
TiLLÄGG: Sid I

Beredskapsåren pii !- 2 ocir rrteliggande divisioner med.förde helt naturligt
strapi,is:ika år och umbär;,'rlferl nen ochså en härli3 kanpand.a sofi gerloiir

f ine k: ::rete-r c.cf, bra bof i.1 svetsedes til-I en f örnä:Ii5 sammanhållning.

f,å vä.rId,,;:rrige1. 1,:d rnot n.i t1; slut och be:'edsliapen lindrades med påf ö1jd
att ;å:;i'r av or"; skuI1e s; i;ingras åt a1]-a täni<brrir hå1I, f ödCes tanken på

bild.anlet. av er.l lian:'atfö:':ni"ng.

f det syf'tet s;iilt-l-adr-.s personal av a1la i-;ategorier torsi.aÄen den 19. oi"rtober

1944 l Gymnastjjir;aIen so:-i b1.ev väIfy1Id. uverstelöjtnant ii Swenorv häIsede

oss väl-}:onna or:l: förkIar':rie, att F2 .kanratföreni.ng il.e,de tiII ändi:r::å1 att
vara err föreni,:igslänk netlan F 2 avgåneen och nu i t--i änst varande pe:rsonal.
Det beslöts d.tirför att en lianiratförening för f 2 sl:ul-l-e bildas enligt § 7

i protokollet sc,n uppräite;Ces av förvaltirre li O iiarlsson, som blev vald t-i11

sekreterare. Ilen interir:rsstyrelse son valdes vi,J delt,i: ti11fäIIe fick
fö1 ;l anCe sam:::l:nl;ättning :

Qverst eIö j tnant ti Svenor+

Kapten O ,5chultzberg
orFörrådsförvaltere S O Iiarlsson

Depå"assistent E Andersson

Pastor iI O Ferenius
Fru Il Earck-i+olst
Sergeant A I'1e1in
:Ôverfurir E Landolf
Furir ;i Strand

Vpt S ii Blon:

VpI B Jongaon

i{err E G Skst:'örn

I protokollels § 9 beslutades att föreningens fö:^str års;:i5te sku11e håilas
söni.agen den 12 novenber 1944 å i-iäeernäs. Tiden besiän:Ces till- I /a1! r,:eii

häisyn tiIl -;;i.gförbindelserne neC Stocl<holni. lepåa:sist:n'r, Änri::::sson

valies ati; uppgöra proEr."x för årsn:ötet.
§ 11 ontalar att fdrenrngen s1<u11e utriva en e;3:-, 'r,iC::ing san:t i § 12

o:nC-iii:es, ai L ett föreningsn,ärile sk'rr1l-e fra:ii:.-:a; oci: ii'-1;t i b1å e:.:I; .

;å det iian vrra av intresse för nedlenlr?rne a"ui vetl hur d.ei iör'st:, år's-

rllötets protokoll ser ut återges det.san:r:: här nc,ian i ful-istänCigt sirick:
Protokol-l föri .lid årssi.,:,i:;iant:'äde red F 2

kanr:tföreni-ng sönd;;gen den i2 nove ::ber 1944.

liärvara:rae : L;rrcisi cL'ci j tn:rrit Svenow i eSenska r

av f1o'.Lil;cncf, i:-Lcri;.:sty::1:;,.. l;"--r;t 9C ieda;ö+;er.

ii 1.



TILLÄGG: Sid 2.

I egenskap av flottiljchef hö11 överstelöjtnant Svenovr ett häIsningsanf
rand.e, i vilket han gav uttryck för sin g1ädje över den relativt stora år-

slutningen trots cien ogynnsanrna väderleiien.
§2.

Interinsstyrelsens ordförande, kapten Schultzberg, r'ei;ogjord.e för plane

rat dagsprogram meC årsn:öte, vi-sning av flottiljenräri;:r-idd, * och ulrc,erhå1I-
ning.

§ J.
TilI att justera dagens protokoll utsåEos fanjun}iai'e r:irona och

assistent Andersson.

