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MARINFLYGAREH-.

-s{h'
I ett kapitel av Nils Sörlerberg i boken
Sveuska Vingar återfiruts nedanståetlde
dikt.

Jag bladdrar i anteckningarna och
läser om vårt flygbesök på "Cröna ön", d v
s Gotland, med våra lantmaskiner, otn livct
under ftilttjänstövningar och finner därvid
bl a friljande "flygarvisa".
"Och vi styrde en hoP
över blånande sjö
för att töuima ett stoP
på den grönskande ö.
Och vi seglade in
i ruinernas stad,
där hon drörnrnande låg
i sitt Östersjöbad,
och vi tog dem med storm,
heia världen var vår,
Och när åter vi for
rann en blankande tår
utfor flickornas kind.
Men den torkacle fort
uti sommarens vittd."
"Och vi stridde mot folk,
som på markerna köP,
så de vettskrämda stÖP
uti dikernas smolk.
En patrull utav "l)ront"
rände sönder en front,
och en kulsprutetroPP
satte av uti sken.
Men vi skattade gott
då vi svingade hän".

'

fuisvarigutgivare. ll1lliamSivebro
I

reclaktionen:

Kurt Jörgne Red

Ulla-Britt Blad
C-A Åkergren
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Sekreteraren har ordet

4

För 80 år sedan.
Marinens forsta vinterfl y'gskola.
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25-årsminne från Hägernås.

Herman Sundin
För 60 år sedan.
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För 55 år sedan.
Minnesstenen reses. Kamratföreningen bildas. 1(-G
Lorssott
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För 25 år sedan.
F2 läggs ner.

"Över ilårs[iirdens våg
ha vi hjulat så glatt,
där som Kustflottan låg

9

Två legender inom radio
och flyg.

i ett dödvattengatt.
Och vi löpte en loop
och vi spunno en sPinn,

l0-12 Att söka som volontär vid
F21937. Artur Hedbont

och sen törndes ett stoP
för vårt glättiga siru1".

13-15 Händelser under det gångna verksamhetsåret.
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=Tn rnanlnFLYGAREH---.
För 80 år sedan
År

1919
Marinens flygväscntlc genontlö rtle sin fiirsta vinterflygskola
vitl IIägcntiisviken.
Marinens flygväsende fick en fast orgatrisation 1915. Organisationen fastställdes i
Kungl lrrev deu 30 juni detta år. Till cn
liörjan angavs huvuduppgifterna till övervakning av orngivande hav satnt spanittg
och eldledning för marinen. Efterhand som
flygplanbeståndet utvecklades vidgades
uppgifterna till att ornfatta spaning till andra sidan Östersjön samt torped- och bourblällning.
Under hela uppbyggnadstiden hade maritrflyget lidit av att inte kuma sörja för den
egna .flygutbildningen.

i9l8 ville rlan lösa

denna fråga och sökte en lämplig plats för
skolverksamhet, Efter ornfattande rekognoseringar famr man Hägernäs och I-lägernäsviken lämpligast.
I oktober 1918 inköpte Marinlörvaltningen
ett rnarkområde our l4 tunnland på I{iigernäsvikens västra strand för att där anordna
hangarer, förråd m m för en flygskola.

4
Mau utbildade både llygbåtsliirare

oclr
sparlarc. Som elev i den förstnänurda kategorin ingick bl a styrnraturett Allsitt AhrenIterg.
'fill sitt lörlogandc hade rnan sju flygbåtar,
två Friedriclilrafen-plan, tre av iiarma.ntyp
och två av I'hulintyp.

Vintertlygskolan viri I [ägerträs flygstation 1920
Flygplanet i lufteu cn'l'hulin typ G.

