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1995 utkom en bok med titeln
Flygarhistorier. För historieinsamling, urval mm svarade rYisse Bruno och Torvald
Johannes och för utgivningen Flygarsällskapet i Stockholm.
Den lilla boken fick ett välvilligt mottagande, och upplagan är nu i det niirmaste slut.

Ansvarigutgivare. ll/illiamSiuebro
I

redaktionen:

En efterftiljare, med titeln Flera
Flygarhistorier, har nu lilmnat pressirna..
Boken, vars utgivare denna gång

åir

tiska historier med anknyrning till bådr det
miliära och civila flyget.
Om ett gott skratt forltinger livet, bör boken
bidraga till en ökning av medellivslåingden.

I f'öna numret av medlemstidningen
fick ilIikael Forslunds bok om flygplanet
l2 ett omnämnande.
Ett 50-tal böcker har hittills

Jnnehå11

Allt om

Hobbys förlag, omfattar ca 100 sidor inrymmande ca 170 mer eller mindre fantas-

S

sålts genom var

förening och det finns forrfarande möjlighet
att inköpa den.
Utöver att boken ger en ingående beskrivning av flygplanet och dess utryttjande i
flygvapnet, innehåller den ockå en hel del
F2-historia.

Ute i handeln finns nu ytterligare en
bok med anknytning tili F2. Boken heter
Torpedflyget i Sverige. Utgivare är Allt
om Hobbys forlag och fortättare även denna [ånI i]tlksrl Fortlundr
Önskar Du inköpa någon eller några
av ovan nämnda böcker, kan Du göra det
genom vår förening. Du ffir dem da till ett

Kurt Jörgne Red
Ulla-Britt Blad
C-A Åkergren

Sitlu
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3-4

Boknytt
Text till onalagsbild
Ordföranden hnr ordet
Ert stiimnirrysfuU ninnessturttl

Hiindelser under det gångna
året:
5-6 - Årsnfitdårsnidclag
6-7 - Sanilade igen- 45 år
efter dramat
7-8 - Kulturhusens dag. Hösttrtiflen
8 - Filnmftort
8-10 - Museiehonferens F7

10
1I

Flern"Löqenhistorier"
Vifierllygskola på Hiigerniisviken

12 Arvid Flory
En 1L-årirtgs tankar om pilot)tl'kdl
I 3-I 4 Mekanlkerndnnen frårt Fårösund
15 Döderhultaren

Forts. Sid 14

Omslagsbilden
Hangar 81. Hangaren var en av de ft)rsta byggnader som uppfördes på dåvarande 2.Flyglråren. Hangaren stod klar ll7 1929. Den byggdes delvis i betong, en på den tiden ganska
ovanlig byggnadsmetod.
När F2 1947 omorganiserades till utbildningstörbandrkom hangaren i första hand att utnyttias av Radarskolan (FRAS).
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Vapen stod flirdig
Minneshallen

w"§t

I943. Initiativtagare
var dåvarande Flygvapenchefen Bengt
G:sorr Norden-

skiöld Han skrev
själv reglerna ör
hallen och glorde
ingen åtskillnad på

grad eller

befattning. Alla, som i olika roller kommenderats till flygI.;änst
omkommit,
skulle minneshallen ihågkommas för
evig tid.

och

Chefen Flygvapenlcdningen, Kent llorrslrog hållcr
nrinnestalet.

Minnesstunden inleddes med stämningsfull militärmusik. Under tiden samlades
anhöriga , bl a foraldrar och bror till en ung
tänrik som tillsammans med en kamrat omkommit ett par månader tidigare, ett antal chefer från Flygvapenledningen, Materielverket
och Flottiljerna.
Flygvapenchefen lade ner en krans framtör
marrnortavlan och hrill sedan ett tal där han
bland annat framhöll, att gringna generationers
kunnande och möda kommer dagens flygare
till godo, även om utveckiingen gått mot
snabbare och annorlunda flygplan.