§ 4,
Till att 1ecla daf:ens förhanJlingar utsågs med acklamation 6verste

F-^'l'l

§ 5.
0r'df'föres1og, att uppgjort stadgeförs1ag si:ul1e ii-lI-ä;irpas p::oviscriskt

t.v. -esl-irt f atla;des i-ckc.

§ 5.
Efter förslag av herr E};ström faststäI1des ny da,3ord:ring.

!.t -L- /o

Sel,,r, uppläste protokoll fört vid interimsstyrelsen§ sammänträde, vilkåt
neo gill;rn,le fick läggas li11 handlingarna.

§ B.

P g u ny faststä11d dagordning valdes ånyo ordförand,: att leda dagens

förhandliirEar. Överste Ene1l valdes med acklanation.
§ g.

Tj.lI sekr för dagens sennanträde valdes rned. eclilantation förrådsförval-
tare S O ](arlsson.

§ 10.

?i11 rösträI;nare val-des vpl Löbel, herr Ström ocir vpl furir Strar,d.

i-r 11 .

Crcli återi'.oi: rned sitt förs1a3, att upp3iori siaC-1:förs1eg skulle fi:st--
qtill I rs: ,-;t. 'rr-ovisoriskt i:t-il1a t v. Detta blev är.ea för'cnrn:errs beslut,

)is.r:u;siorr upEkol,, huriivi.i.c reviderin8 och l:ot,:pleiterin-c av stcrli-:r:::i
si:u.i1e ver];;iäiias r:'r ityrelsc:: el-1er av åärför s;,irsllrlC u';seld lto:,,::i:f,16.

,.,:i 23:'äster rc;21 c:s1öi iöre:rin;e::, rtL särs.:1ii. si:e;ccl':o:,,:,iiti

s.<u1]e u;.ses. I cer:i blevo iö1. .:,nce vald:::
hr:rr' ,jl:s'urö.;, !:rsior Ferc: j-us, herri:r ,:itrö:r oc:r Ial1i--: cch vpl Jor:sscn.

.<+r'r;. I qan ficl: i sa::.b:n"i hä:'ncå i uppCre- :'-t i 3oJ tici före räs'"r års'.JeJa urL,-:r

--'-:!^ !-ilf-+;^:tT,
;.,L, v..j ; r -Lr -., ar.ri. r: r- ile:.;1, :,1':ra upps.' ort si,i. d.re förc1l ; .

ir Ip.
r^.r':,^vgi i'-t: f :rs l-s'- ILl:lc,: c:.i,:.f 1:.-'u till- ? i:rolor.

..., 1 '...\ I .'.
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Betr. frågan on särsliilt närke för förenini.;en upplyste kapten
iichuitzberg on att endast ett förs1ag f.r. före-l-r:6.

På försIag av ordf bordlades fr. i1-=n för v-i-rlare utredning genori

Styrelsens försorg.
§ 1l+'

EnIigt interinsstyrelser: s1-:u11,:;. en särsl;j -1.; +,idi:ing startas. Depå-
assi.stent hndersson redog jorc.e för trdningens ';:-l::l:ta uppläggning och

ekonol:,i , för tänilt pristävta:: beLr. vir. jett och 'u:.cinin6snamn r.;afit väd-
jad,r o::i bidrag och uppsia3^ för tidnir_;;i:n.

Betr. reiaktionskolr,litt6 r:ppstod diskuss:i on l:uruvid,a de:ana skull-e
utses inom ,l-rtyrelsen e11er utor:i den[;,r :,]rla.

Föreninger: beslöt fö1jrr pastor r:'ereliLrs förslirq, ati redaktions-
koi:ritt6n skul1e utses utor:: st;yrelser och bes-';i i,v fö1j..rrde leciarnöter,
när.rligen redal<tör iinutsson, assistelt Andersson och herr 31or,r.

