1,)44, ÅrIMÅ F 2 ii;'rl,i:l.{IfÖ:}Ii'[Ii,IG Siti]Å]ES.
Å1Inänt.

Ute i Euroi;a rasacle 2;a värld.sliriget som vdrst. Ånn':', i nars pägick
tyska ockuFationerrla med. Unge::n och iiuraänien som _senaste offer.
-De allierad.e insatte eno::na bonb.räC.er över i.e t;,s[s städerna. !) g a
strid"sskador, bränslebrist eller d-esorientering nödIanåad.e 150 fl;.gpIan,
därav 120 anerika.nska, i Sve-r:ige.
Ce

)en 5 juni inledd.es invasj.onen i I'io:maniie. ,ion ;eie-,.'Aåi1i-i:i::.;

sände

tyskarna de nya V 2-robotarna i vågor över London.
Ild" upphör meli-rn ii;rss1ut U och i;'inland" blåstes i- september. I stillestånd.savtalet inslcrevs kravet på att ii'inland skulle d.riva ut cie tyska
trupperna ur land"et. YiC- d"e så uppkonna striCerna mot sina tidigare
allierad"e retireracle C-e tyska förbanden norrut mot nordo.orge ned-brän-

allt i sin väg.
i;llieraCes sjöstrid.er gav ökad.e fra.ngångar och i konbination ned,
flottan och flyget k-unde det jättelika iyska slagskeppet, Tirpiiz, sä::kas utanför i{orge d.en 1} november.
Sverigc ver nlt roobiliserat på C"et s jätte året, Livsmedelsransoireringarna blevo aIlt sträirgare. i(ol och olja var allvarliga bristvaror.
}e bilar och bussar son haae körtil1stänc1 d.revs med" gengas. End"ast viktigare militär- och ut4'ckningsior<lon iick köras lå bensin resp dieselnande

.tle

Civilbefolk:ringen övades i åtgä::d.ervid la:m och förbereclelser rr0n
kriget kommert'.
Pä natten d.en 22 feliruari f1ög frännend-e bombflrrrgplan in österifrän
över Stockholms skärgårC och fä11de bonber över Ilamnarbyhöjden och /irsta.
ile fortsatte västerui och fä}Ide tre bonber över Strängnäs .rerefter de
väncie och avlägsnarle sig ösierut,
litt svenskt spaningsflygplan, S 1 5 Caproni, meå f;.ra mans besättning
ned"sköts av tyskarna ute över Östers jön C.en 1{ maj.
rtrn',/ 2-robot, soEr provsköts från ?ernern'rind.e d.en 1i juni, kom ur kurs
och harnnad.e ]6 kiloneter noro.väst om Kakcar. Roboten sänd.es till )ingIand. för unrrersökning och befanns ha Sl{F-ku11ager i sin jetnoto::. }etta
föranled.d,e en skarp brittisk nct till- clen svenska regeri-ngen.
Passagerarbäten rrliansart, som oei: 2{ november var 1:å öve::faz:t iilli/isby torped.eracJes (krigsf orlistc). lndast två överlevancle kund.e räcio.as
från en flotte. i)en civila sjöfarten gick i konvojer längs svenska
kusten och i skyd.ci. av flottan och med. fl;rgspaning efter U-båtar men
bått::afiken på Gctland. fick gä uta.n skydd. nestarlels.
i{ågra fredliga notiser.
iien 1 januari i:r.förd.es anropet Sveriges Radio i stäIlet för 'rStockhoh'1-I,[o ta1a'r, Gö teborg-i;Iotalart e1]-er'rMaLmö-]iota1a!' .
1)\Q var d"et100 år sedan f'Iu. gamla C.u fria[ kom till.
På g::and. av kriget förekon inget internationellt id.rottsu.tb1,1s. li'åra
storstjärnor fick inga 'i;i1lfäIlen ait mäta sina krafter ned. idrottsnän
från andra Iänd.er.
Gösta Andersson vann årets Vasaloi:p på den nya rekord"tiCen ,,18.41,
i{iIs Karlsson, (Uoranisse) blev svensk mästare på aIla tre sträcko::na,
15r J0 och l0 kiloneter,
och pä
Gunder lägg pressade värli.srekordet på 15OO m till't.15t0

2 eng mil till 8,4?-18,
iirne Xndersso:'r. satie värlc-srekoro i;å 1 eng ni1 ned z,i'C1 r 6.
)alregementet vann militär'stafetten för 4:e gångeit i fö1jc1.
illin ;iägner invaldes i Svenska, Akad,enien efter professo::r H, iarsson
Å34 öppnaC,e fiyglinje på Luleå.

