog kontakt med den svenska staten för att
undersöka om intresse för delägarskap och
finanshjälp fanns. Man fick ett positivt svar och
ansökte hos de grekiska myndigheterna om brytningsrätt för de gjorda inmutningarna. Svaret blev
positivt. Svenska staten investerade i företaget och
man började bygga vägar i bergen för att med lastbil frakta ner malmen till hamnstaden Pireus. Allt
såg lovande ut men så kom katastrofen .... andra
världskriget hade brutit ut. Till en böq'an fortsatte man arbetet, men när det stod klart att den
tyska krigsmaskinen var på vär genom Balkan
förstod man att det var säkrast att avbryta.
"Louis' hade bildat familj, han var gift med en
turkisk kvinna och de hade två små barn. Det
kunde blifarligt att stanna kvar i Grekland under
sådana forhållanden. Det blev en dramatisk flykt
genom Europa upp till Sverige dit de anlånde vintern 1941. Man hade rest som flyktingar och stod
nu helt utblottade. För att få ett arbete uppsökte
"Louis" flygdirekt& Kjellson pä flygförvaltningen
och berättade om sina problem. Kjellson var en
gammal bekant från tiden på Flygkompaniet i
Malmslätt. Kjellson gav beskedet, " vi placerar Dig
i första förslagsrummet till en befattning som
flygplanmästare". På så sätt hamnade "Loui,s" pä

F2,2.divisionen, Horsfiairden. Att han fick namnet
(Jock - Jock) kan förklaras med att han "jockade"
med litet av vaq'e. Han oclade tomater på somrarna invid flygstationen och i öwigt odlade han sina
uppfinnartalanger.

Innan han slutade vid F2 sommaren 1945
hade han må'nga kontakter med de militära förvaltningarna. Han var mycket förtegen om vad det
gällde, med det kir ha varit fråga om ett nytt vapensikte.

var en lugn och vänlig person, som
det var lätt att samarbeta med. Nair det grillde mitt
jobb som motortekniker gav han mig helt fria
håinder, han litade på att jag kunde mitt jobb.
"Loui"s"

Kurt Jörgne
Kanske en liten spaltfyllnad i en kommande MARINFLYGAREN.

Följande skröna är klippt ur FLYGETS ARSBOK 1991.
Författaren är vår medlem i F2 kamratförening STIG KERNELL*,..-..

Flygvapnets vagga stod på Malmslätt.
Aret är 1926 och kårchefen därstädes mönstrade då sina mannar i
mångdubbla led strax intill riksväg nummer ett, som tangerade flygfältet. Där lösgjorde sig kårchefens mycket vackra, barmfyllda och
stjärtsvängda hustru från en hästanspänd trilla på vägen. Hon störtade
sedan spontant ut på fältet, begeistrad av vad hon såg och kysste sin
Iille gråe och strakbente man (inga namn) på munnen inför trupp.
Han ryggade inför "överfallet" och hon fick namnet "Slaghöken"

Det här finns inte belagt i några handlingar men håll med på att det
är en god historia.

God dag redaktören!

Har gjort några ändringar

Följande förslag

i artikeln "jag var där".

till tillägg enl vårt telefonsamtal.

938
Logementsfartyget Göta har gjort
sitt, Avgår till örlogsvarvet för
skrotn ing .
1

Yg+s
F2 har nu fem flygande divisioner
förlagda på Gålö, Karlskrona, Fårör__Ufld, Västervik och Hindås. På F2
fanns 22 depådivisionen som
fungerade som utbildningsdiv.
F2 var nu en av FV största flygande
f

ö

rbandet.

F2 blir flygvapenmästare

i

fotboll.
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HårsliärdGn mals 1g3ilEtt