Bland spanareleverna vid Vinterflygskolan
i920 återllurer vi dåvarande lojtnanten vid
kustartilleriet llernmn Sundin Sutrditt
blcv sedcurera överste och chef lör F2
urrder ären 1936-1944.
I en artikel i liirsta nuuuuret av Marinflygaren 1945 skildrar Sundin bl a verksamheten vid Fiägernäs «lessa [orsta år.
l-lär fdljer Sundins artikel i lörkortad form:

25-rirsntinuert
från l-lägernäs

"Kurtgl trfaj:t har i nåder befaUt att en
flygstatiott skall från oclt nrcd den 12
dennes vara afiordnad å den plats vid
Ilcigenfuvilterc vdstra slrand, sot,t av
kro nan inköpts diirstädes.

"

Så brirjade den getreralorder lrån Sjöförsvaret av den 6 februari 1919, varigenolll
Hägernäs flygstation tillkorn.
Den första vinterflygskolan startade den 12
februari 1919 och pågick till den 8 april då
isen gav med sig.
Förläggning ordnades på logementsfartyget
"Freja". land fanns endast tälthangarer
och provisoriska s§ul. Chef för flygstationerl var kaptenen C A F:sott Egerströnu
Han var också flygbåtsförare (den tidcns
flygförare) tillsammans med bl a kaptener-

I

na

Flory ochllecknrun

H Sundin

Den 3 februari 1920 belann jag mig ombord på
logeureutslartyget Freja
som tned assistans av
rninsveparna Sökaren
och Sveparen var under
utbogscring med t'läger-

näs sorn måI.
Jag hade under de rtärurast fijregående rnå-

naderna genomgått en teoretisk flygspanarkurs ocli skulle nu påborja förberedande

praktisk [lygspanarutbildning vid ilägernäs. Det var försl.a gfrngen jag besrikte I-lägcnräs och foga altade jag då att jag ultder
den
årett skulle
foljande

de

25

fä

övervägande delen av nritt verksamhet [örlagd till denna plats.
Marinens flygväsende hade redan före-

gåendc år förlagt sin vinterllygskola till
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Tn

Nästa stora utdclning av
flottiljlanor ägdc runr dcrr
17 sc1;tcnrber 194,1 rnit.t
undct brinnandc krig. Ilin
krattig utbyggnad av lrlygvapnct hadc skel.t, sir uu

Iiör

60 år'sedan
Kurtgl Roslugens
Flltgflouilj

får lnottasa sin fnna

I

samband med invigningen av Kurrgl Svea Flygfiot(f8) på Svenska flaggans dag den 6 juni 1939
fick 12, I?3, F4, F5 och I.-8
mottaga sina fanor.
Det var
Konung
Gustav Zsorn sarnband
rned en högtidlig ceremoni

/r,

var dct hcla åtta tlyupl)satta flygllottiljcr, niinrligen F10, f 12, f l3, Fl4, Iil6,
F17,lt20 och l;21 sorn stod
i tur att Iå sina ftrnor.
Ävcrt dctttta giurg var dct

Il M
i

överläntnade fanorna till
resp flottiljchef.
Det var första gången sonr
konungen uppträdde i
Flygvapnets unifonn.

kottung Guslut' V s0ll1
överliinrnad0 fan0rlla oclt

F8 var frterilcrt viird11otti

lj hlr ccrctttottitt.
lI lI

lionuttgctt överliimttar F2:s

fana till tlåvaratrtle

fl

ottiljchefcrr

Ilerttotr Sundin,

I år har alltså 60 år gått sedan. denna handelse. Ir8
Karnratförening planerar
att den 5 eller 6 juni högtidlighålla nrimet på F8.
Prograrnmet är i skrivandc
stund inte klart, rnen givetvis kommer de fem fanor-

na att

återigen vara på
*d,

plats.

F2:s fana har nu sin plats i

ett

konferansrurn i
STRllS-byggnaden på

De utdelade fanorna tiU I;2, FJ, F4, F5 och Fg lörs här

till högtidlig

parad.

Fl6.