§ 15.
-tI-'l .,rr e*rrr^'l coVai ciV DU.Yl Uat.)9.

a ) Ti11 orclf örande veldes ei:i:å11i6t 5ver.ste ,lneIl, secian överstelö jtnant
Svcnor,i, ingen jör J3ergen6ren, kapten ,:iirrenber6 ocir redal;tör Kn.utsson avsagt
ci -urb.

b ) Ti11 vice orclförand"e valdes med, .qc]<lairation ingen jör Sergengren, seden

herr trkström, översteltjjtnant Svenov,:, rn..rjor Löuenberg och 1öjtnant Almströn
avsa6t sig.
c) Föreningen besölt att necl frå"ngi:ende av ,:tadEarna väl ja sel{reterare
och l<assör narnneli6en.

I'Ied acklamation valdes ii11 sei:::':terare fanjun).;.are Krona och tiII
kassör vp1 sergeant Sandberg.

d) !i11 övriga styrelseled.amöter u.tsågs följanCe:
VpL 39?6-1-41 ionson
kapten Ahrenberg
pastor r?erenius
fru Ilsa Andersson
assisient Andersson
ra diotelegra fi.st Eoströr:i
kapten Ci:ri si eII
herr Iliströn
tsageri föreståndare I(arls:on
redaktör ]inutsson
vp1 furir S'r,rand
vp1 iiintz
vpl sergeant i,leiin sa:;t
furir 1] Runzell.
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e) ti11 §tyrelsesuppleanter valdes herrer Tailin, iiorton och Eng1uno.,

fru Barck-ilolst samt herr Landströn i nu nä:ind orcini:r6;,

§ t6.
?i11 revisorer valdes r:red acklan:ation nrajor Lör.'enbcrr:t o,;h konto :.st
Larsson och ti11 suppleanter för dessa herrar 3trör,, ,:cl: D]-,strö:'.;.

§ 17.

Förcr.ingen beslöt, att klubbrnästa;re iche shulle väI ; 1s. Styrels: en f ick
i stäIlei i uppdrag att utreda on nödvändigheten av cie:rna befattni.rrg.
Sl<ul1e befettningen ti11sättas skuIle Styrelsen utreda or ev annar] benäm-

ning på densan:ma .

s 1ö.

Errentuellt.
Pastor Ferenius utsågs ti11 sammanlialland.e i stdgekonnitt; 5n.

?idpunirtc.n f ör nästa årssannanträd.e f asts'uä11des ii11 :::a j L9\5 .

§ 19.

Inget vidare föreko::.
iiägernäs son ovan

S O Karlsson
Vid protokollet

J u s t e r a s:

i{ans Krona Eric Andersson

Fanjunkare Depåassi stent

Sedan fgir'4 har Kungl Roslagens flygflottiljs Kanratförening haft följande
ordföranden:
Överste Ii Enel1 1944 - 1948

Kyrkoherde ii Ferenius 1948 - 1950

Byggnästare Valter LIelin lgro - 1-955

Avd.chef Eric Andersson 1955 - 1975

Direlrtör K G Larsson 1975 - l.984

Kapten Gösta Peiiersson 1934 -
l^1:na*

Fanju::kare i:a::.s lirona L914 - L94,
RaCi.oi,eiegrafi-st I.ialte Soström a945 - L9?5
:yr;direk'cör Curt -in-;strö: 1975

!:är blir tilläggas att vid årsr;ötet på F 2 den 15::.j 1974 överlämn:roe:

Uversle K -,or:lrlius I2:s förtjänstplakeit til-1 Iric.ii:rci.ersson, Valt,er
11clin och,i:1te tsost:'ör: ned. ett tack fö:'deras lå.r;verig:'ocI: fört;änst-
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fu11a arbete inom kamratföreningen.
Inon': kan:ratföreningen har det inte verit brul<ij6;t att hed,ra styrelse-
medlemrnar och andra förtjänta med.Ier,,r,:ar tid.i6;ai:e: under åren men d.et

var säkert dags att dessa ire fick e^r utrnärk,:--i;er.

