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Ot4earlden
har ordet
Det är nu29 år sedan F2 awecklades. Det
var väl ffi som då trodde att vår Kamratförening
idag fortfarande skulle vara verksam. Det är en
sak att driva Kamratfdrening på aktivt frlrband
och en helt annan, som vårt fall, helt utan lokaler. Vi har sekretariatet i Tumba och övri$ i
Täby, hemma hos respektive styrelsemedlemmar. Tack vare en entusiastisk styrelse och att
Ni medlemmar i så stor omfattning kommer till
de tre årliga begivenheterna vi har, så ser vi
med tillftrsikt och glädje fram mot vårt 60årsjubileum nästa år.
Inom föreningen är saknaden stor efter två

Ansvarig utgivare
William Sivebro
Marknadsviig en 27 I

i

av vära förgrundsprofiler,

183 79 Täby

Tfrr 08-768 42 25
Redaktör
Kurt Jörgne
Storwetsvägen 24
147 54 Tumba

Tft

08-s30 33492
E-post kurtjorgne@telia.com

I redaktionen
Carl-Axel Åkergren

nämligen Karl-

Gustav Larsson (K-G) och Egon Olson. Till deras betydelse för föreningen återkommer
på
annan plats i lidningen.
På F2-området har nu bostadsbyggandet
påbciqats; vilket innebär att minnesstenen under
året kommer att flyttas. Styrelsen arbetar fortfarande inot kommunen när det gäller stenens placering. Vårt rinskemåI. är, att den placeras på
den SO udden.
samråd med Taby Hembygdsforening
ft)rsöker vi fr byggherren JM att se till, att ett ex
av boken F2 Hägernäs finns va{e lägenhet
vid inflyttning På detta sätt skulle de nya täbyborna ges möjlighet att fa liännedom om i vilket flyghistoriskt område de nu har sina bostiider.
. Detta, och lite till, är for handen just nu och vi
' ser positivt på föreningens framtid.
Hälsningar
William Sivebro
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Bilderna, där inget annat anges, är
hämtade ur Kamratftireningens fotosamling.
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Omslagsbilden. Salernoolyckan
Under uppbyggnad av det Etiopiska flygvapnet i slutet av
4O-talet engagerades personal fran svenskä Flygvapnet i stor
ornfatftring. Åven flygplan köptes fran Sveqige i form av
SAAB Safir och SAAB 817. I nov 1947 levererades 16 Bl7
av besätfiringar ur Flygvapnet. Under hernflygningen i en
Bristol-Freighter havererade flygplanet i oliindig terräing niira
byn Scalaväster Salerno. Av flygvapenpersonalen omkom 18
direkt'medan fyra kunde räddas Bybefolkningen, som var forst på
plats, gjorde en beundransviird insats når det gällde att ta hand om
omkomna och skadade.
På våren 1948 avtäcktes en minnessten vid haveriplatsen

i

,..,..,.,.,.

närvaro
av dåvarande CFY Bengt Nordenskiöld Med vid tillf;illet var ock-

.......

rs

så bl a Olof Brunstorp och Gösts Blad F2)
som på omslagsbilden ses dela ut godis till
bar4'en i byn Scala. Bilden har påskriften:
min signalist, sergeant Bla$ med tuck och
till minne uv vår italienfdrd b Norilenskiölil
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Efter långvarig kitik
mot Flygvapnets ledning fick
vapnet i 93 i en ny chef, nåmligen generalen ?)ric Virgin. I
anslutning till detta lämnade §
adjutanttjänsten för en tjänst
som divisionschef på F2.

På hösten 1932 hade

trtt intyg, utfiärdat av fallskärmsinstruktören Thörnblad, som bestyrker
Sundins fallskärmshopp i Karlskrona den 25 september 1920.

Efter att utbildningen på h<isten avslutats, flögs flygplanen
upp till Flottans varv, varvid
det flygplan i vilket S ingick
som spanare flog'under Västerbron. Ingen sensation.

Även 1921 förlades vinterutbildningen till Hägernäs,
som under de första dagarna i
rnars gästades av ett förband
jaktflygplan från Malmslatt.
Förbandet var på väg till vinterflygtävlingar i Norge. En av
förarna var den skicklige
konstflygaren, löjtnanten v. Se, gerbaderu Vid en uppvisning i
Norge några dagar senare ft)rolyckades han.