Lennart Koskinen, vars fru forlorade sin far i
Flygvapnets tjänst, ombesö{de den andliga
delen av ceremonin. Han bcirjade och slutade
med verser av Dag Hammnrskiöld och talade
sedan om vår strävan efter mening och sammanhang, något som skiljer människan från
djuren. De omkomna upplevde meningen och
de fullgorde eu viktigt viirv. De dog mitt i sitt
verk, de flesta mycket unga. Han avslutade ned
att välsigna de omkomna och deras anhöriga,
varefter töljde cn tyst minut.
Ceremonin var mycket vacker och gripande
och avslutades med samling utomhus. Fyra
JA-37 Viggen ur Fl6 tiög in på låg höjd. Over
minneshallen bröt sig ett av planen ur, steg och
försvann. En hälsning till de förlorade
kamraterna kailad "*Iissittg nran".

i

Minneshallen år mycket vacker och stämningsfull. Prot'essor Einar Forseth har skapat
de sex tieskomålningarna som omger marrnortavlan. Man fär ftlja en ung mans uppväxt i ett
lantbrukarhem, studentexamen. flygutbildning,
olyckan och slutligen begravningen med hedersbefvgelser.

Minnesstunden var mycket stämningsfull och gripande och t'ör mig elt välbevarat
minne. Jag besöker hallen flera gånger om året
med en blomma och sitter en stund och mrnns
de hemska dagarna och månaderna 1952 - men
också de tlna åren före.

*t **.1.

{,*
Tänkvärt
Man kan inte ändra
dens riktning,

men man kan sätta seglen
så, att man alltid når sitt
måI.
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Vi vet nu alla hur

miistaren, Stig Nylow, ledde
oss i de garnla valkanda sån-

gick. För att göra "historien
kort", Catalinan blev beskjuten och tvingades nödlanda
på vattnet. Två besättningsmän, Olof Arbin och Ove
Engberg sårades. Den nödställda besättningen Plockades upp av det tYska lastfar-

gerna.

Till kaflet

kåserade LIno
Briimning över sin tid på F2
under första delen av 40-talet. Han tyiinstglorde då bl a
som divisionschef för 2. och
4. divisionerna. Vi fick också

ta del av intressanta
upplevelser
krigsslutet.

i

det

flyg-

tyget Mlinsterland och fördes
Hangö. Besättningen
hamtades sedan Åbo for
hemtransport av sYsterPlanet
Catalinan GC.
Försteföraren OIof ,4rbin be'
lönades så småningom med
Stockholmstidningens guldmedalj och övriga besättningen med guldklockor med
inskriptionen "För Svensk
Flygargärning".

till

samband med

I(lubbnråistaren oclt
dett har något att ntedtlels'
stängningsdags kl
2400 var fortfarande många
tolkas
kvar, vilket väl
som att vår klubbmåistare
ännu en gång lYckats arrangera en trevlig sammankomst i gammal god F2-an-

Vid

fu

da.

på

i

Således, den 16. juni
efter
dagen

45 år

nedskjutningen,

samlades
grånade

besättningen, sju
henar med damer På gamla
F2 i Hägernäs. Det var en

våt, regnig dag varför

Samlade igen45 år efter dramat
Paul Erikssort

.,*.w
-F' '%.
rW

Uno Brtintning

I

Övnga aktiviteter::

o

l/ffib.

Egon Olsorts fotout-

ställning väckle många glada
minnen.

o Kerstins Bar var flitigt
besökt. man kunde där utöver starka drycker även inkÖpa böcker.

o

Man kunde

PrÖva

lyckan i lotterier. Bl a utlottades ett vackert keramikfat

skankt

till

föreningen av

Britta Lundberg.
o Allmän trevlig samvaro och mojlighet att rÖra På
benen

till disko-musik.

.,:,7l4,
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Pä 45-års-

dagen

16.

den

juni

1?e7 t58)
Yl lgen pa
, ,,
y Flottiljen i

,'y'

Hägernäs

Det var strax efter midnatt
den 16. juni i952 som det
obeväpnade flygräddningsplanet Catalina lyfte från F2 i
Hägernäs med sju besätt-'
ningsmän om bord. UPPdraget var att sÖka efter Överlevande tian DC-3:an som
troligen störtat efter bes§utning på internationellt vatten
nordost om Gotland.

samling skedde direkt på
gamla off-mässen, nurnera
Sjövillan, kl 1000.
Undertecknad halsade alla
välkomna och uttryckte glädje över att alla kunde närvara, speciellt då de långväga
gästerna från Halmstad och
Linköping.
Besättningens betälhavare
1952, Svetr Törngren, höll
ett uppskattat anförande bl a
om hur anhöriga uppt'attade
"dramat" ntir rapporter nådde dem därhemma. Kanslor
som inte riktigt kan beskrivas, men som till slut utmynnade i stor glädje när rappor-

ter om att alla var
kom.