Xric Ändersson har sor:r synl:s av ova:st.ående rr:,ri.t ordförande i 20 år
ocl: inedverkat ti11 att förr-.ninge.r l:r.':nat irål ir:l; vid Iiv. Valler l.lelir.s
6 iriga ordförandeskap sarlt; som m{lr;,1 :lat skiiiil:t rätt "ror;=*rn , -

",,..Uula medrririarinflygarenrroch ciessubo:n varit verl<sai;: inon styrelsen f .ö.
v;,r också väI värd utnärkelsen. I,1alte Boströrr h;rr varit sekreterare i
37. är och har varit mecl a1lt ""U;;*"rr"r"- bildaci:.s. Att vara sekre-
tererre inom denna förening meCför i;:yr:ket arbeter inte bara rnr:d protokoll
uLan även all pappersexercis i övr;.,it. Även jran var ner än värd utmärke1-

Vid årsmötet den 20 naj A975 ä I' l-J Tullinge ]<unde pågåenrie ordföranden
ii G Larsson tack:,r den a:vgiende ordfl'ranCen llric:inder;son och då av-
gåencle klubbrästaren Oscar Anners'ueiit för de t jänster so:l dessa under

" 

- 

-en Iäng fö1jd av år gjort kanratförc'ningen. Santidigt överläl:nades tili
de båCa manschettknappar r,red flygv:rnnets enl;lem sant blonsterkvastar.
Att medlemmerna instänide i detta ta,:k framgick av de starka applåderna.
i,len det var inte nog ned detta. Ef'ber nidd.aglen överlämnades ti11 de

båd.a var sitt exemplar av den jubil6unstallrik sorr frerntagits av Gustavs-

bergs porslinfabrik ned anledning av flygets 50 år. Denna gåva skeC.de
genoiil insarnling av kväIlens närvarande ]<ai:r=te:' i föreningen.

rrilarinf lyga re nrr

f Seaan redaktör iinutsson 1ännat en redogörelse över rgd.alrtionskomn:itt6ls
I
I arbete, beslöt VU att tidningens ftirsta n"Jniier bör utko::'li:a onikrinq I.4.
I| l-946 och si',al1 ha en upplaga av 1!iOO ex.

Und.er Överste li Ene11s or:dförander;l.:ap träffacles styrelsen vid flera
tilIfäilen på i(un61 Svenska Äeroi:l-ubbens l-ol;aler på iirl::isirillnadsgatan
där ijne1l även .Jar generalse]lreterare. I bör:jan av liar;.:ratfärenin,3ens

Jverl'.sa..11:ei var tursel.:t nog; så fi-::,,:r r:edlenrt:r'so;:t bil!;Lin{l-.n InEvar.3e'rflen-

lgren och byr::lmästare /altor i'ielili i'r:ecl i s'r,yre1s,:l. )etta;"-iorde att
la: iet var från on perf:ar o.i. sli var cie no3 vänl j-gli, :tt bisträck:: före-

nil,;er :l: ed ned:f .

3;styrelselr för,3vensl;a i''ia5öens da3 ti1loe1råe l;a:r'aifärtni-nqen ien

far:a, so;; vi nu be;ri:n3r OSS sv viC ri-nness;el"l.eIl Ocll vid. i:r:c.ra höA-

ftidligir til-Ifä11e:r. 0verl-ärnanr:et skedde pii jt;rCion 1954 på Svenskir
I och
lliI"g3rr= ci;s rlen 5 juri. Den nottogs a'r Vaiter i'lelin ffi: ffiAln:*i:rr
t

I styrelsc:rcd]-enirar från iiun5 3ustr,v VI Åc1o1f ,:,eC. til-]sä;;e1si-'::tr;iå]1 f atti,n

IlUrr U
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I'lrnnesa:enen

Sa;nme ,r.1 §ol:t ii;r;x3"iföreningen b:-lCaCes restes .-TC::o:r F 2:s fi-irsorg
denne .::lni:resstelr iitr-:d devisen tr-lc, älskade inte si sit L 1iv =tt de clrogo

si3 uni,:,rr: clödenrr. iin stor del : ',' dej:åns persoi:i'1 li1:;i ka'!e;ro::ier v:r
mecl vir.. den högtidligir ervtäcli:..i-riicn. Dev:-sen är'iräi:tai. fri:,ri uppr::r-

barelcr:bcl:en 12:I1.