,1

Krigsmakten.
Konungen var högste befäIhavare över rikets krigsmaki.
Under konungen förC.es befälet över krigsmakten av överbefälhavaren.
Den 1 apr:iI avgick general ?hörne1t son Ö3 och efterträd.C.es av

general Ljung.
Generallöjtnant ,}engt G:son Nord.enskiö1d va:: C.i'Y sed.an 1942.
.i,' 2 ingick i f järd.e flygeskao.ern (u +) som omfatte-de spaningsf örband.en.

öf tittst<apad,e en luf tförsvarskommitt6 cLen 1 augusti nrec syfte
organisationen,
att utreaa d.en frami;i0-a luf tförs
Uncler året uppsattes J4s4r Zg7och .f 17, l' 17 skulle b1i en
torped.f lottitj
var:i 'I 2: orna u.r i,' 2 skulle ingå som en tänkt deI'
De militära sjöflygplanens tid- var ute och lr 2:s neiläggning börjacie redan cå diskutere.s. ,:;n Ce1 av F 2-personalen kom att överföras till :' 1 7.
På Kungliga iioslagens

/ Ftv

flirgflottilj

1944,
;en 1 juli avgick översten Hernan Sundin son C i' 2 och efterträddes av överste Hugo 'iveno';.
0räknat den personal som var inkallad ti11 beredskapstjänst så
hade ir 2 )4 officerare, {'/ u-nd,erofficerare, 212 unö-erbefäl och nä:ra 200 civilanställcia samt flera hundra värnp1ili-Liga per år oeh

var

täbys s törsta arbetsplats .
.De äldre befäIen voro uis-r)rungligen från marinen diir d.e fått
förar- spanar- eller flygmaskinistutbildning och tilIhört i',larj-:rens
li'lygväsend"e vilket 1926 uppgick r d"et nyorganiserade llygvapnei.
Av officerarna kan nämnas:
d.ärne C.

Översten i{erman Sund.in, C F 2.
Kapten 3irger Lagerström, flygspanare, d-ivisionschef.
-rt- Löwenberg, flotiiljintendent.
Inkal}ade reservof f icera::e:
l,{a jor
J Ohr:l-stell, f lygspanare, cleltog L ? 2' räi.d:ringse:rped-ition av §obile vid Spetsbergen 1928.
ir d Uoff I i{edersbeforclrade Kaptenen, Albin :lhrenberg. lGnd- från
sina Grönla:rdsflygningar n n. i'{u inkallad som Chef .för T 2- i.et,
GAIO.

I(apten Cliff ord., f lygspanare, d-ivisionschef .
Iiiånga av I 2:s underofficerare mecl marin bakgru:tC hade, recian
under 1:a världskriget, börjat som skepps§ossarl bI a:
-rirvaltaren S o Karlsson, (S.0.) ,' O flygförare, Chef int,förrådet.
G r\ li.ydkvist, (Sna::;is):: ir flygmaslcinisL. Chef för
-rrf lygm'i;rI . f örråd"et

.