Stunden

räddade

på

fortsatte under

mässen

gemytlig
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kortfattad redogörelse över
F2 historia, stående vid en
modell av F2-området från

50-talet.
Det beräknas att ca 250 personer besökte F2 denna dag.
Arrangemangen fick sedan
omnämnande i lokalpressen.
Följande medlemmar ur s§relsen medverkade:
Paul Eriksson, Kurt Jörgne,
Stig Nylow, Egon Olson och
Sture Remberger.

Filmafton

Den 14. november hade F8
Kamratforening inbjudit F2
och F18 Kamratföreningar
till en filmafton i Osterman
Aeros nybyggda lokaler pä
Arlanda.

Niir tiden for samling

var
tillända, kunde F8 Kamratordförande,
förenings
Gunnar Olssort, hälsa
välkomna till ett 50-tal medlemmar från de tre föreningarna. Tyvän var det bara
sex medlemmar från vår
förening som hörsammat
kallelsen.

8
Sekreterarett, Sune Blom'
qvisl, svarade sedan för vistill video
ningen av
överförda filmerna från
40-50- och 60+alen. Manga
minnen väcktes till liv från
en tid då Flygvapnet befann
sig i ett intensivt uppbygg-

de

ferensen var detta år förlagd
Skaraborgs flygflottilj F7 under tiden

till

n-24--26.

F2 Kamratforening

nadsskede. Många kanda
profiler paserade revy. Man
slogs av hur unga de var.

Under en paus i filmvisningen serverades landgängar, öl och kaffe. Det
blev också möjlighet att
ventilera gemensamma minnen från gangna tider samt
att inköpa böcker, bl a Sune
Blomqvists bok "Hawker
Hunter Stridsberedd", vilken kan rekommenderas.

Efter en andra frlmvisningsavdelning gav Sune en del
kommentarer till UD:s då
nyligen utkomna skrift. "Redogörelse över DC-3-nedskjutningen juni I 952".
I och med detta var en trevlig
kväll tillända. Ett vqrmt tack
till F8 Kamratft)rening for ett
uppskattat initiativ.

Lennart Berns

Samling skedde

landq dtir

på Ar-

reseledaren

Lennart Berns räknade in

deltagarna

fran

holmsområdet.

stock-

Vi tog se-

dan plats i en Herkules,
som tog oss till Såtenäs

efter att först tagit

Pluseiftireståndarkonferens och
Kamratliirenings-

träff.
Flygvapenmuseum arran-

gerar årligen en konferens för flygvapenmusei-

Gttnnar OIssort,
ordf. Ir8 Kaluratfiit'ening.

re-

presenterades av: Paul
Erilcsson, Kurt Jörgne och
Stig Nvlow.

foreståndare.. Vid konferensen förra året var för
första gången även rePresentanter lrån FV Kamratföreningar inbjudna Kon-

UPP

flera deltagare på F3 och
Fl0.
Niir vi landat pä F7 möttes
vi av Raymond Andersson. Han kom att ta hand
om oss på ett fortraffligt
sått under vårt besök. Det
skulle också visa sig att
han var en medryckande
guide, med gedigna kunskaper både vad gällde F7
och Viistergötlands histona. Raymoad tjåinstgor bl a
som töreståndare tör F7
Gårds- och Flottiljmuseun.
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MARTNFTYGAREN

-E

Ste/nn Bermlid
Utställningsteknik

Talesmän

for de olika

igen plats i vår Herkules
for att starta hemresan.
Flygningen gick nu den

omvända vägen,

-

Arlanda,

F7med

kamratföreningarna redo-

-F10-F3

gjorde t'ör verksamheten

landning Arlanda

inom resp förening.

l6-tiden.

Efter en kortare diskussion var det så dags for
Sv'en Scheiderbauer an

törklara konferansen

av-

Tre mycket handelserika
och givande dagar var
darmed tillända. Värdefulla inblickar och kontaher hade erhållits till
fromma

slutad

Efter lunch tog

vi

åter-

vid

for

kamratföreningsarbetet och för tradi-

"Löqenhistorier"

oFörst en rättelse:
lvlånga som läste. "Så här började det", i
t'örra numret av medlemstidningen undrarade säkert över vad det var som volontärerna hade så rolig åt. Det var inget fel på
läsarens humor. Ett ord hade blivit "felstavat. Stod "Momentet". Skulle stå: "Mo-

numentet"

Det lät alltsä så här när

sergeanten skulle lära volontärerna gå: "På
törsta monumentet, sält lram ena foten

-gör detl På andra monumentet, sätt fram
andra loten - gÖr det !" o s v. Genast lite
roligare.

o En löjtnants bröllopsdag
och---natt!?