Elygvapnet en egen försvarsgren med generalmaj oren K A
B Amundselr som chef. Samma
datum blev § utnämnd till kapten vid den nya försvarsgrenen
och tilldelad befattningen som
adjutant hos chefen for Flygvapnet.

Som sekreterare i Kungl
Svenska Aeroklubben kom .§
att medverka till att frågan om
ett flygarmonument fick sin
lösning 1929. Under uppsättandet på Karlaplan hade han
ett flertal sammantråffanden
med konstnären professor Carl
h{tlIas.

Den 25 juli 1909 utforde fransmannen Bleriot den föpsta
flygningen över engelska kanalen. 20-årsminnet av denna

Under ären 1921-25 var
sommarutbildningarna forlagda till G<iteborg (Nya varvet).
1923 präglades verksamheten i
stor utsträckning aY den
flygutställning som anordnades med anledning av invigningen av Torslanda flygplats.
Efter att. även fätt ftrarutbildning var det dags för S att avlagga prov för flygcertifikat.
Detta, med nr 319, tog han den

becks adju-

8 aug 1925.

tant,

Den 1 juli 1926

I september

1933 gjorde

Charles [,indbergh med hustrun Anne ett flygbesök på F2.
Lindbergh hade uttryckt önskemål om aff inga extra anangemang skulle'vidtas och att
besöket så långl det var mojligt skulle hållas hernligl. Med
anledning av detta fick S i upp
drag att hindra presstblk och
allmänhet tillträde till kårområdet. Trots till synes effektiva
avspärrningar visade det sig

händelse
firades med

en

stor

flygutstä11-

ning i L-ondon. S fick
då, i egen-

skap

ay

kommendör

fhor

Lil-

delta- Det flygplan av typen Friedrichshafen med vilket Sundin
detta avlade sina flygcertifikatprov i Karlskrona den 8 okt 1925
evenemang.

ga i

blev

Flygvapnet inbjudits att göra
ett officiellt besök i Köpenhamn. Enligt planerna skulle
tre divisioner landflygplan och
en division sjöflygplan deltaga .§ fick i uppdrag att leda
sjöflygdivisionen som samlades i Malmö den 8 sept, Den 9
sept skulle divisionerna starta
mot Köpenhamn och efter en
flygparad över staden landa på
Kastrup resp Marinens flyghamn. Dis och låga moln hindrade dock armddivisionema att
starta och endast S division
kom fram planenligl.
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NåSna rGfoåRcR från

rBfuå
Sverr T&ngrwt

I

ft)rra numret sv

Nya

Marinflygaren kunde vi
ta del av Sven Törngrens
dramatiska minnen från
en junidag 1952 över Ostercjön.

Åven

i dettu nammer ov

vår tidning har vi nöjet

något helt annat: En Flygkar,
ett utbildningsförband som bl a
bestod av FRAS; FRÅD;
FÖFS och VÄDS.
Personalen vid F2 var synnerligen ålskvard i sitt sätt att ta
emot mig som en ny medarbetare. Från en rundvandring till
de nyss nämnda enhetema
minns jag ännu de positiva in-

ttö vlö frZ
for den Operativa sektionen
bl a utbildade värnpliktiga
radarobservatörer - en tioveckors kurs före placering vid flottiljer. Den rent militära skolsom

ningen sköttes av en fanjunkare, trupputbildare, med bitrade
av ett antal underbef?il som instruktörer.