o 1i !a1d.emar Lagerkvist, (Vatte) Ilottiljkassö::.
It
iiils u aiiCersson, Qr-ggg-{a}kr ilt.t ) j:kiiv f}ygförare.
il
tiv f l;igföräre.
Johan ;lis Litiiåiffin]@ttiå)'nt
il
i! rr i-r .lomsieC.t, ;iktiv f lygf örare.
Av officerare och i:nderofficerare med" ren flyvapenbakgrundnärktes bl a:
Kapten ;ieinhold von:Jssen, f lygf örare, divisionschef .
-r'- !r;.ggve Sjö1in, f1;rgförare, Civisionschef.
-tr- :Lucl-berEr f lygf öra.re, divisionschef .
(.'lyf tet), f lygf örare, stabst jänst.
-rr- i.i;'1anier,
,
/ ^..
j
t ö tnanterf fänrLkar i llygtjänst.
;lspluni., rlnrlersson (iiuåsas) ,Iians i'ieij, ?ibell, U 3ränming, tiljebäck, . iantliga kon att nå höga of ficersgrad-er. iians I'lei j, generalmajor. .rlygattachc :- "flash*,ngton
IanjunJcare ;rilgot BergluniL, fl;rgstationstjänsi.
n
Gösta V Pettersson' flygstationst;änst.
il
;i E I'iäsströn2 ( Snäckan) f fygstatiotrsi jänst.
n
il C -,' 01sson, (i-logg'en) :rlygiöra:re. seilere chef fö.::
flygambulansen i 3od.en.

Sergeant ,iörje Alpgårcl, f lygstationst jänst.
John 0 Tenggren, flygförare.
-rr-

.{v d,e över 20C uirc-erbefäIen voro cirka häIften elever ::å korpralsoch furirskolorna. l'rv utrymrnesskiil kan endast några få av de äId.re
nämnasg

Överfuri::en Sttiff , s jukvårci.stjänst.
-lurir 3 Lönnqvisi, (3ra11e Löq) ilygmekaniker,
-t,- Eric Tend1er, tru_ppu_tbiIrlare. z
-rt- IIarry FroC.6, flygnekaniker, senare förarutbil-iad..
Underbefäl som 1941-1)\J genomgick underofflcersutbildning.
.rurir 01of :,ijknanl f1;rg.förare.
-rt- rilvar Älneberg, flygförare.
-tt- Ingemar Jonsson, fl;.'gsignalist.
-rr- Årne Sanuelsson, flygmekaniker,
- 'r- Kurt Ceoer, f ly3uekanii:er.
- r'- r':rthur iled,bom, truppu-tbilCare.
Und.er året var fu-riren E:rik Yallner konnenderad" til1 fl;,rgförarutbildning på Ljungb;rhs6. len ene av rie två trupputbilclarna i flygvajr]let son fick såcian utbildning.

anställda u-tgjorcles av civil personal inon vitt
vilkas arbeten samanfattningsvis håin.i'öres
stabs- förvaltnings- och und,erhällstjänst.

Cirka \O,; ev

d-e

skil-d-a yrkesorcråclen och

til}

31and. r1e mer allbelcanta ninnes:
Syster Anna.
rlusmor uooerg'.
I

1.

\r

telegrafist LIaLte 3oström.

Garagef ö:nlan Eriks son.

!'otograf Larsson.

Yerknästare Hultman.

l'iaskinist Johansson.
Eldare Holnberg.

Yerkmästare Hultnan.

Ij'örman Gr'll} .
G Larsson.
-:örräclf ö:man Svens s on.
l,Ieteorologas sis tent Palm.

Kontorist

t övrigt:
lrörrådsförvaliaren och narketenterif örestånciare:: S J Otters jö,
t d uoff frän.flottan sora. tjänstgjort på Iiägernäs änd.a trän 1919"
IIan ar,'gick ur tjänst under i.:i|?r.
ArvoCes ans tä11d.a kailLenen J chul-tzberg och he ders'lef orCrad-e 1ö j t-

Kända personer

nanten i)o1I< på nobiliseri.ngsavdelningen.
Långtidsinkal-1ed"e -upl fu:rirerna StranCL och Curtner. ixpeditionsunclerbefä1 på resp 21 . och 2.?u clepåd-ivisionerna..
Krigskonstiti-r-eraoer vp} serge&Eten, Carl irlodinr chef för vakioch beredskapspluto nen.
|agligen sedd: Hägernäsbonden lhut H Gu-stafssol?., (latron), soa
ned. häst och kärra häntad-e tunnorna med matavfall från köket ti1l

sina grisar.

Ir

2.

o-rganisation och verksamheter.