Sed.an r:i'1. tiotal- år tillbrki: lr:::: :[öreningen viC ,... rJe å:'sr,c't;e so;;

bruiiar: sl;e i slutet av rna; se::..Lit rnedle:iilarna vj-ri clenna sten för
en eerell:')nio Ste;:en restes iil.I ninne av de bes;i;1;ningar so:r f1ö5;

ut fr:in såvä1 l;ägerriäs son fr,in divisionernrr ir.Ier'r. l;o:l tyvär'r e j i:on

til-lbiiili:. I den cerenoni sor.r i l'örsia hand gii11r:r' de ssa besättni-ngar
ingår'nunera även parenta.tion ör'er avli-dnå före:rrngsnedlen:rar uird€:r

det g;ångna verksiirihetsåret. iif t,e,r parentationen i:.eC1ägge r ordföranden
6sh iricr: ord.förrnden en l;rans; filr ett hedra de bo::t..ångria rcedarr vår
fana sä::1,;es ti1l. hä1sni-ng. Vid;ubi16unsti11fälIcn brukar vi äveri

anlita någon trunpetare so:l bIåser tapto.
Denna sten är snart det änCa sor':i minner or ganla F 2 och vi har för'-
vi-ssat crss om att den ska1l få stå kvar där den nu står. I san:banC med

40 årsjr"Lbi16et iät kamratföreningen präg1a en kopparplåt, som anbragts
på stene,ns västra sida med inskriften tr Restes av F 2 vårdas av F 2

liamratftirening!

r,'l o::xaci.et I d,?&

*-r" t r rr,-rrt detta vackra o:rn:'åde har ÄlIU Center:Lniagit detsanma

ned till.hörande IokaIer. Kanslihuset innehåIler kontor samt undervis-
nigslok;rler. Gymnastiksalen uthyres ti11 Viggbyholn:3 Idrottsklubb
0fficersmässsen har blivit restaurang i privat regi och drives av

Far:il jen liedberg genom Täby komrnun. Dranaten och Operan har tagit
hangi:rerna i anspråk ti11 förråd sant byggt nya lokaler för sltapand.et

av Cekorer lrv olika sIag. Vid ganla Iiägernäsiården, so:t eldirärjades
för en de1 år sedan och då yngste soneri Alvar'3ustafsson innebränCes,

fin::s nLi en lienisk fabrili och vid stora ladu;ården nar Åi'i5 center en

116rgårå för bussar ocli lastbilar för öv::ingshörnini. 3akon den röda

stugan, soiir var beIä;e:: intilI tor;:et och so::i var bos'u:C åt b1.a.
l<asernförest.åi:d.:ren, har,:'l'1i.1 byggt en nyci:ct g+uor ve::l-'stact. ii=tsalen

begagnas fortfarande tiJ-I utspisning av o:',r'ådets persor,al nen i huvud-

sal.: är den avsedcL fcjr at*u skola restaurentpersonal. iiasei'nerna är
-a -:r-_ t:--!^-för.raLdsiokeler och tri;ulii-:nrr och Förråriet hyres av olike företaE.