Som vanligt avslutades veckan på 1ordagstörmiddagen med någon lorm av
idrott åtfötjd av permis.
Denna gång hade jag lagt en orientenngsbana och målet var som vanlig
"torpet Löt" vid Hägernäs hållplats. FÖr att
ingen skulle maska, så kÖrdes alla med

i

Flygvapnet.. Hoppas konferensen kan ffi samma uttbrmning även kommande
år.

Ett varmt tack till chefen
Flygvapenmuseum, CF7
och Raymond Andersson
for perfekta arrangeman

g.

*AP,'flf
till

starten någon mil ut i
"busken". Det gallde alltså att kuta på fÖr
att hinna med ett tidigare permiståg.
En lojtnant från flottan (spanare) bad att fä
slippa, för att han skulle glfta sig på
eftermiddagen. Jag gav honom tillstånd att
ta halva banan (sadan makt hade jag då),
och kuta till "Löt" fort som fan. Själv stod
jag vid sista kontrollen dit brudgummen in
buss och lastbil

Här kommer flera

tionsbevarandet

i god tid. På tiåga om närmaste
till målet hck han tipset att gena

spe kom

vägen
över en liten bergklack - sedan var det raka
spåret.

Nedför berget halkade han så illa, att han
grenslade en buske med vassa grenar. Där
satt han täst och skrek på hjålp. Vi lyfte
bort honom och han fick åka tillbaka. Otur ! ! Grenen hade träftat just det ställe
som den i det rådande laget absolut inle
fick traffa.
Flottiljlakare L. Sundgren assisterad av
Lennart Lizell fick anlägga ett stÖrre
bandage. "The shorv must go on !".
Bruden, gäster och paraderande offkamrater hade det mycket muntert när han
bredbent - nästan i spagat - skred uppför
kyrkgången.
Han fick en extra ledighetsdag.

Forts. sida l2
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Arvid Flory
en

fi) rg ångs nru n

i no

rn det ni I itti r a _fI), g et.

I

samband med att
Flygvapnet blev egen lörsvarsgren
1926, lamnade Flory marinen och gick
över till det nya vapenslaget. Där kom
han bl a att tjänstgöra som chefför:
Fs t926-t932
F2 1932-1934
Under sin tid som chef för F5 kunde man
återfinna hans namn i Blekinge Läns Tidning under rubriken Militiira notiser den
27. ap..il 1932.
Som framgår nedan, var inte notisen av det
positiva slaget.

L EK]}TGE

B

0nsda&n

Flygarna behöver inte gå mycket i skola,
de behöver bara lära sig siflrorna , för att
de ska kunna läsa mätare. Jag tror att de
också borde kunna läsa kartor, så att de
liittar tiam om de har kört vilse.
Flygarna bör vara modiga, om en vinge
eller en motor laller av. De bör förbli lugfl&, så att de ska veta vad man bör göra.
Flygare bclr ha goda ögon, så att de kan se
genom molnen, och de fär inte vara rädda
för blixtar eller åska, for att de är närmare
dem Zin vi.
Jag tycker om lönen flygarna fär. De
fär mera pengar än vad de hinner göra av
med. Det beror pä att de flesta människorna tycker att flygning ar farligt med
undantag av flygarna, för de vet hur latt
det är.
Det finns inte mycket diir som jag. inte
tycker om, fcirutom att flickorna tycker om
flygare och alla flygvärdinnor vill gifta sig
med flygare, så att flygarna måste köra
iväg dem, annars stör de. Hoppas jag inte
blir flygsjuk. Om jag blir flygsjuk kan jag
inte bli tlygare och då måste jag bö{a
arbeta.

+++++++

§{abril

MIATAIAAT{Oru§SR.
X.'{gs.horläo lertrtlllda uEhro(.
Xnrrno^rråtren hnr fustsulll .Skäruk:r
i:ar allerir":c- krr;sr:iti.s utsla; :tt rld,rrn.t
cfir{rr tör :lygskoiklren pd Ljt-n$ryl,{
kcmnrcod0iK-lptcoca S- l. Fiory" ,tiscrplh:st=ff 'cr f,rrrit-stan be"ratsnin; i {
rtarar f-or ofortånd r (ultf;rrrnrla 3y
tJ.iosioplrktcr. !'lor1' hadr: mpd;rvit rn
l,csaågdrarcll)';nintr nred ett k}rcnlltcpr.rn rrnrler siltlan6 frlrhiillenden :it
li)'xningerr icke rrnr trl!Ålnn cnligl :n-t nrldoere{ör Ili'rl,oie o- Krits}ro;rrtl,.a JrÅr tltssuloor 6rptrk!&f Plot: fJt
55 kr. ersii(ta kronan orrrk};ine,l<r
dcnna pcrssgenrelly3rti.oe. tT. f.)