att ha Sven som medarbeEfter CatalinaMina nya arbetsuppgifter
tare, denna g,ång med trycken.
äventyret (uni 1952) hälsades blev både lärorika och intresminnen av betydligt lug- jag "välkommen till livet och santa. Det tunga lasset i radarnare natun
till F2 av några charmfulla sammanhang drogs av "obsRed
råpresentanter för "Flygkårens liirarna". Jag blev nog mest
kvinnor" - de vackra orden åt- bara en "ga[jonsfigur" f(irsta
Följanäe' minnesbilder ftiljdes av en stor blombukett.
tiden till dess jag hade lärt mig
kräver nog en "hiitorilk baklite mera. Det blev hela nio år
grund" ftir. att bli begripliga.
Radarskolans chef, dåva- som jag fick jobba i denna fina
Så hår var det: När F12 (i Kal- rande majoren Karl-Erik Nrtt- kamratkrets. Skulle jag idag ha
mar) 1947 ombeväpnades från ve, som låg bakom min ompla- glömt någon av killarna så är
latt bomb till jah - fian B17 cering, kiinde jag från min tid den skadan latt att reparera:
till J21 - kom.radar in i bilden. som korpral och "stor Fokker- när jag tvingades att lämna
Jaktfiirbanderi behovde led- mek" vid F3 (Malmen) 1938. "gänget" fick jag en praklfull
ning från marken och radarsta-. N var då en armdlöjtnant som kristallskål som gåva.
tionen PJ-21 blev den första i efter just avslutad flygskola I botten på denna värdefulla
denna funktion. Jag hade för- blivit elev vid armespanings- pjäs finns ingraverat hela ramånen att vid F9 (Göteborg) ffi kursen.
den av signaturer. Frän Ap till
den erforderliga utbildningen Vid FRAS fick jag ansvaret Åk (Alpgård, Ahlin. Bervenifor att'vid F12 kunna fungera

. som'Jaltstridsledare".
När jag 1952 beordrades
tjänstgöra vid FRAS

(Flygvapnets Radarskola) så
formodade jag att det var mina
erfarenheter från stridsledningen som skulle utnyttjas. Så fel
jag hade: Det fanns inte en
människa p* F2 som var intresserad av kombinationen
jaktteknik och radarl
Ja§ började min tjänstgö-

ring'vid FZ 2. maj 1952,

dår

som kapten med 12 års flygtjänst .'- "i framsits". Snabbt
fick jag lära mig att Kungl
Roslagens Flyglllottilj nu blivit

Enheter ur en radarstation PJ-2|/R under ombasering till övningsområdet vid Ullnasjön

-qnp oJl op rE

loc

'spuuuluEu

-ulo 1lo u€}n Euir?l uäl elul33[
wos 'Jo{ru{o}8{g '..J?qqn8..
erpue orl äcop suusJ loo

(19) Squ88glues8uruao t Sutuao

1sr11erd npa1arc1t1g 8ug

ddol
-rgJ epuräcr1dwo1 e33g1re11 ue
eEguug.g l{oo apu?uuruI s€rap
reno resÅq nuuu 8el ueJpunoq
uep ua^? uJosIII 'JeA-\t 3p suug
'lg>l§säuIul,{]

ouullu lllul iI

-ln
uequo 9l1eo 'ueuoil{es
^u
ruour urueu e-l8gu
E{sru>leJ
uurugu ile ugr3 tlg}s^e req 3u1
'uouorplos ?{sIIr{äJ pr^
us8urupyqln ..e1nfuÅ€., ua8rl
-{ro^ gp opurut qco Sutupltqm
-JJorepur 3rrff4 ua gd ,re1e
nlgls rua, ?el - ..JogedxoJepeJ,.

