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...om ledarskap och
arbetsorganisation

Ur en personaltidning rir fi)ljande ttinkvrirda be-
rrittelse hamtad. Det kanskefinns likheter påflera
strillen och kanske riven inom statlig sektor.

Ett svenskt och ett japanskt ftiretag bestiimde sig
lor aff utkåimpa en årlig roddartiivling med åtta-
mannalag över 5 km.
Bägge manskapen tråinade hårt och länge. Niir da-
gen ftir kapprodden kom var båda lagen i absolut
toppform. Men, japanema vann med en marginal
på I km! Efter nederlaget var moralen i botten hos
det svenska laget. Högsta ledningen i ftiretaget
beslutade att man till varje pris skulle vinna påfol-
jande år och tillsatte en projektgrupp, som skulle
utreda hur detta skulle gå till och vad som gått
snett detta år.
Projektgruppen upptiickle efter mycket analyse-
rande aff japanerna hade sju man som rodde och
en man som styrde, medan svenska laget hade en
man som rodde och sju man som styrde. I denna
krissituation visade ledningen prov på avsevärd
handlingskraft. Man engagerade en konsultfirma
som skulle undersöka strukturen i det svenska la-
get. Experterna i konsultfirman kom efter flera
månaders arbete fram till slutsatsen att problemet
med det svenska laget var, att det var ftir ä som
rodde och fiir många som styrde. Med konsultfir-
mans rapport som underlag genomftirde ledningen
omedelbart fiiriindringar i lagstrukturen. Nu skulle
man ha fina s§rmiin, två överstyrmiin en styrleda-
re och en roddare. Dessutom inlordes ett poåingsy-
stem ftir att motivera roddaren. "Vi måste utvidga
hans arbetsområde och ge honom mera ansvar"
som chefen uttryckte det.
fuet därpå vann japanerna med 2km. Det svenska
fiiretaget avskedade roddaren med omedelbar ver-
kan med hiinvisning till dålig arbetsprestation. Till
ledningen ldr projektgruppen utbetalades dock en
saftig bonus som uppskattning ftir de stora an-
strängningama under året.
Konsultfirman fick på nytt i uppdrag att utreda
vad som gått snett. Man kom fram till att den val-
da taktiken var korrekt och att motivationen varit
god. Alltså
materielen
bättras. Idag
get i färd
en ny båt.

maste det vara
som borde ftir-
iir det svenska la-
med att utueckla

Ansvarig utgivare
William Sivebro
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Redan under den korta tid
som interimsstyrelsen verkade,
fattades beslut om att foreningen
skulle utge en egen tidning och
att man skulle ha ett eget flore-
ningsmärke.
Vad gällde tidningen valdes vid
årsmötet en redaktionskommittd
bestående av redaktör Knutsson,
assistent Andersson och herr
Blom. (Knutsson var redaktör
för den mycket populära flygtid-
skriften Flyg).
De båda projekten skulle visa sig
ta ganska lång tid att realisera.
Mänga, inte minst ekonomiska,
problem dök upp. Låt oss fiilja
utvecklingen genom att ta del av
avkortade protokoll utdrag:

Tidninesfråsan
Stwelsemöte 4/12 -44.
"Redahör Knutsson lämnade en
prelimincir kostnadsuppgift for
tidningen w vilken framgick, att
fireningen i detta avseende fitt
en relativt stor ekonomisk fråga.
K rekommenderade en Jbrsihig
början, med senare utvidgning i
mån avforbtittrat ekonomish un-
derlag.
Farslag till tidningsvinjett disku-
terades, v*arvid

MARINFLYGAREN
oncart rön rz K,euMrrönrxu,to

syntes vinna majoritetens gillan-
de.