Irrr.d

i'',c.

En 1l-årig grabbs
funderingar över
PILOTYRKET
som yrkesval.
Jag vill bli tlvgare när jag blir stor för
det är ett roiigt och latt jobb.
Dart'or tlnns det nulnera så månsa flvuare.

l'lera " Löqenhistoriero,. Forts.
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Divisionschefen behöll

terminslönen
En 3-grupp Hansor skulle vinteröva i Dalarna och stationerades till Ryggen några
mil öster om Falun. Så skulle det bli galej
på tunsthotellet och vi såg fram mot en
trevlig lördagskväll. Denna veckan hade vi
inte fätt ut vår terminslön, så vi påminde
vår kapten "Klotis". Han lovade att den
skulle betalas ut på lördag f m.
Vi fick inga pengarll Han hade satt in hela
krigskassan på sin egen postsparbanksbok
(for att ffi ränta). Posten var stängd på
lördagar. Han hade aldrig tillhört någon av
de populärare otficerarna, och inte blev det
bäure efter denna fadiis.

Vi t'ick sitta i förläggningen på kvällen och
soela skitsubbe.
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drneldh var en reslig kämPe, som
t'örutom sina mekaniska ftirdigheter även
var begåvad med en tyllig tenor som kunde
bedåra de kvinnor som råkade komma i
hans väg. På mässen brukade man titulera
honom "Kråkbrasa", vilket han parerade
med att svara: "Fel, mitt namn är
"Finkfutt". Detta är alltså ftirklaringen till
den något kufiska undemrbriken.
Örneldh och den felande länken.
Här följer en berättelse, vars sanningshalt kanske kan ifrågasättas av många.

Jag återger emellertid huvudpersonens egen redogörelse över hur det gick till.

Vi t'ört'lyttar oss nu tillbaka i

tiden till

nästa uppställning blir Orneldh
beordrad aft träda fram för att blir av-

Vid

tackad av skolchefen inför truppen.

BOKNYTT. Forts.
bra pris, samtidigt som.Du stärker vår ekonomi.
Följande priser inklusive porto gäller:
135:Flera Flygarhistorier
85:Flygplanet S12
Torpedflyget i Sverige 245:.'

Fårösund en sommar i borjan av 193O+alet.

F2 bedrev redan då utbildning av marinflygare på Gotland.

Frir

Örneldh var kommenderad att
som mekaniker delta i ett flygpass med lt
K-G Lindner som förare. Flygplanet var ett
biplan, en på den tiden vanlig flygplantyp.
Det var således ett flygplan med många
stag och stöttor mellan vinqarna, vilket
senare skulle visa sig vara en stor tillgång.
Helt plötsligt forsvinner dragkraften och
motorn går ner på tomgång. Lindner gör
sig beredd att nödlanda i en terräng som
inte är alltfor inbjudande. Orneldh sknker
och ger tecken att han avser klättra ut lor
an hita felet. Han klänger ut bland stÖttor
och stag kampande i farwinden fram till
motorn, &ir han lyckas få upp en huvplåt.
Där hittar han nåistan omgående felet;
gasreglagets ltinksäng hade brustit. Han fär
tag i hävarmen på förgasarens spjäll- a.xel
och vrider a.reln till fullgas. Pro- pellern
drar igen för fullt och Lindner. kan stiga till
betryggande höjd. Nu kan föraren med den
tna handen ge tecken åt Ö att reglera
motorvawet så att hemflygningen kan ske i
"normal" ordning.
Under inkörning till slipen väcker det stort
uppseende, att en man klamrar sig last på
ilygplanets utsida. När man fär forklaringen till vad som hänt är saken klar, man
har blivit åsyna vittnen till en verklig
bragd.

Beställning görs genom insättning av aktuellt belopp På PG 28 82 18-1.
Ange boktitel och namn på talongen.
Böckerna kommer åven att fÖrsäljas i samband med årsmötet.
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