För 55 år sedun
År 1944
Man rcstc en nlinllesstcn
Mart bildatle
I(ungl l(oslagens FIygfl o ttiljs
I(arnratftirenin
Man reste en nrinncsstcn
Som tidigare närnnts inleddss dcn nrilitaira

Ilygverksanthetcn vid l'lägenräs nrcd Marincns virrtcrllygskola 1919. År 1944 hade
alltså flygforband undcr 25 är varit förlagda till dcnna plats. I sarnband med firandet
av detta avtiicktes den 8 juni en urirurcssterr

övcr dct 50-tal kaurrater soul
Iörolyckats under tjiinsteutövning.

dir

SLeucrr

fick sin placering strax söder ollt
kanslihuset, och blir ilrskriptionen:

"De iilsliude iche så sitt liv, ail de tlrogo
sig unlan löden",
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venrber i gllrturustil<salen, clcir övlt Syenow
i egenskap av /lottiljchef hAlsatle oss vtilkonuta till bildandet av Aurrgl lloslogetts

Flyglllottiljs Kanvatförening. Vi

scttrt

vtil-

konmades var interintsstyrelsen oclt co 90
blivande nrcdlemnrur, Överste II C II:sotr
Enell utsågs utt leda för'lrurtdlingarnu.
Val av styrelse:
Iill vår för'ste ord/örandc
val d es e nhcil I i gt trrir t uule
övers'te Enell och till
v ice ordfi)rande ingety ör
B ergeng ren Sekre t e rur e
btev fanj Krona oclt kassör sergeant Sotulb erg.
Ytterligare I 4 ledanfitcr
ingick i s'tyrelsen blatrcl
vilka kan nrinurts:
Överste Enell
Kapten Alrenlterg och pastor Ferenius.
D e n eft erfo lj cu de d i s kus

sio

nen

Jog vill gdnru konmrcntet'a var{ör
det var en stor /ördel alt ha överstö Enell
som ordforande. IIan hade tidigare varit
clrcffor F2 årert 1934-36. Ilart var nu genrcd kontor

for

ekononri oclr brist på läurpligt underlag giorde att
endast ctt Iåtal nuntuter kont ut. ll.ed arun)

Dct cir verkligut /örtrciniligt alr I\Inrinflygarcn rtu återupps'tåll oclt jag lrcppas alt
vi Jår belålla vårt språkrör i nfinga år.
]v[en delta beror givetvis på oss sicilva sont
varit i tjiittst på l;'2 oclt des's divisiorrcr.
Mårtgu ntirurcnJ"irtns oclt jag vet att redaktören tir tucksam för bitlrug. [Iör ov Dr!! "
KnrlGustat, Lorssotr

b I ev

nrycket livlig. Det var nrånga viljctr oclr
nånga ftrslog eftersom vi var en blandrting av olika grader oclt åldrar'. Bl ct
upphov en vdrnpliktig sin röst och nrunade
ulla vcirnpliktiga att trinka på sina rdttiglrcter. Han fick clock svar fi'ån en atunn
vtirnpliktig nred repliken, "vi ska vtil bilda
en kantratftrenitry, oclt icke en /ackftrenirtg". Förvaltatren S O Karlssott, sctnt
satt som sekreterare blev nrycket irrileracl
över det inlrciffade, vilket irutebar att
nfinga underof/icerare från bölarr avstocl
från att bli nrccllenunar.
Medlentsarilalet var fi'ärt bötjun ca 650.
Ncir foreningen var som störst 1947 var
antalet ca 830 for att 1959 vara nere pir
endast 91. Darefter ökade intresset oclr
idag (1998) tir vi ca 330 oclt dettu trots att
F2 lades nerfor 25 år sedan.

neralsekrelerare

ordningen. Lin i böryun nruger xassu stdllcle till problent. Itryvar l]ergengren var
intresseracl dv ti&ingsulgivttingerr oclr
sktinkte d&ftr 500 kr. Valter X[elin ville
inte vuru scilnre ulan tillsköl suntnru suntnru. 'l'ack vare dessu gåvnr kunde reduktör
Iirttttssott böry'u ul givrtirrgert av i\ltrirtflygaren. Om jug itile nissrttirurcr nig var
Artutssott redukrcr /ör t idttingert Iilygttytt.
(lVtariuflygnrcn blev dock inte långlivad. Dålig