;offi.,äs:.er: ä:' un{iior, s;:årci o.§.v.
,.,o:'t,c:: --;i:'ernäs gi ri, p.- .''::lr', siå::n i?ocli,i-sbl,I:- 11 r lr. T u'u;^tcn liitit
':j':l' j'.: ii.ri:.,1:-'.1i..-1..;'tyr.lsu:: :':l:l:-r-l ui) ::.,:. Lol:. 1-:l-:tflIt=
- ' :.- -- ".1,-',. , -11'.;1-i c:'1:,.'.i vii Y:-::";.rrl; :f,il^:. ;:.ic. O:..tycl:t 'iv fir:f;,rr.rl, !
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KAMRATFOREN I NGENS ARSFEST 19+5

T/ungl. Ilosl.rgetts kaurrat['iircnings fiilsta årst'est avhölls
Ä.pi Iliigcrniis den 3 juni rtudcr stor irusltttnitlg av nrctl-

Icnunar och dcras itllhö[iga. \'iitlrct, sotn p:i ulorgoucrr siig

allt antlat iitr lovaude ut, förbrittrades fraur rnot middageu,

'r'arför' dcltaglrDa - och iute urinst ålrrallgörLlr.na - 
kttndc

gliidja sig åt ett utau avkortnini; genomför't program' li'iir-
cnilgen hade bl. a. ortltlrt tucd tågrcsa mot ncdstttt biljctt-
plis från Sthhu Ö. och irtrdra niirliggande staliorrcr'

Iröreningeus urcdlcuuuar salulades vid llaggstårtgctr ft'ultr-
l'ör sliolhuscl och rned Ir 8:s musilikirr i tlittln utaLsc]teLr<lc

* lr)i.ln till minncsstetretr tliit' de i)r'riga tlcltagarna viintacle'

tliir följdc cu kort högtid u'tcd koruur, tal av flottiljchefetl
översteliijtnartt I{. Svcnolr', liransttetlliiggelsc av liatnratför'-
etringen ordförande, ör'elste I{. Iine'll, saurt mttsik.

Di'rlcfter lljöd nlusikhiircrr pir cu halvtiurmes kotrsertnru-
sik, r'arpå en fll'guppvisnilg fiilide. Detura, som till cn dcl

- utfördes av skolelever, gcnorrfördes mctl stil och clcgans till
pulrlikeus stola föruöjclse. lin speciell attrirktion var en for-
ruatiou trIusttng-ltlarl, solll mcd halslllYtantlc fart passt:rlde
lilige rniisviken och f lottiliornrådet på låg höjcl oclt sottt

eftel en kort rnen impouertutcle ttpllvisnirrg 1ör'svlurtr i rvm-

Yid Iiusta reser sig ctt stort flt'ra hundt'a år gatrlnralt

kuuttimrat ulagasiu ured riktigt kär'nvirke. I{edel rit gfrrds-

ii61anra, sorn kltit dctt:r strlllarttte lttonuntent frårr giulScr)

3!!!§Hä11.1 få stå kvar. Vid gårdsllancn förtiiljer.ei ured djurslingor

fiirsedd ruttstctt: »Elof och Astnttud och Östen llito rcsa stetr

;11" l,:i*:;}ilfl ;,Ji:l i:: ifl ;fi:,,1 1l *::ii, ä' I, ;] I I
tr'orls, å sirl. f:1.

F E:s musikkår nrod flottiljchelt'tt
iiversto II., Enell, och flottiljchcfclr, övenilt-

t. h.

derr. I iir.rigt .r'isu«lcs borrrl-rl'iillnirrg ruot nri'rl På vattlct, tlim-

Iriltlni,g, ftirr,ati..sf lt'g,i'gar, fallslili.,sho,ll, o's'v' I)u5li-
ken hatlc oclisii tillfiille utt rtiit'mrrre studcr':t de olika flyg-
planstypclna, r'arvid de n för sjiirri<ldningstjlinst inkiipta

Dornicr I)o !1 ådrog sig bcriittigad uppnriirlisaurhet'
'I'illslutniugcn till detura r'år första årsfest var så stor', att

ruittsalcn knaPpt kuDttc expt,rlicra ullu. sour I'ille dcltir i dcu

i.lonlerrsallul-lil rni<klirgt:rt' Allt olrLrlde sig emcllcrtid ocll de

tliirpii f iililnde årsmiitesför'hlrndlingiu'tra kurtdc ta sin bör-

.iarr obctl'dligt fiilscrudc' \'itl iirsnriitct prt:siderttltr konunu-
nulnlilrrtrtlctts i'l'iib;' or.rlföratttle, larrtlsliugsnrall Grtstav