Till ansvarig utgivare fhr tid-
ningen utsågs enhalligt överste
Enell"

VU (verkställande utskottet)
möte251145.
§edan red Knutsson ltimnat en
redogörelse ang redahionsknm"-
mittöns arbete beslöts bl a:
I. Tidningens forsta nummer,
som bör utkomma omlcring l/4
skall ha en upplaga på 1500 ex
2. Annonsforstiljning genom ac-
lcvisitör med 20 oÅ provision.
3. Tillgång till Jlottiljens leve-

rantörs lista öns kvcird.
4. Tidningens forsta nummer
skall omfatta 20 sidor + 4

omslagsidor. Kostnaden berrik-
nndes till 1200 kr".

VU-möte 2515 45.
"Beslöts att tidningen skulle ut-
komma i fickformat till Flygvap-
nets dag på F2 och att Jörsälj-
ning till besökare skulle ske vid
detta tillftille. Red Knutsson

framhAll, att p g a det dåliga an-
nonsmarlotadsltiget fick .frr"-
ningen vara beredd på att bidra-
ga med högst 200 kr till tidning-
ens fi)rsta nummer"

StrT elsemöte 21l9 -45
"Ass Andersson redogjorde Jör
tidningslöget. F n ligger hela tid-
ningsfrågan nere p g a det visat
sig omöjligt att uppbringa de ar-
tiklar man rciknat med. Dir Ber-
gengrcn åtog sig att tillskriva
Itimpliga personer /ör anskaffan-
de av artiklar".

Sf.vrelsemöte l/11 *45
"Redaktör Knutsson var fortfa-
rande villig att redigera tidning-
en under forutstittning att han
kurule erhålla ldmpligt underlag
i forrn av artiklar o dyl. Dir Ber-
gengren lovade tillskriva bl a
generolerna Nordenskiöld och
Öhrnberg, kommendörkapten
Flory mfl i cirendet.
Annonspr is et fas t s t ril I de s t il I :

fi)r helsida 125 kr, halvsida 75 lcr

och lcvartssida 40 kr. Tidningen
skall utkomma till jul".

Stvrelsemöte 27111 -45
"Red Knutsson meddelade att
han nuJått så mycket stoff att ett
tidningsnummer nu var srilcrat.

Ekonomisk kalkyl: 530 lcr ftr
1000 ex. Överstigande 1000 ex

65 kT. 200A ex tut kostnad 845
k?. Troliga annonsintcikter 735
ln. Dir Bergengren erbjöd sig
donera ett belopp som möjlig-

gjorde en upplaga på 7a00 ex.

Styrelsen accepterade med tack-
samhet dir B:s erbjudande. Tid-
ningen skulle utkomma till jul"
(Att beslutet om utgivningstid
inte kunde hållas verkar inte så
konstigt, Red anm)

W-möte 214 46
"Red Knulsson meddelade att
han ansåg det sannolikt, att tid-
ningen shtlle kunna utkomma i
slutet av månaden"
(Ej heller denna tid skulle kunna
hållas. Red anm) v

Stvrelsemöte l5l5 -46
"Red Knutsson meddelade att
tidningen bertiknades vara klar.-,
for distribution omkr den 25i5.
Anmtilde tiven att hon p g a cind-
rad anstdllning formodligen ej
skulle kunna åtaga sig uppgiften
som redahör.
En ny redaldionskommirtö val-
des"

Efter nästan två års veder-
mödor syntes nu tidningsfrågan
vara i hamn. Den ftirsta tidning-
en, som var i A4 format, innehöll
totalt 16 sidor och lösnummer-
priset var 35 öre. Bl a kunde man
läsa om "2S-årsminnen från-
Hligernfrs" ay H Sundin,
"Såsom mönu av H-O Ferenius,
'Kamratföreningens årsfest
1915" och "F2 tlygarveteranerY
beröttar sina minnen"
B land annonsörema återfanns :

Byggmlistare Volter Melin, AB
Ingvar Bergengren, Viggby-
holms brddg,ård och Wg*by-
holms tröindustri