sssep apsu{c3leuuB{ IIU

-Iol qco >pEoSepod ap?q I 1eq uåq qco itolrsro^run spun-I uuF{'rerotre^resqorsper pu€lq
-Sr11cqs rols 1a4cÅ14 'uelep €{ pr,t ueEuruplrqlru€ä?l IIp us8 ls8gt{ I?^ eppgu Dpuolt:q ua^S
gs '8ueod epre^
-s41erd uap rgJ opure^s roper8 -ulu? ueq
^alq
€pl}{s ,re leuos-rsd &}llltull^Ic -es,re aeE 1ap '1e3,(}ul eJ€^ {38} -o§ gd usl?q qto usSuruplrqp
r{3o urJoe} J9J op€r?^s äJE&l ilB u?q :g1sgd nN 'apu{sue lep Ae IOp €t ile rpJ SugB ue sso ä1.
?lr^rc oJI 'uorl{as €putll?u pI^ pau Selna»lsJoqosrruI LuoS iul -{gsoq'ura5rururs1u1g'uedde4
-lasrrul IFIIq ep€q u?q - ue8ut 'JapuDl"tSl ua^s 'mL osssjlur
3uru1o-1s uls {cg ualalra}Btu
-reper €qpu€q ollqs pusqr0J -:oce1d gd slep qco Surupegruo lssr,r Ers 3oip1I1 IIIos sqoruper
qco relpgog gd a1n tuos Ieuos susEurupyqln gd slap '3,{1ut ga ueuuu uE 'erelsgtu-,(a{coqsI
-:ed uep II? - luluotuupunJ I{oo upr{ ep.rg8eq s:nls8utupltqtn nelq uelpgog ue II]t trues{ro^
re,r grr8ddn pemls^e JoUA 'luertdse tuos Sorprq qoo (e8uq1n1) 8lC
epu€ll"Jrrio
1e1cÅru
SugB ua rua pI^ sepureceld oqwnJ ua^S
sre^ uBp?s {slulol uä ue^g Bp 'S11Ud pr^
^ele
uauo4{3s erupredo uop luo ueru euuaq '^rl $rs ed eryq11u rilos pugä' oJeuas 'uossunt1
J3{uB} q3o ra}lls 'ElC tuouoq -of uo^S IdA 'epruereq Br1xä
-}ru-oJ stru"J sYud pl^
'ua8umplrq lellul 8u[ 'eru1p13Äg pe:auots alll IIq 11? Iuo{ rsleplos €ssep
€ssr^ 'e-rg81su?[l ile ruo1
-lru€ry1 II!1 le8e:ptq ?llnJopr?^ -ued nu uE 'SyUC IIB eurtuofq
^€
lap r-oJ loel $a uEuuqre,to ueq Ieqra^ ua uru^ 8ts epesrzr le{ln u8rryrldurgn op r?p pueqrgJ
ällr^ nN ir?§l {cop ueq epeq uqoqla8uy ugr3 .JuäIun{op.. op ug+ ele^ gp q3o Ep I^ {31}
1esser1ur8,(g - u€ueqsJäclgo luussor1ur ne Eu[ IoU u€pas pll pellelsddn rB^ rerole^resqorep
sppos^e uep patur?p opuuul?l uo roC 'ralueldse gdorde qcg -ur IIrt uaSuruplrqln ilV
':aruuflaq
'ro11ol u3^v'11_BJslequre$ll3^
elrlo s?u?I?l-sqo I poul suueJ efiqu SIrpH '3tru ro.g apftE
0aa)
'ss€ll
urolB)lJpul p!^ rglB^Je§qor8p8r ux Bs{co ruos uo8elulaalo ueu ilp €lluä Erpugls uE
e8guug.gsleqretues
-uB ue Ju^ JolueJrdsesrecg3g ets8gr{
^0
'1oudu,r8,(g eruäpolu 1ap r s1u1d qco 1aq8r1>1cqssery,('ereuurgu
sssp r{co Jep€J uro eJalruoJul uusuaua8 ua ;e8uruolue-r3
;egaqc[1q1og paur qoo e8rluosred eplqs pour epeq rer
ereq -ole8ra.eu JalloTeoo ialsrluu8rs

I^ {og

IIII 'raJolu^JosqoJepsr
olul
"'

äp€plrqln sYug

sas I^ ruu .Jep€J.. rele-rd rn
'1elalrsJa^rufl pl^
..sncrlru8etr4i
Surdg>1ur1

'

roplo6..

qoo

^elq gs n[ sptpÄg

1p1 ruo8urugurs

-3,{g e:e8rpp 'raluuaEJes JOIIa
arelunlue;'oJ?J?1-SBO essecJ

{uaå

-nYy 'uossfid 'rtto1{19 'aphN
'fiqary 'au8toy 'uosstpq 'sn

r-lGluvotljNluvttl

L

\-..$

UF-

Tn

lttARtNFLYGAREH-{

bel-V:na *{/ahlström, Wikström och l{/ester. De två
forstnämnda vid FRAS och
den sistnämnde vid FRÄD. På
något sätt ser jag dessa män ,
komna till vuxen ålder, som

personifierande F2personalens värdefulla egenskaper: Vänlighet, yrkesskicklighet och samarbetsförmåga.
Vad gjorde då "de tre V:na"?
Jo, de hjälpte mig att ta fram
de pedagogiska jippon jag hit
tade på for att forbattra utbildningen. Wahlström, finmekaniker, tillverkade bl a en meterstor framsida av ett katodstrålerör, PPI. Wikström, som
svarade ft)r fordonsvård inom
FRAS, ftirsåg mig med reparationsanvisningar. och gjorde
önskadg kantrin!;sprov med
radarfordon (ftr körning i svår
terräng). Wester som hade tillgång
plåtslageriverktyg,
klippte till och böjde plåtprofiler för mina demonstrationer
av antenn-konstruktioner. Det
är med goda medarbetare sorh
man når framgång.
Nu återstår att berätta
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lXbir*a