-rl-ottiljen var inde1ad. i depådeIen .oå Hägernäs

ocb. d.e d.etacherad-e

';orpeC- och marinspaningsd.ivisionerna. (Krigsförband.en) .
21 . ocln 22. ciepådiviIepåde1en ver organiserac pä flottiljstab,
sionerna samt flygstation.
Vid. 21 . crepådivisionen skeiLd"e rekrytutbilåningen, upprätthölls
b::and- vakt- och bereCLskapstjänst sant ombesörjcLes in- och avmönst::ing av bereCskaps-personal och fortsatt allniäru:ilitär uibildrning
och förläggning fö:r värnpliktigal tjänstgörande viri d.eoåns olika
enheter.
Vid. 22. depåCivisionen genomförd.es stamskoleutbilclning i d.e faIl
vissa utbild"ningsgrenar ej genomgi-cks vid central-a skoLor.

4.

Här var förläggning för unoe.rbefäl och värnpliktiga vilka
tjänstgjorcie pä flygstationen.
På Hiigernäs -pågick ständig flygverksarahet. .Den på de1ån t.:änstgörand.e ilyganae personalen'gkulle ha allnän f I.1-.t-'.i-:'---;: -,'l't ,:tt bibehå1Ia sj-na kunskaper och färd-igheter samt vid dagbefälst;änst kunna
utföra f1;.,gambulanstransporter. Inhallad" Ieselvpersonal- : ku1le
återinflyga sig på de älåre flygplanen el1er utbild.a sig på de nya
S 1 J-pIa.nen.
h.ör flygambulanstransporter stod den enmctoriga Junkern i ]ri
(fp Z *) till förfogand.e. Sora reserq stod en onbygg6., f CL tresitsigrilnrrsa S ! som ieFeri\r, är,'en en inhyrd l:-':::renå:jtil och en.vaco'
rrö:, öir.::.ig jllrig;7-s-,..1r.;;mhet fanns ett antal Eansor (S l), Iieinkel
He '114 (S 12) d.e necl den ko::ia i;nriervingen, enstaka Earvker Osprey
(S g) reserv'ti11 flygple.nkryssaren Got1and", som ännu en tiC var
i drift, Heinkel IIe 11, (,t 2) och sisi nen inte minst ett ani;al
lsliir:'(s i7r. Vintertie tänaaes nåsra Klemm 35(:: (r;il- tl) och
en Sparman 3 1;:l (i, 1) fran *r B rned. vilka nan startacie och lp.ndaae
på den isbelagda Hägernäsviken.
F 2 hade upp til1 sex cletacheraöe divisioner från vil-ka spaning
f ör flottans räkning och ko;lvojsk;rd'd utfördes' I ope:':ativt hänseende voro cle unrlerstäl-ld-a marina chefer.
1 . - 1. divisionerna voro permanel'Lt uppsatta medan äe övriga
uppsattes pe:::iodvi-s .
1. divisionen 1åg på Gålö och var huvudbas för T 2-orna u.ed
kapten Åhrenberg soa iivisionschef . i-'örband.et indrogs senare u-:rder

året.
2' divisionen, tillsalanans med flygplankr]/ssaren Gotland'' var
baserad- på iiårsf ;ärden. -rörutom flygplankrlrssaren's Hauker Ospre;'
(S g) ,had.e d"ivisionen ilyg;oIan lj ! och S 17.
1. divisionen 1åg i Västervik och fIögo med- ij ):orr S 12:-r
och S 17.
åv de periodvis upprätta.d-e divisionerna 1ägol
4. d.ivisionen i iiarlsk:ona.
5. clivisionen i ]{indås.

6. dil-isionen i Göteborg.

ne sistnämnd,a f örbanden voro

§om

regel tilldelad"e de äl dre f lyg-

plantyperna.

Allnänna verksamireter vid- I 2 Cepå.

krafter
med frivilliga
'r 2 skyttepaviljong
ÅI1
llod-in.
Carl
sergeanten,
den
byggnadskunnige
av
under ledning
aneller
hade
son
haft
och
företagare
fi:mor
av
skänl<tes
materiel
till
f1-oitiljen.
knytningar
Likaså kunde åen nya idrottsplatsen invlgas.
ilen B jui:i avtäcktes minnesstenen nedanför kanslihuset vi<i
2J-ärsiuUifdet av sjöflygförbandens för1äggning lå lägei131 och
ti1l ninne ev d.e liamrater soa gåt'b bort i tjänsten, i'lottiIjpastor, kyrkoherde, Ii C lerenius hade, ur 3ibe1n, valt inskriften
it-," äIukad.e icke så sitt liv att ie d.rogo sig u-nöan döclen".
på hösten 1ämnad.e floti;iljchefen med- sin personal ett uppskatiat
bidrag ned skördehjä1p. Gärdar::a voro ofta kraftigt unCerbenannacie
p g a inkallelser iil1 bereCskapstjänst.
På inii;iativ av c I2, överste livenoir, bildad.es i:'2 kamratföreiring clen 12 novenbey 1944 och kan nu, under är 19)4t fira
sitt 50-årsjubileun.
T.rnder 1944 uppbyggd.es