Niir det gällde den fortsatta
utgivningen av tidningen skulle
dålig tillgång på ltimpliga artiklar
samt svag ekonomi vara åter-
kommande problem. Detta ledde
till att man redan 1949 beslutade
att inte liingre ge ut tidningen, ett
beslut som stod fast till 1994.
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Avsikten med artikeln,
'Man bildude en Kamrotlöre-
ningu, har bl a varit, att ge en
bild av bakgrunden till ftirening-
ens bildande, samt en inblick i
ftireningsarbetet under de 10-20
forsta åren Som underlag har i
huwdsak protokoll från den ti-
den utnyttjats, en ofta mycket
intressant läsning. Det var
många krafter som var engagera-
de i arbetet med att utforma och
leda ftireningen, men det åir spe-
ciellt några namn, som är mera
aktiva iin andra. Det gäller bl a
direktör Bergengren (bilfirman),
byggmästare Melin, kapten Ah-
renberg (dessa tre var inkallade
reservare under kriget), flottid-
pastor Ferenius och hen K-G
Larsson. Organisationen inom
ledningen var omfattande. Man
hade en styrelse, som fattade de
övergripande besluten, beslut
som sedan genomfiirdes av VU
(verkställande utskottet som i sin
tur till sin hjälp hade olika kom-
mittder (stadge-, nöjes-, tid-
ningskommittö). Detta medftirde
ett stort antal sammankäden på
olika nivåer, sammanträden som
var mycket formella till sin na-
tur. Genomgående användes titel
och efternamn. I avsaknad av ti-
tel anviinder "herr". I början av
sO-talet skedde en ftiriindring i
detta avseende genom att man
slopade titlarna och istället
genomgående använde "herr".
Att använde tilltalsordet "Du"
var givetvis inte aktuellt. Första
gången "Du"-frågan kom på tal
var vid eff styrelsesammanhäde i
april 1958. § 6 i protokollet ly-
der: "Hr Berglund lörde 'Dn"-

fr,ågan på tal och menade afl
man åtminstonde vid våra sam-
mantriiden kunde anvönda
»Du" som tilltolsord Hr An-
dersson trodde, ott det var böst
att låta denna fråga lösa sig
sjdlv, hur naturligt Berglunds
törslag ön kunde låta. Beslöts

att låtafiågon vilu'.
Några andra paragrafer ur

protokoll från styrelsesamman-
träde som kan vara av intresse
att ta del av:
22/5 1951 § 5.'Somtliga niirva-
rande uttalade sig Jör, att allt
skall göras fiir att hålla sam-
man Kamratlöreningen. Med-
lemsvörvningen bör inriktas på
de öldre årsklasserna. De yng-
res intresse for töreningar av
vår törenings struktur synes
vara lågt".
23121953 § 4.

'På ftrclag av undertecknad
beslöts, att den lillo Jörtliring,
som nödvöndigtvis måste inta-
gas i samband med sfitrekesam-
muntröden fiir att överhwudta-
get kunna f,å lokal tör dessa
sommantröden, skall betalas av
Jöreningens kassu Förslaget
biJölls",
5/3 1956 § 3.

Berdttelse

över verksamheten inom Kungl
Roslagens flygflottiljs Kamratfti-
renings verksamhet under tiden
12 november 1944 - 3l maj
t945.

Styrelsen fiir Kungl Rosla-
gens Flygflottiljs Kamratftire-
ning har håirmed åiran avgiva föl-
jande beräffelse ftir forenings-
verksamheten under tiden 12 no-
vember 1944 - 31 maj 1945.