Svenska Aeroklubben

på Malrnskillnaclsgatan ddr

styrelsen hade nånga sanunanlrcidert. Vid
ett, sottt jug stirskilt ninns, vor frågarr ortt
a:t utge en nrccllentstidning uppe på dag-

För 25 år sedan
Den 30 jurti 1974
Nedliiggrtingen av
I(ungl l{osla gcns Flyghår
iir ett litl<tunr
'I'rots lovvärda insatser från kårens ledning, Ihcken och I'äby kommun gick det
inte aLt rädda Ir2 lrån nedläggning.

Den 28 juni troppades Kungl Roslagens
Flygkårs fana lör sista gången inför kårens
kvarvarande personal ured kapten Carl,Lret Åkergren sot7t lanlörere.
På kvällen den 30 juni halades så detr tretungade flaggan för sista gångar. Många
hade niött upp till en errkel cerentorti,
55 år av militar verksarnhet vid I{ägenräsvikens västra strand var tillända. F2 giok
historien, en historia sour det blev
Kamratföreningens uppgi lt att vårda.
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Att söka sorrr

IO

volontiir vid lt2

ir

1937.

Åy Artur Ilalhont

-

Åren 1934-35 genomgick jag cn rnc-

kanikerkurs
Stockholms

vicl

stads

yrkes- och lärlings-

skolor. ,Eleverna

var indelade i grupper som cirkulera-

hiurnrel niir vi stcg av tiiget i llägemäs.
IJn lantlig idyll nröttc ögat, nren ufrgot sorn
kundc ltireställa en llygstation sirgs inte
till. Ånglokct visslarle larväl i !arran och
nu var vi verkligen ute pår visclian. NedanI'ör åkrar och strandäugar glittrade en havsvik, Strax iittill hållplatsen kig en bolrdgård
clär några grisar bökade, höns gick och
sprätl,e på gårdsplaueu och kor glodde på
oss [riur hagen, vars gärdesgård griinsade
till en sutal grusväg som forde oss brant
ullp nrot ett skogspart.i.

de mellan olika
veckoprogranr. 1 cn
av gruppenla var
Författaren
den sedermera välFoto: G Söderberg
kande jaktpiloten
IIarry Nilssott "Balsa-Nisse", elev.
Som pojkar i allmänhet var vi flygintresserade. Mitt lufldop fick jag på hösten 1935 genoln en rundflygning över

Stockholm med självaste kapten AIbirt
Alrenberg vid spakarna. På grund av
platsbrist i passagerarutrymmet anvisacles
jag en plats i mekanikerstolen intill föraren, en lycka över alla förväntningar.

Med yrkesskolekursen som

bakgrund sökte vi, varandra ovetande, är 1937
volontäranställning vid Flygvapnet inorn
yrkesgrenen mekaniker. Jag sökte till F2
och "Balsa-Nisse" till F3.
Tillsamrnans med ett 20-tal andra grabbar
kallades jag till F2 tör.provtjänstgöring clerr
1. juli. En militärbiljett för resa Srockholm Östra - I-Iägernäs bifogades kallelscn.

En väldig värmebölja rådde sedan
en tid och solen gassade från el1 molnlri

i'lägernäs hållplats sonr den såg

ut när Artur

Iämnade tåget, Någon snö lär det icke ha varit.

I-lägernäs gård. lvlanbyggnaden.

Det här kuncle väl inte vara rätt !'/ Ovan[ör backen, där skogen började, gick err
väg till vänstcr urcd cu skylt sotn visade
mot F2, Efter en kort skogspromrnenad
kom vi ut på tippna åkerfiilt. [lär, på
vägens vänstra sida, lanns nu ett högt
stadigt staket sorn inhägnad [ör ett skogsbevuxet strandområde. Längre fi'arn, fraru-

för el.t högt vattcntonr och elt rritt tvåvånitrgs bostadshus, lanns en bastant grind.
-tsn vaktpost, beväpnad nied karbin med
påsatt bajonett, stod framlör grindeu och vi

förstod nu att vi var frarnrne.

