Flygveteranerna
Aktivitetsmöte 21/11
Ordförande Lennart Persson hälsade 20 talet medlemmar välkommna som trots rådande väder
med snöfall och halka tagit sig hit till ssäsongens sista möte. Speciellt
peciellt vår föredragshållare
fotografen Anders Åkerberg Karlsborg. Ordförande informerade om vår och SFK-s
SFK verksamhet
där man har ett valberednigsmöte 27/1
27/11 Traditonsenligt är ”Bloms julbord” planerat till 14 dec.
Anmälningslistor är nu uppsatta på anslagstavl
anslagstavlor på klubbarna.
Kassören frågades om kassaläget, för närvarande är det 5627kr i kassan
Ordförande överlämnade ett presentkort till Ingemar och Rose-Marie Larsson som sköter köket
vid veteranmötena.Med
.Med tack för fin service
service. Det var Lars Frisk som på detta sätt ville visa
tacksamhet för arbetet de gör där och Ingemars e-postmeddelande med bilder
der och information
från mötena som är uppskattade.
Sekreteraren meddelade att det
et kommer att hållas ett styrelsemöte för fastställande av datum för
årsmötet m.m.Information kommer alla medlemmar tillhanda före årsski
årsskiftet.
Ordförande lämnar ordet till Anders Å som skall berätta om ”robotarna i Karlsborg” m.m.
Anders var tidigt på plats och
många som kom var bekanta sedan
tidigare och talade gamla minnen
redan i hallen.
Anders presenterade sig och talade om de pionjärer som
började med raketer och robotar i Sverige
Wilhelm Teodor Unge var
den svensk som började
med den svenska
robothistorian på 1890talet
genom att utveckla en
”lufttorped”med bra
träffsäkerhet
Alfred Nobel
Hans verkstad
kstad ”Mars & Co”hade sina lokaler på Östermalmsgatan i Stockholm.
Stockholm Skjutningarna
ägde rum från kullarna i närheten av fabriken. Efter det man sålt bolaget till Krupp i Tyskland
avfyrades inga Svenska robotar förrän efter andra värdskriget och då vid Vätterns
Vä
strand i
Karlsborg. Unge skrev teknikhistoria under åren bl.a.genom
genom att bygga den första Svenska
kameran utställd på Parisutställning 1867
1867.När han genomförde sina försök med en raket som
Alfred Nobel konstr
konstruerat 1890 var han det första som tog ett flygfoto från en raket.Samma
raket.
år
som den lyckade fotograferingen gjordes sökte Alfred Nobel patent på fotografiska
kartor.Senare samma år avled Alfred.Mycket
Mycket mer berättades om vad som föregick
raketskjutningarna i Karlsborg som inleddes med köpet av Hammarsnäsudden av Svanviks
byalag 1905.Sedan
edan inleddes en utbyggnad 1945 med plats för provskjutning av robotar i
Karlsborg. En utförlig information gavs om olika vapen som utvecklades under 2a
2a-världskriget och som hade
kopplingar till Svensk teknik.Anders berättade till bilder hur man med olika fotografiska hjälpmedel kunde följa
utförda skjutningar och vid dessa skjuttillfällena var man fullt bemannade det blev många personer när man
bemannat alla mätstationer.

Ett antal bilder från den visning som gjordes under föredraget taget direkt från duken)

Anders hade mycket att berätta till varje bild

Radioopperatör

Robotramp

Dykarbåten Sälen med dekompressionskammare

TorpedbåtenT26
26 användes för att sabbt komma på plats innan
robotarna sjönk efter fallskärmsnedfärden när pre
prestandan på vapnen ökat.
Även hämtning med helikopter utvecklades i det relativt stora målområdet.

Målområde och
mätplatser

Radiostyrd
målbogserare

T26 torpedbåt

Besökare
esökare på skjutplats

Vii underhölls med många berättelser även med sådana Anders varit med om
utomlands Bland annat på Filippinerna

Man kan inte undgå
gå att reflektera på det som hänt på Filippinerna
kommenterade Anders Vi tackade för ett bra föredrag med en liten
blomma i slöjdarbete gjort av Å Almgren

Vid anteckningarna
Ingemar Larsson