mGil komnlilt0ti0nG]
Av Gustaf Lindkvist

u0[GllG][ytc

Nar Harsflarden var isbelagd hade 2. divisionen en bas
vicl Biskopsudden på Kungl Djurgården. vintern 1943 hacle
det redan i början av mars blivit Oppet vatten på Hårsfiärden så
det var dags att återvända till flygstationen vid Märsgarn'
CVM, den centrala flygverkstaden i Malmslätt, hade utvecklat en propeller med blad av lamell-limmat ffä som utvändigt var belagt med en konsthartz. Detta gjorde att bladen ej
§lev sönderfrätta av salwattnet vilket skedde med propellerblad
av aluminium.
2. div hade nu tilldelats sin första propeller av den nya typen
och man beståmcle att monteringen skulle gÖras på Märsgarn
som hade resurser för detta arbete. Flygplan nr 66 skulle bli
först ut. Flygplanet flogs till Märsgarn påmorgonen den 5 mars
och propellerbytet gjordes inne i hangaren. 66,ans mekaniker
pasade på att göra motortillsyn samt tändstiftsbyte. Enligt
gällande insltuktioner skulle motorn varmkÖras och tändstiften efterdras. 66:an skulle åtewånda till Biskopsudden
innan det blev mörkt och nu borlade det bli ont om tid'
Förstemekanikern frågade mig om jag trodde att stiften
behovde efterdras. Jag svarade, "du vetvad som gäller"'
Alltnog, våta flygplan gjordes klata och sjÖsattes fÖr
flygning. Jag skulle åka med i vårt transportplal), en 4'sitsig
\trACO, som var inmönstrad fran AB BjÖrkvallsflyg' Det
gjor«Ies upp om att 66:an skulle starta fÖrst och sedan ligga
kvar för att awakta om vi kom lätt eftersom \7ACO:n var
rungt lastad. Nar vi lyckades komma lått tog 66:an kors mot
Stockholm och försvann.
När vi landade vid Biskopsudden i s§mningen kunde vi inte
upptäcka någon 66:a. Jag måste erkänna att det kandes lite
oroligt med tanke på den nya propellern.
Vi uppsökte vår expedition och frågade om det horts
något från 66:an eftersom den borde landat långt fore oss om
allt fungerar som det skulle. Just då när vi ståI på expeditionen
ringer telefonen. Det är 66,ans förare som meddelar att de
nödlandat på flygfeltet i Skarpnäck' Både flvgplan och besätt'
ning välbehallna. Orsaken till nÖdlandningen var, att strax
söcler om Enskede hördes kraftiga smällar från motorn och
dragkraften gick ner. Föraren bedOmde att det var säkrast att
lande så forr som mojligt. Akernariven som stod till buds var
sjön Flaten sotn var isbelagd och så det narbelägna flygfaltet i
Skarpnäck. lsen var osäker på grund av det rådande blidvädret
så darfOr bedOmdes flygfältet vara det säkraste alternativet.
Eftersom det varit plusgrader en ticl hade tjålen borjat släppa
vilket gjort mar§tan lös och hal. Föraren satte planet på gräset

utanför banan.
Så fort man hämtat sig efter den ovanliga nedkomsten på terra
firma gällde det att söka upp en telefon fÖr att avge rapport' I

den tilltagande s§mningen såg man ett hus och en vaktpost
som patrullerade utanför en låst grind. Man anropade posten
och meddelade; "vi har landat med ett flygplan på fältet". På
detta svarar posten;"nej det har inte landat något flygplan här".
Tabla ll 'Men ser Du inte att vi ar kladda som flygare och vill
Du nu vara så snäIl och släppa ut oss så att vi kan fa tag i en
telefon och rapportera vad som skett".
Slutsats: Det var inte mycket till bevakning som inte hade hort
att ett flygplan med hostande och smälland motor tagit sig ner
på faltet.
Vad var det som hade hant med motorn? Jo, ett tändstift hade lossnat och blåsts ut. Otsakt mekanikerslarv. Man
hade glomt att dra fast ett tändstift och dessutom inte varmkort och efterdragit stiften. Detta renderade förstemekanikern
14 dagars permissionsforbud; men så fick han oclså vara med
om en dramatisk flygtur,
Slutligen, hur skulle 66:an komma att lämna
Skarpnäsk? Dagen efter kom personal fran FZ depåveri<stad
och gjorde e1l noggrann undersökning av flygplanet samt återställde motorn i gängbart skick. Man tig bort all lös utrustning
minimerade bränslet för att fo så 1åg statrvikt som mojiigt.
Sedan återstod att invänta lampliga vaderforhållanden. Vadret
slog om till minusgrader och det kom lite snö vilket medförde
lag friktion. Efter en provkörning verkade det lovande. Det
gållde att ta ut längsta möjliga startsträcka och sedan dra på full
gas-

Starten gick utan problem och 66,an kunder efter
försening återvända till sin bas.

(OHåild nt

17 visar 66,an på Skarpnäck)
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