fl

Sammanstäl}ning
och minnena.
rirthur I{edbor.

ur

hävderna

Små och stora hiindelser under året LgM.
Håimtat ur depåorder (DO), som utkom under året.
t.

Chef var Herman Sundin och adjutant lt Almstöm.
Under nyårsveckan var fk Tibell dagoff och
flygdmbulansfdrare. Intendent Iowåberg blev major.

Annons i DO: TVå gpringpojkar erhåller anstäIlnins vid
Kungl. Roslagens flygflottilj. Alder 15 år. Lön eftei
överenskommelse.
LO/L visas
4.

filmen'Vi hemslavinnor" i matsalen.

Manskap får aldrig stiga på tåg vid Hägernäs utan
järnvässbiljett. Biljetter säljs å markehtenteriet.
K.G Larsson har på egen begziran beviljats avsked.

VpI vicekorpralen Jeyder fick fem (5) dagar i buren för
tJänsteförsummelse.

DO

8.

Militåijr personal som tillfälligt utspisas av kronan, skall
för varJe portion gröt avlämna 2 rästaurangkuponger för
gryn. Då vissa gr5rnrätter numera får serveias på närinssställen utan mottagande av inköpsbevis har det
beslutats, att ovannämnda föreskrift t.v. icke skall gåilla.

DO

9.

I(apten Atrrenberg tjainstgor vid F2 depå fr.o.m. 28/2.
Metass Palm har kommenderats
dag.

till flygning under I

Befattnin€_qom 2.trafiktedare iir till ansökan tedig.
Lönegrad MEo 15 (505:20 krlmån).
DO

14.

Depåpastor Ferenius blev kaptens vederlike.

Organisation enligt depåorder:

I
stab
Avd II
Avd

vapen

Avd
bygg

III

Chef öv Herman Sundin
Adj lt Almström
Chef fk Brrimming
Chef mj Lowenberg

ry»9CN*<Aä
Avd

int

IV

ä§r*ges«

I

Chef mj Löwenberg

V Chef Dr Sundgren
sjukavd förm. Sttiff

Avd

VI
mtrl
Avd VII
signal
Avd

Chef Fing Nordbäck
Chef fk Liljegren
siguoff st I(rona
radio Boström
Svensson
Andersson
väder metass Palm
Agard
Bengtsson

o

Mobavd Chef kn Schultzberg

21 depåavd Chef Kn Clifford
AdJ st Littiriinen

22 depäavd Chef Kn Nylander
Adj st Olsson

Anmärknino
F2 hade förutom 22:a depådivisionen på Hägernäs även
krigsförband rr.nt om i södra Sverige.
Dessa natms inte i depåordern pga sekretesskäI.
F2 var då en av de största flygflottiljerna i FV.
Divisionenxa var förlagda på följande platser:
GåIö

Hårs$ärden
Fårosund
Karlskrona
Västervik
Torslanda - Gbg
DO

16.

17.
DO 18.
DO

(1dM

( 2 div)
( 3 div)
( 4 div)

( reserv för

( 6 div)

Helge Jung blev OB

1/4.

I

div)

Vpl Eriksson fick 2 dgr i buren for oförstånd

i tjiinst.

K Nylow och Berglund tjiinstgör för flygstaben t.v.
Soldatundervisning for FV (SUF) 1944 fastsälls.

,i#ril.i:r,,:

9

o\§,*9e&{

>\;rnNr.*r6«

gY

:;;ii;,'.".''.

ii+i,'.,
'"'.
tiiiFr'jlr,.:

li4,,i "'.