llcrg. f.ill liaurratlörcnitrgcns ordlilratrdc oruvlldcs enhiilligt
iiYct'stc II. Iincll. Scrlare ltar st\rclserr koustilt"tct'at sig rit:h
tliirvitl lill vice ortlf. trlsett dirt'litör I. Ilcrgcrlgrcn, till kassör

eftel sclg. O Sandbr:r'g, r'ilkctr uvslgt sig, förrirdsförvaltare
ll1'dquisl och till sclit'elet'are telegrafist lloströrn. Årsberit-
tclsen iiterfirures på ttluatl plats i tlctrua titlrling.

I ör'rigt f<ireliommo etrdast stadgccnliga frågor. Nämnas

kan att tlct aY stutlgcli.ourtnitl6tr ulat'lletudc och i satnt':id rnetl

stvrelsetr nirgttt revidclatlc stadgeförslaget godkiindcs,'r'arige-

nonr för't:tritrgcn fick sitra sladgar fasistiilld.r. St1'relscn bcvil-
jatlcs full och tacksam atrsvrrsfriltct och årsavgiftcn för
19{6 faststiilldcs till lir.2: -.Iiftcr irsmötcsförhantllin{.ittrna roltlc Ollc IIcnr-vs rcvl'-
g:iug, för dagen för'stiirkt ttte'cl ltttsitttgrtrctl Carl-Otto Taubc.

på ett mril'ltbalt siilt dcn fulltaligrr publilien utrdt'r 1 tirnme'

Or:h sir r,ar trttii'1ltl lrltnnre vid dcn avslutande l)r'ogrartl-
punlitctr, datrscn, vilkcn pfigick i g5'mnastiks:rlerl till kI'
2i1.00, och tuan ktttrclc' sliil.ias irt nrctl fön'issuingcn att dct

Yarit r'n i lrlk, llcliad och tre|lig irrsfest, dcn fiirsta metr iute

dcn sista.

7



E C2 /o** dr1-t

?s- o/-22
På uppdrag av Redaktören för MARINtr'LYGARIIN,att dra'mig ti11 minnes

första sammankomsten med personalen på F 2, för bildandet av en

KAMRATFÖRENING,.ska1l jag i möjligaste mån bid.raga ti11 detta med mitt

82 åriga minne.
Som hjä1p tiIl minnet har jag med ledning av de första protokollen,

som jag fått 1åna och sonytalat 66 att första sammanträdet med interims-
I

styrelsen skedd.e den 19 oktober 1944 och det följd.es sed.an av ett nytt
den 5 november 1944.

Det första årssammanträd.et då Föreningan bild.ades höIIs den ,l-2 no-v-eg!-Lr

Y44 i gymnastiksalen där ÖvIjt Svenow i egenskap av Flottiljchef
häIsade oss väkomna för att bilda F 2 Kamratförening:
Vi som välkomnades vär interimsstyrelsen samt ca 90 blivande med.lemmsr.

, Överste i{ G Ii:son Ene11 utsågs att leda förhandlingarna..zl
',/ Val av styrelse :

Till vår första ordförand.e valdes enhäI1igt nämnda Överste Ene11.

Vid detta val avsade sig öv1jt Svenow, ingeniör Bergengren,
kpt Ahrenberg och redaktör Knutsson. TMUffåM Ti11 vice ord.förande
valdes med acklamation ingeniör Berggengren, sedan hr Ekström,
Övljt Venow, major Löwenberg och ljt Almström avsagt sig.
6ekreterare blev fanj. Krona och tiII kassör serg Sand.berg

Övriga styrelselad.amöter valdes vp1 Jossonrkpt Ahrenbergrpastor
Ferenius, Fru Elsa Andersson, assistent Anderssonrradiotelegrafist
tsoström, kpt Christell, hr Löbe1, bageriföreståndare Karlsson,
redakör I(nutssonr vpl furir Strandr vpI Hintzrvpl sergeant Melin
samt furir 1] Runzell
Revisorer blev major (öwenberg och K G Larsson.
Den efterfötjande diskussionen blev mycket livtig. Det var många v:]jor
och många förslag,, eftersom vi var en blandroing av ol$!, grader
och åIdrar. BI.a. upphov ååvpf sin stämma och med hög röst mana alla
vpl att tänka på sina rättigheter. Svar fick han dock från ahnalvpl.
som replikerade, vi skall väI bilda en kamratförening och inte en

faekförening.