Hrtg{t. pti

t1,rst

på Ii{cigenwis
?:d! llickitXii sk(!lr-:nEEi*mår ln
pii srtjid:i3*fl Iir:<lag*§::
f t)'§ii$ttii.l- f iC Iliigrmiis
<),.rh
fir:k ilnd{.r sakxun:ri4 i{'{iErn§
brrr {!{}t?iljri:.:i 2riliiFqni irg;rr fi:h
vadeti ari:r

fltglii;:n octr 5r.r,a skådå k.rn$!,
iil'åning, ${.gelll,yg}riflg nT. ]r.}.
Fl{rt t l: jc}-'r f + § lij å I v, Li? rt".j ir- }f {: t"
man ,§*a{iin .-- på tril:len t. \.. .i(rg rjmot ie vi*ter'Ioyfli':lnii.r
tirgd{rn;iira;r rlrd Ett i<liirnrr:igl
i!iii.irirl*strI, il;irundrr iir €t! år
.- l:+:,.,:: - ':".! l}{)tti[r*s njr:i
s;ianingsglan
åv tl'p § l? ti;
ramål {.iir rrlg
d.J!11.*s
ålk-:
iliiildr:n!re.q*,

till

om

tillämpningsövningar i
mörker och kyla vid Ullnasj<in, flygning med sjriflygplan
på Hagernäsviken, i ljus och
mörker, inkl landning med
Catalinan på Brommas korta
bana med "Dunken" TengE4ren
som lärare, de ofta återkommande orienteringstävlingarna
i Roslagen - i ljus och mörker med ?'Ålgen" Eriksson
som banläggare, trivsamma
chefer och goda kamrater av
olika grader vid samtliga delarlunderavdelningar av F 2.
Ja, mina minnen från F2 cir
måhga, de /lesta angEencima!
En lamplig underrubrik borde
nog ha varit: OM JAG INTE
MINNS FEL.

-

Sven Törngren

Ovanstående besök iigde rum den 23 februari
1944. En av de 750 deltagarna var den då L2-årige
Torgil Rosenber§, elev i kluss lC i Östra reul
Wd hemkomsten skrev Tbrgil en appsats om besöket,
en uppsats som nedon återges i okorrigerat skick.
Att Tbrgil för sin ålder yar en duktig skribent, att
han hade ett stort flygintresse och ott det i Sverige
rådde ransonering, dörom råder inga tvivel.
Så,fiA uppsatsen ...
Red
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-tl'
en med fruar, nämligen. Olof
o Bitt Ärbin, Elis o Kerstin

Fanvakl och musik.

Overflygning

DC3:an
Daisy eskorterad av fyra Gri-

Eliasson, Paul o Britta
Eriksson, Uno o Birgitta penplan.
Littke.

Ulla-Britt Blad, maka till
navigatören på DC3:an, Gösta Blad
Gunnel Eriksson och Sune
B lomqvist, representanter ftir
F8 Kamratförening.

av

'

Vid kaffet talade dåvarande
forsvarsministern Bj örn von
Sydow

till

I oktober $ordes också en
sådan rundvandring ft)r ca 50

medlemmar ur kamratfrireningen SE-SAM (swrotsuSEMORAIRMEN)

de anhöriga

God mat och dryck,

hög
stämning, vacker sang och
fin service präglade middagen.

Före kaffet gav Kart Jörgne
en flyghistorisk tillbakablick
gällande tiden 1912-1952
och Sune Blomqvist delade
ut minnessk5ifter
UllaBritt Blad och.'Catirlinabesättnin§en.
Paul Eriksson framförde
gästernas tack för maten.

till

}IINNESCEREMONI
Den 13 juni, på årsdagen 50
år efter att DC3:an "Hugin"
rapporterades saknad övei
Ostersjön. genomfrirdes en
värdig minnesceremoni i
flygvapnets minneshall frir
anhöriga till besättningen
samt speciellt inbjudna gäster.