Styrelsen har under denna pe-
riod utgiorts av överste H Enell,
ordftirande, direktör I Bergen-
gren, vice ordftirande, fanjunka-
re O Krona, sekreterare, verk-
mästare C O P Sandberg,kassör,
samt herr Jonsson, kapten Ah-
renberg, pastor Ferenius, fru .E
Andersson, depåassistent An-

2.1 IIIARINFLYOAREH 
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" D is k uterade s s amman tr d det på
Tattersall den 22/3. Tiden be-
stdmdes till kl 1930. Hen Karls-
son Jick i uppdrag att kontokta
reslouranten, dvensom att un-
derhondla med vissa artister on-
gående framtrlidande under
årsmötet. Kostnaderna Jör un-
derhållningen skulle dock vara
minimala".
1 1/9 le57 § 3.

'Hösttröffen, Efter ingående
diskussion beslöts, att i tidigare
sommonhang ndmnda fi)rsö[,*
att anskalfa krliftor eller hum-
mer helt skulle skrinlöggas,
endr priserna å dessa skaldjar
öro alldeles tör höga Man ena.
des istdllet om, att tyngdpunkten-
skulle löggas p,å ett smörgås-
bord, vartill skulle serveros en
enkel varmrdtt Vin och bords-
dricka ingår i supöpriset, som

faststålldes till kr 12:50'.
Kurt Jörgne

B

Kamratföreni ngens första verksam -
hetsberättelse

dersson, radiotelegrafist Bo-
ström, kapten Christell, herr Ek-
ström, hen Löbel, bageriftiret-
ståndare Karlsson, redaktör
Knutsson, musikdirektör Hintz,
byggmiistare Melin, firiu. Strand
samt furir Runzell. \-

Med ftireningens medlemmar
har ett sammanträde hållits, näm-
ligen den 12 november, då ftire-
ningen bildades.

Styrelsen har under håir av-
sedd verksamhetstid haft två pro-
tokollftirda sammanträden. Vid
dessa har de ärenden, som av års-
mötet hiinsköts till styrelsen, va-
rit foremål lor behandling. En
mindre revidering av det till års-
mötet utarbetade stadgeftirslaget
har ftiretagits.

Styrelsens verkställande
utskott har dessutom haft wå
protokollfiirda sammanträden.

Forts. sid 19
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Mörkt, vind 13-14 m/sek.
Fartyget 'Hansa' lastas fdre avgång till Visby.
Passagerarna kommer med tåg från Stockholm.
Det är totalt 86 passagemre, varav många inkalla-
de. Tidigt på morgonen den 24 träffas ,Hansa', av
en torped och såinks. Endast två man kunde räddas.

5i> !!^ElEFaYalnear 

-
forskare. En engelsk ftirfrågan om att fil överta
"skrotet" bifirlls.

!944 var ett hårt år ftir vår flygspaning. Situ-
ationen i Finland innebar höjd beredskap fdr Flyg-
vapnet, som speciellt drabbade flygspaningen.
Under maj manad blev tre S 16 Caproni ur Fll
neds(iutra. Nio man ftirolyckades. Även i övrigt
hade Flygvapnet höga siffior på omkomna, under
1944 totalt 47.

Chef ftir F2, fram till 1 juli 1944, var Her-
mon Sundin Han hade innehaft chefskapet från
1936 under en period däF2 utvecklades till Flyg-

vapnets största flottilj.
Ny chef blev Hugo Svenow

Medan kriget sk<irdade miljoner miinniskors
liv, arbetade forskarna pä att få fram ett liikemedel
som i hög grad skulle komma att fidda liv. Det
var penicillinet, det ft,rsta och iinnu mest anviinda
antibiotika, som fick sitt genombrott detta år.
Första behandlingen i Sverige gjordes på Sabbats-
bergs sjukhus i september. \-

På initiativ av flottiljchefen, Hugo Svenow,
bildas Ku n gl Rosla gens fl ygfl ottiljs Ka m ratltire-
ning. Vid en samling i gymnastiksalen den 19 ok-.._
tober valdes en interimsstyrelse med Svenox, som
ordftiraande. Beslutades att fiireningens ftirsta års-
möte skulle hållas päF2 den 12 november. Mötet,
som leddes av översten Enell, hade samlat ett
hundratal deltagare. Enell, som under åren 1934-
36 varit chef för F2, blev vald till foreningens ftirs-
te ordfiirande.