Elter kontroll visadc oss vakten fram till
dct längre bort liggande kanslihuset.

Genorn dcnna griltd, ltu ftir digbygd, passcradc
Artur. I bakgrunden dct "lröga" vaLtcntornct.
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MRRIruRYGANEH--. t2
Biljetten nråstc stäniplas på Viggbyholrus
station ooh del var nred djup besvikelsejag
vandrade iväg till stationen.
Vid nrin serlare, över 40-irriga anställning i
försvarct, har det aldLig visat sig finnas något I'cl på min syn.
Vad jag nrinns oclr latst

,,*

,,

Logementsfartyget. F d pansarbåten Göta.

Pä väg ner till Göta blev vi antastade av
några handräckningsvärnpliktiga, s k "lualajer", vilka hånade och begabbade oss oclr
kallade oss för "kalliner". De avrådde på
det allvarligaste att "sno värvning". Dct
skulle stå oss dyrt om vi så gf orde.
Chocken elter de "salta bassantas" brutala
hot lade sig snabbt då vi utspisades rncd crr
god och riklig portion flaskpannkaka och
en nlugg svagdricka att slaicka'törsten nrcd.

'Klockan ett skulle vår grupp

gc-

nomgå lakarunclersökning. Den skeclcle på
sjukavdelningen kanslihusets undcrvirning.
Före inropet till "sjukan" skulle vi vänta
utanlör på gården. När vi kallades in från
det starka solljuset var man i början solblandad. Jag blev den förste att under sjukvårdsluriren C A M l{urlssorts överinseende utföra synprovel.. Jag kuncle ännu
inte urskrlja de urinsta bokstäverna på tavlan. Mitt frirsök att fiirklara att ögoneu inte
hunnit stiilla om sig resulterade bara i att
jag ltck en lapp i handen på vilken det stod
att jag inte hade tillräcklig synskärpa. Någon undersökning hos doktom blev aldrig
aktuell.

i

Med beskedet

i

jag gå upp
till expeditionen där
dåvarande sergeanhancl fick

len Elis Littiiiinen

var

expeditibnsunderofficer. Han läste lappen och trots
mina protester gav
han mig en enkcl
biljett för återresa
till Stockholm,
Dåvarande sergeantcr) Elis Littiiiinen.

i rullor nr lrr
så anställdes bl a l)örje Alpgård, Alyar
Ålnrcberg, Anrc Sunruelss'on (Sanl, I] A
llTilirt, I)öfe llingquist (Ilinkan) , L H
Liilberg och 5' Il K llarling vid I?2 den 1.
novcrnbcr 1937.
blev jag anstiilld som.lurir
i dcn nyinrättade yrkesgrenen 'l'rupp- och
expeditionstjänst vid 112 efi.er att ha gjort
undcrbeftilsskolorna vid Kungliga Dalregerncntct.

År l94l

Ilcdaktörcns konrnrentarer:
Attlcdttingett lill atl IIarrl, Nilssotr lick sntekttauutet
"llalsa-Nisse" lrade sin grund i att han soln ung var
en härrgiven byggare av flygplannrodeller i balsa.

När icke aunat angcs är bilderna i artikeln härntade
ur Karnratförerringcns lotobok, l]ilder ur clt
tlS, gförb

uuts

h isto ri u.