Bland gåsterna fanns medlemmar ur Catalinabesättningen samt representantor
för F2 och F8 Kamratforeningar. Vår förening representerades av Börje Chrona
och Kurt Jörgne.
I programmet ingick bl a:

Kransnedläggning i minneshallen.
Betraktelse av Claes-Göran
GöranssottTal av dåvarande Generalinspektören
Flygvapnet,
Mats Nilsson och Generaldi-

for

reklören ftrr FRA Per Kjellntis.

Kurt Jörgne i berättartagen
.Dessa aktiviteter blev myckKransnedläggning Foto K Jörgne

RUNDVANDRINGAR
I början av förra året stod det
klart, att den planerade bostadsbebyggelsen

inom F2-

och de gav
föreningen en viss publicitet, nya värdefulla kontakter
och flera nya medlemmar. .
et uppskattade

Även lokaltidningen, Mitt i
Tdhy, visade intresse för en

området skulle påborjas. liknande rundvaqdring. DetDetta innebar, att som en ta resulterade i ett samman-

första åtgard en del av de befintliga byggnadema behövde rivas. Kamratlöreningen
fick då en ftirfrågan från
Svensk F'lyghistorisk Förbnlng (SFF) om intresse förelåg att stiilla upp som guider
för en rundvandring i området innan alltfcir stora fqrändringar skgtt. Resultatet
blev två rundvandringar i augusti rfled Kutt Jörgne och
Paul Eriksson som guider.
De kunde för ett 60-tal deltagare berätta om F2:s och
byggnademas historia.
Svensk Flyghiiitorisk T'idskrift nr 6102 beskriver An-

I

ders Forsberg en av dessa
rundvandringar.

träffande mellan en reporter
och en fotograffrån tidningen och William Sivebro och
Kurt Jörgne frän vår förening. Detta gav sedan underlag till en en fyllig artikel i
lokaltidningen.

RIVNINGAR
I mitten av auguati inleddes
rivningar av äldre bebyggelse för att ge platq åt den första etappen i den planerade
bostadsbebyggelsen, fem
punllhus utefter den södra
stranden. Först att gå i en
ojämn närkamp med grävskopan var den gamla trähangaren som kom på plats
redan under Marinflygets da-

uauou\apaa

'Euruero.;7ry
00§6 III] {ct8
-ddn rg r tepgls €{sruouo{o
lep ]le 'ulappol'u e Iq ru84s
-raal,,I sroT apun{ BSSap roJ
SuaSuroue8 llercads uo pl^
'eureBuruero.Jl€rrueX eIIIo
op u?r; relueluosardor uo^g
g3ruu.t ruos suu€J eure8etlep
puetg IE-I0-t002 slleq^e
Suualuauosrg^luq Stpe,rpog

sEnfriT
epuBJgJpJO JB^

§B{JBI^B r/o§

^B
19 lolg-uaq'uaruggqs8urpergd

-e,r8,{g e}seg

ap

,aolg aw)

ruos{II '8ulua-ro: uB{ Jouu
'(uxnis)

iolol

'uu[rgq sleJu]-60eI

pelu s1u1du.rrar1

uf, 'uJB^X B^[O

ryA

pun qroJ s{lu
sreBurusrp.gler

-ulex Bi?illlw
. se8ueng ugr;
luuluase;dor ne
sopuurugl wos
Suuelueuo 'uap
Jeh 'eure8tiru
,.orp;1erurä1 1ju
petä1r lylerceds

I)

'uelesluursqrldurg^ pel

'lolr^4le ua
'lsrlllles{re^

urs Je^rJpeq re8uruaro.y eJpu€

$r{ I

.r€{cllqur

11q 1aq311fgu laP

?lu€ssorl.ur

-1eq e;eErprtr 'ou.ry Suotnots
-ay r s8o1ur uollr^ 'qcunl JgJ
sSup gs lop re^ uapll-Zl pl6
'11atqo el1,{q

re8 eure8uru

-ergJler{rr"{ -rog 'epuuEetr qco r^ JäUäJe^ 'äruulrl ua ec 3o1'
opue,r6 ga 1a>1cÄur re uad,{1 ell?}s dsar ed Suu8tuoue8 qco
r?q uop
uE Surusrl' p761 ue?uruSSgpau
JJ?rvsuaraJuol
^€
':eEurua:-o.glulue>l
ZZ qco rees uBuur xerls zc pn S'IRIJS
-ntu ZI ugg e:eSqlop telures gd tttl 1cr3 ue8uruplrqln rnq
op?q \annqtaplaqcg ua^S opesu I'Uos I.Ulg ua os es>l3o
Saqc sunäsnur-^C Ae sep ä39 IA 'ueprlruBJJ qco u€lols
-pal tuos 'u3JJBJl rosuoJoJuox
'ra&taq