1944 hade sjöflygfdrband varit verksamma
vid Håigernäs under 25 är. För atr högtidlighålla
detia, samt ftir att hedra de kamrater som under
dessa år fiirolyckats i diinsten, aWicktes en min-
nessten. (Se omslagets baksida) n"a

I

i

Den 16. November
utkom ftirsta numret av
en ny kvällstidning, Ex-
pre§§en.
Redaktionschefen, Carl-
Adam Nycop, satte ffin
början sin prägel på tid-
ningens redigering.

Sedan den 1, juli
1942 vu generallöjtnan-

ten Bengt G-son Norden-
skiöld chef fdr Flygvap-
net. Han var den ftirste
"fl ygande" fl ygvapenche-
fen, en fordrande chef,
som flög i spetsen frr sifi
vapen och giorde det till
eff av Europas starkaste.
Vid slutet av året hade
Flygvapnet l5 flottiljer
och ytterligare två var be-
slutade.

Tyskarna hade satt in sitt "vedergällnings-
vapen" Vl mot London och södra England. I pee-
nemi,inde pågick utprovning av en effektivare vari-
ant, V2. En provavfuring den 13 juni gick snett.
Resultatet blev en kraftig detonation kl 15ll nära
Gräsdals gård i Bäckebo, 36 km NV Kahnar. Den
s k Bäckebotorpeden hade landat. Restema ftirdes
till Bromma där de undersöktes av tekniker och

ii{ICILLIi§ET BII,NÅR ETM
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De flygare som deltog i rädd-
ningsarbetet efter den vetenskap-
liga italienska polarexpeditionen
vid vilken luftskeppet "Italia"
forolyckades fick ständigt och
jämt vara med om att deras liv
hängde på ett hår. Många skild-
ringar från de miirkliga månader-
na i Ishavet sommaren 1928 har
publicerats, men mycket har ald-
rig blivit omtalat.

Kaptenen Einar Chrislell'
vilken även deltog i professor
Ahlmanns svensk-norska expe-

dition till Spetsbergen, Vitön och
Frans Josefs land 1931, var en av
de svenska flygare, som sökte

efter generul Nobile och hans

män, och han berättar här lor
t'Marinllygaren' om en nöd-
landning.

Spetsbergen är ett sällsamt
land, fascinerande och skrtim-
mande, dess isfullda fiordar och
morän- och isbriinkantade str"än-

der är minst av allt några idealis-
ka flyglandningsplatser. I varje
fall var inte Brännvinsbukten -

längst uppe i norr på Nordostlan-
det - någon låimplig landnings-
plats då våft lilla Mothplan på
grund av bränslebrist måste nöd-
landa. Det var motorernas drift-
säkerhet, som annars avgiorde,
om undsättningsflygningarna
skulle fä ett lyckligt slut eller
inte. Ett motorstopp över den

söndertrasade och upptornade
packisen hade be§rtt fullstiindig
katastrof for såväl flygplan som

besättning. Lyckan var emeller-
tid med oss, eller rättare sagt,

motorerna gick som urverk.
I den svenska expeditionen

hade vi dock ett par nödland-
ningar på grund av bränslebrist.
Den ena av våra flygbåtar hade

den enastående turen att befinna
sig rätt över en liten bottenfrusen
vattensamling på en fiällrygg på
Västspetsbergen då motorn stop-
pade. Landningen lyckades och

sedan planet undsatts med ben-

sin kunde det även lätta därifrån
utan större skador På flottörerna.