.llorts. Tvri legender ....

plats, nten han hade hårda nävar och sfi
småningour satte han sig i respekt. Dessa
trävar behövdes också när han mönstrade
in till skeppsgossekåren i Karlskrorla soul
!ortonåring. Där avancerade han snabbt
till underolficer.
Vid lorsta världskrigets slut var han
konunenderad att bevaka cn tysk nrinkryssåre. Det var där han fick se ell allllons oln
att floLtan sökte flygbåtsförare, han sökte
oclr bland 200 var han en av fyra som blev
antagna.l-Ian brirjade sin utbildning vid
tnaritrcns flygskola på l-lägernäs, blev l?irdig elter två nrirnader och tog certilikat
1919. Sedan blev han själv flyglärare åren
1920-Zl. i']å hosten l92l kom han att göra
filnren "De sista örnarna" tillsamnians
rncrJ Bengt llerg, också en ktind persou
från Kalmartraktcn.
ltr 1924 var det så dags tör tralikflygct ooh
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F8 60 år
Den I j uli I 93 8 sattes Sveriges första
jaktfionilj upp. Flottiljen fick ordningsnummer 8 och namnet Kungl Svea FlygJlottilj. 1998 har 60 år gått sedan denna
händelse, vilket F8 Kamratförening kom
att hogtidlighålla den 4 juli.
Under samlingen, som ägde rum vid Järflilla §rka, underhöll en ensemble ur Svea
Livgardes Musikkår i uniform modell Ä. t
kyrkan t'öljde ett stämningsfullt korum.
Efter korumet förfl)ttning till F8 för visning av småflygplan både på marken och i
luften. Även en av marinens helikoptrar

Olof Karlsson.
Före återftirden mot Täby och Stockholm
gordes ett kort besÖk i Gamla Linkoping
,iit.t fick avsluta en trevlig och händelserik höstutflykt.

visades.

Som avslutning jubileumsbankett

på

i

Sven-Olles restaurang Veddesta. Under
banketten tal av bl a Kamratföreningens
ordförande Gunnar Olsson, fclrre flygvapenchefen Dick Stenberg och kommunalrädet Christa Löwl.
Representanterna för vår förening, Paul
Eriksson och Kurt Jörgne fick ndjet att
deltaga i ett stämningsfullt och minnesrikt
hogidlighållande av en for Flygvapnet
berydelsefuli händelse genomfört på ett
törtjänstfullt satt av F8 Kamratförening.

Sven Törngren åskådliggör utvecklingen
inom svenskt militärflyg.

Höstaktiviteten

Fly gt ap en mus eu nts mu s eifö r est it tt'

Årets höstaktivitet omfattade en busstur
till Linköping med besök på Flygvapenmu-

darkonferens ocl, kanrotföreningstrtiff.

seum och Gamla Linköping.

På morgonen den 26 september startade
två fullsatta bussar. en från Täby och en
från

C

ityterminalen mot utfl yktsrnålet.

trtt första uppehåil vid Route 66 fÖr fÖrrniddagskaffe.
Vid framkomsten till Malmen valde några
att bese Gamla Linköping medan huvudparten samlades Flygvapenmuseum där
tre skickliga guider. Stellan Andersson,
Roland Printuköld och Sven Törrtgre,,
svarade för en mycket intressant redogÖrelse över museets historia och framtidsplaner samt visning av samlingarna.
Lunch intogs på Scandic Hotell där vi ocksä kunde bese en väggmålning med F2 anl.:nytning. Motivet är närnligen en Catalina
i luften. Mälningen är utförd av arkitekten

i

lr'Tlliam Sivebro och Kurt Jörgne representerade föreningen vid årets konferens
och träff, som denna gång genomfcirdes på
F21 iLuleå 19-21 oktober.
Tili Luleå kom deitagarna på

ett srnidigl
hjälp
av en
men något bullrigt sätt med
Herkules frän F7.
Ankomstdagens eftermiddag bjöd på F21information samt en fin flyguppvisning
med en Sk61 samt en grupp JA37.
På kvällen gemensam middag vid vilken
flottiljcheflen, överste Frank Fredrikssott,
hälsade oss välkomna. Efter en trevlig kväI1
var det så dags att återuppliva hur det var
att sova på logement.
Andra dagens program innehöll information

om kulturen i Norrbotten, visning av F2l
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