(uosstaga1 yaxy),,ua,t
-oiln Uap 96,..'ua1s€rsnlua8,{ g

qco uero1d1n1sur1 alleur8rro
uep tuo Se.rper-o.g apuelc.{-r
-potlI qco lu€ss3rlur 11o ilgq
'ttoslg to1g-ua'tg'ua3laqcued
-en8dg p J r?p lessuereJuo{
ue r Surlurus uaqounl Jo$E
'oJ?^russ 3r1ae4 rapun qco gf
-llur uU I qcunl po8 ua ilp slel
-urus epuq eru8u11ep W-gLnA
'^au
zz uap II31oq Ired
,(qpr ?d 8urpero.3 ua ,re pfio.J
qcunl ue pour SugB euuap
'piiar3,1e elpe-rl ue potu {gs
-rpJ uo seprofB rB B]iop uäAy
JJgJT}S9H
'lolQrusrE

gd dolsualpeu Uo ruo

ue8

-gg ddn ul 11? reruuo{ ueslaJ
-,{1s ro.yu,r '8uruy1g1sur €rruop
gd 1e:pug ugru ssrn r req Suru
-11lrul qco eslar&s Å51 'de>1s
-luälpelu
op€J3sso4u! trrJe^
[e ere8prl^€req teSurueroruad

4aay ar?rts qto fuaqpulT .ttltt

-ung Le sap€Joluäsordsr

Suru

-erQJ r?A 'reqoDlo i I-6 ?l€s
-ddn t 9lC Bd uledels ,re EugB
€uuop

lcr8 qco rg leuueue^

s

IIEr.{^e

JJBrilsuoreJuo) euuec

mo-ZT'EE[f
-SSNINtrUOdIYUI^IYX

p1,r ualoqru€srya^

^e

SugE

-ruoua8 -r-oJ less8uruselerp.g
ua r sso epsltues qco uoruruo{
-19^ opeslqq uo§sllN urruaaT
rofu61'(uelolssSuruIE^aqunl
rioo s8urupalsptls). S-IruJS
fiZå .llll' o$esuoJ ueddn-6
etpu'b uaCI "8urusr,r. peprnS
ue rgJ epere^s erudlelqpeur
qco uossoatpuY s/!11
urnesnuspuBqr0c glc

suBr.I

ryp

prrr eureddru8 ae ue ep€uuEls
'sug.
Iruoua8 apeq q,(gmtsoq
pelcÄ1 ue nuus ue 'erele1s
äpurui uolsluoltue{
'op€uBls rqoq{3o}s qro

-uol I^

pl^

{qseN s8elsog
uapr-€3.rote
IIr}
qco
lnls
laI9seq
0tgl
'ässerlur uols 8rs 3orp111t
ruos '?uru11gslnse13 -ro1s ue
suug losnque,rl ea1?[s ']eq
-rues{Jo^ urs Jo^rJpoq 3Ju^o}n
-sa1r,( e>illo &p '.{q»1-re4uuq

r?

i)

I

ua
uspas N uro^q oqn
}g6I
'rope^ uolc€^ qco glpur

ug r Suurluo

ri.rpuun epurul

eure8ellep ,rgp 'utoly 1,t1,2
aU€sUoJ 9lZI
III1 uspr€J

9IC IIII uolsluoIlu€+ pl^
'raddn:8 e4 r eu:e8

-31lop sopslapur uspr-uJ ropuo
'§,80 opBuels r^ uBgu?^
'fqsgN s8ulsog pra uatrrudpna.
-nq qco ueleurwreldlr3 pl^
er8gu'ddn epour oru8ulysp gE

'el

-esddn ruo JJou uDl 8 e:c turu
-lueos{le^luetq Salrr/ty CI(qn

IIII lues 'ozilglt III1 ssnq

red SugB euuep >1crE ueseg
'reqrueldes 'tZ uop
uap1,{g}nls9q e8rpenpes uep
sspro.3uioueE leraueld uros

"s

rl!+r5

et

r-r,L

IIARINFLYGAREH-

,r

r

-tl'
IR raeraoria[.

bok med titeln Bilder
bands historia.