tr det andra fallet skedde nöd-
landningen som sagt i Bränn-
vinsbukten (Brandy BaY) där

den norske polarforskaren Roald
Amundsen och hans fiiljeslagare
tre år tidigare landade i en råk
efter återflygningen från PolflYg-
ningen med Donier-Wal flYgbå-

tarna.
Dåvarande löjtnanten SchY-

berg och jagvar i MothPlanet På
hemf;ird till expeditionens läger
vid Morchinson Bay vid Hinlo-
pensundet. Vi hade lättat fran
var tillfiilliga bas Esmarkön i
niirheten av de frrolyckade No-
bilemåinnens läger på isen. Det
var samma natt Lundborg rädda-
des från isen. Längs Nordostlan-
dets norra kust flög vi över den

sagolikt vackra inlandsisens
blåvita glaciärstup. Som
sköldpaddsryggar stack svarta

bergstoppar upp här och var
ur den miiktiga isen. Solen
strålade från den molnfria
natthimmeln och enastående

tavlor rullades upp ftir våra
ögon. Det kåindes behagligt
att från en be§ggande höjd
fä betrakta den {iirhollande
men fiiga gästvåinliga naturen.

När vi kom över Bränn-
vinsbukten, upphörde plötsligt
motoms monotona brummande.
Den pluttrade till några ganger

och drog sedan sin sista suck. Vi
blev obehagligt återforda till den

hårda, kalla verkligheten. Bråins-

lebrist !! Nödlandning!! Hur
skulle isen vara där nere? Det
skulle vi snart fä se - och troli-
gen även känna på. Att våra liv
hiingde på en ganska tunn tråd
under tiden vi singlade ner mot
Brännvinsbuktens upptornade
ismassor, var vi övertygade om.

Vinden visslade och sjöng i
vingstagen och snart var vi nere

på ett femtiotal meters höjd.
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Schyberg planade ut fiir land-
ning. Väldiga isblock låg infrus-
na i bukten och halvmetertjocka
isflak intog alla möjliga ställ-
ningar. De stod på kant, sköt
över varandra i trappform, bilda-
de lutande plan. Pang! Skidor-
na smällde till ett flak. Vi giorde
ett skutt på några meter - kom
ner på ena skidan, krängde till-
baka. Åter en smäll, vi kanade

fram på den andra skidan. Sedan

en serie stötar och hopp avver-
kats, stoppade planet i en snö-'
vall. Runt omkring oss låg de

irnponerande isblocken som i
den händelse vi kolliderat med
dem skulle ha florvandlat den lil-
la Mothen till mos. Schybergv
hade gjort en mästerlig landning.

Skidor och landningsställ var
oskadade. Det lätta planet hade

hoppat som en tätting mellan is-

vallarna. Samma dygn blev vi.-
upptäckta och undsatta av våra
flygbåtar. Från dessa nedkasta-

des till oss i fallskärm en av ex-
peditionens gummibåtar i vars
luftbehållare Sllts bensin. Enär
gummit ej var bensinbeständigt,
löstes det upp. Efter flera tim-
mars långsam filtrering lyckades
vi fr ner ca 25 liter av den gul-
bruna vätskan i ftilltanken. Mo-
torn startade hyggligt trots den

svårsmälta kosten. Så gott vi
kunde, hade vi r«;1it undan is och
snö och f?itt en startbana. Den

blev varken lång eller bred, men

t2
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gäller det som inryms i
begreppet Bodens föst-
ning kan vara på sin
plats.
Bygget påbörjades 1901

och kunde efter ca 10 äir

tasibrukibegrtinsad
omfattning. Under de

båda världskrigen sked-
de kraftiga utbyggnader.
Helt utbyggd bestod 'Tänt vrr det här'. F6rberedelser för grillpar-

ftistningen ,, faan stora tY under överinseende av §lrg "Åmå1" Anders-

fort placerade i en ring'on Foto'KJ6rgne

med en omkrets pä 2,5

Högakustenbron med sina två 180 m
höga bropelare (pyloner)