DO

19.

Högvakt ur F2 utSår den 18/4 och 30/4.
Chef den 18/4 lt Almström, 30/4 fk Neij.

DO

20.

Fk Brämming blev löjtnant. Asp Morholm blev korpral.
Furirerna Harlin§, Danö och Arbin har med godkänt
vitsord genomgått GFU.

DO22. Vit skzirmmössa fr o m 16/5.

:d

;:

Meddelande i samma DO:
Inlåimning av person- och ransonerilgskqrt för personer
i försvarets tjrinst (häri inbegripet off, uoff, manskap
civila personer) vilka tflldelats ransoneringskort och
inköpskort för ransonerade varor, äga då de av kronan
åtnjuta eller mot kontant ersättning från kronan
uttäga hel portion under minst fiorton ay tre!t]9 på_
varandra fötjande dagar, icke begagna den tilldelade
personkort eller inköpskort (även tilläggskort) i andra
fall åin under b) säges.

'.G
':::l;i

DO

25.

Parad på Svenska flaggans dag den 6 juni.

Medverkande: Lt Almström
Fk Neij

St Sundberg
St Olsson
DO

26.

DO

28. Mj Löwenberg

DO

2§i.

av ordinarie

blev riddare av svärdsorden den 6/6.
Ringaren i Notre Dame visas i matsalen 19/6.

1

30.
DO 31.

DO

F14 och F17 uppsätts den 1/7.
Kapten Clifford har inte begagnat sig
kvarter den 9/5.

Flottiljchefen Herman Sundin avgår.
von Essen blev kapten.
Hugo Swenow blir ny flottiljchef.
Ström och Stålfors blir fanjunkare.
Alpgård blir sergant.
Meclclelande från högkvarteret i samma DO:
På Juldagen, Långfredagen och Påskdagen må sådana

tillsteillningar icke anordnas inom krigsmakten
nämligen teater-, biograf-, cirkus-, rer4{öreställningar,
varite-, och kabaretillställningar, tivolivnoJen och dans
samt andra med dem jåimforliga tillställningar, ej heller

tävlingar eller uppvisningar i skjutning, motorsprt,
hästsport eller annan idrott.
DO 32.

Landolf, Hedlund, Fagerström, Stridde, Gyhagen och
Hast blev överfurirer. Zerpe blev revisor för F2
markententeri.

DO 34.

F2 vann över Fl med 3-1 i FV fotbollsturnering.
Flygingenjörsaspiranten Hansson fick §rra dagar i buren
för oleimpligt val av plats för flygprov.

DO 35.

Vid haveri med T2 den 8/8 omkom Walden, Olsson och
l-,ooI-

Torsten Rapp tjåinstgör vid F2 under 7 dagar med
anledning av 12 haveri.
DO 37.

Vit skärmmössa upphör den 22/9.

DO 38.

Garageförman Eriksson och garageföreståndare Cardell
fick tillstånd att föra motorfordon vid F2 depå.

DO 39.

Vpl Carlsson fick 15 dagar i buren för rymning och vpl
Jansson Iick 5 dagar för brist på anstäindigt uppförande.
Täby sockens lantbrukare tackar F2 för god skördehjzilp.

DO 43.

I(apten Ahrenbergs anståillning upphör den 1/8. Den 19
oktober hölls ett interimsmöte som skulle bilda F2
kamratförening,

DO 49.

Den l/1I anstiilldes 75 kaniner päF2 dåiribland
volontären 24 Olsson.

DO 50.

Inez Alfhilde PaIm anställdes som telefonvakt.

DO 53.

Insamling Ull Riidda Barnen på F2 och dess krigsforband
gav 427 kronor och 36 öre.

Söndagen den 12 november hölls det första årssammanträdet
med F2 kamratförening. Till ordforande valdes överste Enell. Till
övrisa styrelsemedlemmar valdes föIj ande:

Vpl Jonsson
Pastor Ferenius
Assistent Andersson
B ageriförestånd are I{arlss o n

Vpl Hintz
Vpl furir Strand

Kapten Ahrenberg
Frl Elsa Andersson
Radiotelegrafist Boström
Redaktör Knutsson
Vpl sergant Melin
Furir 13 Runzell

)