Under det sistlidna året har två av vår förenings t-örgrundsprofiler gåU ur tiden, nämligen. Egon Olson, som avled den 11 april och
Karl-Gustuv (K-G) l,ars.son den29 oktober.
Båda har, var och en på sitt sätt, gjort värdefulla och uppskattade insatser för foreningen.
Saknaden efter dem är stor.

Lgon Olson föddes i Lund
den 22 maj 1924. Som så
många andra ynglingar un-

der kriget såg ligon

en

chans till vidareutbildning
genom att söka anställning
som stamanställd vid frirsvaret. Han sökte till Flygvapnet och blev 1944 anställd som volontär vid F2
i yrkesgrenen signalist. Efter stamskolorna fick
han flygsignalistutbildning. [,.gon hade dock ett
mycket stort tekniskt intresse, vilket gjorde att
han 1953 sadlade om till en civilmilitär karriär
med elektronikinriktning. Han kom sedan att
dånstgöra vid FRAS och FITS som lärare på i
första hand märk och flygradarsystem.
figon gSorde sig kand som en.skicklig yrkesman och pedagog, vilket bl a ledde till lärarr"rppdrag vid Militärhögskolan och Taby aftonskola. Han avgick med pension 1986 som 1.
driftingenjör.

figon blev tidigt medlem i vår Kamratförening
och han ingick under åren 1987-99 i dess styrelse. Ett stort allmänt historieintresse ledde till
att han även kom att intressera sig för F2:s och
karnrattbreningens historia, vilket bl a resulterade i.
. framtagning av två omfattande fotoutställningar, varav en finns vid, Flygvapenmuseum och en hos Täby Kommpn.
. medverkan vid Täby Hembygdsförenings
utformning av boken F2 Hägernäs med
Eric Jarneberg som ftrfättare.
. fotbdokumentation över Marinflygets,
'F2:s och F2 Kamratfdrenings historia.
Dokumentationen, som omfattr ätta albirm, vårdas nu av Kamratföreningen.
Utvalda sidor i fotosamlingen användes
for några år sedan vid tryckning av en

ur ett Flygfiir-

Det var Egons önskan, att när Kamratföreningens verksamhet upphör, albumen skall överlämnas till Täby Hembygdsförening. en önskan
som givetvis skall uppfyllas.

Vi

sänder [igon en tacksamhetens tanke ftir det
tbntastiska arbete han lade ner för Kamratfore-

ningen och säkert också för den framtida tlyghistoriska forskningen. Vr lovar att på basta
sätt fön'alta detta arbete.
Hedersmedlemmen,

Karl-Gustr: [.usson, ett
namn som han själv och
hans vänner och bekanta
sällan använde, det var I{G som gällde.

I(-G foddes den l4 januari
1916 i Norrkciping.
När det var dags att göra
värnplikten i941 var det F2

-H*iil',ä'i!

den mil itaru,r.orni,ifä I?,1,.'
på Gotland kom I(-G tillbaka till F2. Tydligen
hade han gjort ett gott intryck på bef;ilet, ftr
innan första tjänstgöringen var ör,er t'ick han
erdudande om civilanställning som kontorist
vid flottiljstaben. Det behövdes inte lång betänketid frir att anta detta erbjudande. Uniformen med den hciga kragen ersattes av skjorta,
slips och kavaj. Värnpliktige Larsson blev
plotsligt herr Larsson och dagersättningen på
50 .öre ersattes av en ganska väl tilltagen månadslön. Det gick tydligen att göra så på den
tiden.
,lt-G kom att inneha olika civila befattningar bl
a i kassatjänst. Efter flT a år vid F2 var det dags
attbyta arbete kanske beroende på en viss osäkerhet i vaä gällde F2:s framtid. Alla som kände K-G visste, att han hade kändla 1ör god mat
varför det inte blev någon överräskning att den
nye arbetsgivaren var Norrmahns Livsmedel.
ff-G kom dock inte att släppa kontakten med
F2. Redan tidigt hade han, tillsammans med
bl a Albin ,4hrenberg och pastor Ferenius,
medverkat i planeringsarbetet för bildandet av
en Kamratförening, vilket kunde ske vid ett
möte i gymnastiksalen den 19 oktober 1914..
Det blev en förening som tr(-G kom att visa
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