Foto. K Jörgne

övernatta. Efter inkvartering i
de trevliga barackerna inleddes
lorberedelserna ftir att avsluta
den forsta dagen med ett grill-
party. Eld glordes upp och ett
långbord dukades. Par§rt fort-
satte, under trevlig samvaro,
långt in på småtimmarna. Man
kunde konstatera, att vi ftirflyt-
tat oss en bra bit nomrt, for trots
att vi passerat 24-slaget, var det
ljust som på dagen. Några pro-
blem med att somna var det
dock inte.
Efter en tidig revelj och en god
frukost fortsatte vår resa nomrt
mot Boden, dåir vi gjorde ett be-
sök i ett av Bodens föstnings
fort, Rödbergsforte| Detta fort
fungerar nu som museum, öppet
ftir allmänheten.
Vid framkomsten möttes vi av
två kunniga guider, som ftirst
gav oss en geografisk översikt
över de olika fortens placering
runt Boden och sedan en rund-
vandring i fortet. Man impone-
ras av storleken och över hur
det var möjligt att bygga något
sådant ftir snart 100 år sedan.

Några fortifikatoriska data vad

mil runt Boden. Varje fort var
bestyckat med 4-5 boforskano-
ner med kalibern 12- 15 cm.
Utöver forten ingick ca 1200
objekt i form av skansar, ftisten
och bunkrar. Fästningen var di-
mensionerad för att klara en be-
lägring på minst 2 månader.
Under 2:a våirldskriget utgiordes
bemanningen maximalt av
22800 man.

Efter aff under ca 100 år
utgjort en viktig länk i vårt
lands fiirsvar hade Bodens Jöst-
ning fullgSort sin uppgift. Vid
tusskiftet 1997-98 ingick den
inte liingre i krigsorganisatio-
nen. Sista gången kanonerna
fick tala var nyårsafton 1997. I
{iinåden fanns då ett stort antal
granater som man fick tillstand
att avfyra i form av en avskeds-
salut till bodenborna. Upp till
90 skott i minuten avffrades.
Det kan man kalla "ffrverkeri".

Vi hade haft formånen att
göra ett mycket intressant be-

sök, under mycket kunnig led-
ning, i en del av det stora och en
gång så "hemlighetsfulla"
komplexet, Bodens ftistning.
Man imponeras av, att våra ftir-
fäder, med den tidens tekniska
resurser, kunde åstadkomma nå-
got sådant Ett besök kan verkli-
gen rekommenderas.

Efter lunch på Il9 i Boden
var det så dags att fortsätta mot
resans huvudmåI, flygdagen
'Midnight Sun Air Show" pä
F2l. När vi anlände, i god tid
innan flyguppvisningama bör-
jat, var l0-tusentals besökare
redan på plats. Vi hade flormå-
nen att betraktas som VIP, vil-
ket i hög grad underlättade par-
kering och tillgang till bussen.
Som vanligt, vid denna typ av
flygdagar, kunde man visa upp
ett digert flygprogram, i vilket
ingick både gamla och moderna
flygplan. För Sveriges del 817
och JAS 39 Gripen. Andra län-

der var representerade
av bl a F 16, F18, Tor-
nado och den ryska
SU-26. Det bjöds ock-
så på en omfattande
markutställning och
underhållning med så-

väl lokala formågor
som etablerade artister.
Sent på kvällen, på
trötta ben men nöjdaSamling vid en w Rödbergsforlels kanoner i sin

25 ton tunga stålkupol. Foto. K Jörgne
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r-^-. ^-r;-^-^ , ^_ Några av de andäktigt lyssnande deltagarna.Ken oroloranoen
lYillism Sh,ebro kunde hälsa sta hand Rikssalen samt norra
ett 60-tal deltagare välkomna. och södra Pelarsalarna i festvå-
Etter lunel'len, en prornenad till ningen. Det skulle visa sig, att
slottets huvudbyggnad, där vår vi i Sten Nilsson fätt en ut-
giiide. Sten Nilssorr, tog emot nrärkt guide, som på ett kun-
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sådan histr;ria hanEliar r;m v'ål-
naden på Karlberg,'r si*rt" {ir-
sti:ri** i k*rthei:
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qvist vtigrade att slcippa mig
och dvertaga min pappers-
Itög", han gick till Norden-
skiöld ftr att stoppa mig,

fick en utskillning och jag
for gladeligen ut till F2 ftr
att bdrja ett w mina finaste
truppJlygbefril. Jag har ty-
vörr inga minnesanteck-
ningar "från den tiden, Jör
över 40 år sedan, så deiJår
bli som det blir.

Alltnog begav jag mig
ut till F2 Hägernäs och
återrog mitt befril som divi-
sionschef ftr fi)rsta torped-

./lygdivisionen., 34 år gam-
mal och mycket sugen på
min ttppgift..
Min nrirmaste cheJ' i vad
grillde utrustning, utbild-
ning sarnt personal var
överste Sundin, chefftr F2
och mycket bra att ha att
göra med. I operativt cNSe-

ende var jag under befil av
chefen ftr Kustflottan, vice-
amiral Ehrensvrtrd, en rik-
tig lvigsbefdlhavere. Som

flaggkapten tjrinstgjorde
kommendör Strömblick, en
verHigt fin och kunnig man,
som vcil verkade lite drim-
pande på den ibland lynnige
och ncistan koleriske amira-
len. Ett idealiskt chefspar
att lyda under

Alltnog, vi hade elva

Jlygtrtlan Heinkel Il5K på
flottöre4 vrilutrustade. Full-
strindig instrumentflygut-
rustning fi)r vilken vi vril ej
var fullt utbildade, utan vi
fick *eva oss fram. Auto-

sty,rning i sidled och signa'
listeit, som var placerad i
ahern, hade en styrspak.
Avsikten var att han skulle
kunna ta hem flygtlanet
med denna och styrautoma-
ten. Någon så utbildad flyg-
signalist fanns inte. De fles-
ta kom som signalmatroser

frå, flottan. Radioteleforui

fanns ej, utan all ftrbindel-
se skedde med telegrafi ge-
nom signalisten. Dessa var
dock mycket skickliga"
Det var eiven stor brist på
lwalificerad telmilcerperso-
nal och många civila, bl a
från Alhin Ahrenhergs ftre-
tag, anstcilldes i löneklass
13. Mycket duktigt,folk, som

senare på basen vid Gålc;

fick bo enskilda i ett srirskilt
hus, dcir de kunde hålla sina
möten i fred, de var nrimli-
gen till stor del frireligiösa.
Av folk som
strömmade
till minns
jag srirskilt
Albin Ah-
renberg,
som just
skulle fylla
50 år. Han
blev cheffir
flygstatio-
nen, vilket

han sl<ötte med den ciran

och lite till och min undran
över hur det skulle gå att
föra b"fol över denne ål-
derstigne och erfarne flyga-
re visode sig obefogad. Nå-
gon bdttre looft, ndr det
gällde att klara de filtmäs-
siga problemen som upp-
stod på olika områden, kan
jag ej tänka mig. Vi blev
mycket goda vtinner. \-
Den hårda vintern 39-40
gjorde sig snart grillande
och vi måste snart ombase-
ra till Lindarcingens sjö-v
flygplats på Djurgården, nu
igenfulld. Ått vi voro påpas-
sade i omvrirlden .framgår
qv, att dagen erter blev min
hustru uppringd av någon
som frågade var jag var,
vilket hon naturlignis inte
yisste ".

I slutet av 3O-telet inköptes från TysHend 12 torpedflyg-
plan, Heinkel He 115 (T2), med placering El.

Varietioner i förelflqcns medlomsaatal

Medlemsantalet vid fiireningens bildande var 650. En successiv ök-
ning ägde sedan rum fram till 1949 dä antalet var 800, det högsta i
ftireningens historia. En kraftig minskning sker 1949, då antalet går
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