9 Han var chef för F 2 ären 1934 -fi6,

forts blad 2
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Ltr'örvaltare S 0 Karlssonq som satt som sekreterare blev tydligt mycket

irriterad av detta"ffiket medförde att de flesta uoff aystod från början
att vara med om en Kamratfören$ng.
i{edlemsantalet U var från bärt'jan 1944* ca 55orL94? var vi ca B3Or.

Eöreningen var då som störst. L959 fanns endast 91 st men därefter ökad.e
intresset och i dag då detta skrives är vi ca 15O st. Trots H§ att F 2 lad.es.
ned d,.,n 10/6 L974,

Jag viIl gärna kommentera varför det var en stor fördel att ha Överste
Enell som ordförande vid starten. Han var Generalsekreterare för Svenska

Aeroklubben vars kontor Iåg på Malmskillnad.sgatan. Där hade styrelsen i
början många sammanträden. Vid etti;i som jag särskilt minns var en Tidning
uppe på dagordningen. Vi hade i början en ganska mager kassa. Ingvar Bergen-
gren var mycket intresserad av vi skulle starta en tidning och skänkte
därför )OO kronor. Valter Melin vi1le inte vara sämre och skåinkte också

l0O kronor. Tack var d.essa kunde Redaktör Knutsson sätta i gågg med

rrl'{arinflygarenrt. Om iag inte missminner mig var Knutsson redaktör för
tidningen rrFlygnytttt .
Det är verkligen förnäm1igt att ttMarinflygarenrt återuppstått och att vi
får behålla vårt språkrör i många §1. l'[en detta beror givetvis på oss

sjä1va, som varit i tjänst på tr' 2 och dess divisioner. l"långa minnen finns
och jag vet att Redaktören är mycket tacksam för bidrag.
K G Larsson



När det begav sig

Den 5 april 1949 ägde ett styrelsemöte rum i kamratföreningen.
Ur protokollet saxas paragraf nr 6:

"Ferenius meddelade,att det i år enligt Ahrenberg är 30 år sedan F 2
uppsattes. Dessutom är det fem år sedan kamratföreningen bildades.
Föreslog att man kanske skulle kunna kombinera dessa båda jubile-
er och sända ut en skrift under förutsättning att flottiljen är intresse-
rad därav.
Ahrenberg föreslog, att föreningen söker ordna så att 3O-jubileet och
S-årsjubileet kunna hållas tillsammans. Samarbete förordade han
med C F 2. Ekonomiska bidrag kanske kunna erhållas från lägerkas-
san och FV pressdetalj. Föreslog dessutom att ett konkret förslag till
gemensamma festligheter skulle uppgöras och föreläggas C F 2.
Föreningen skulle stå som arrangör.
Man kom överens om, att CFV borde inbjudas, men tillkom det C F2
att ordna inbjudan. Gamla cheferna böra inbjudas. Om någon
middag ordnas skall dennavara gemensam utan några som helst
katogoriklyvningar. Musik skall rekvireras från F8.
Ahrenberg sade sig - om detta nu kunde ordnas - vilja flyga passa-
gerarflygning för en billig penning. Tombola skall anordnas (5000
lotter).
Ahrenberg underhåller i form av dialog, exempelvis mellan honom
och ingenjör Falke om gamla flygarminnen.
Preliminärt fastställdes söndagen den 19/6 till jubileumsdag".



F2 Kumratfi)rening
En kortfattad historik
September 1998

F2 Kamratförening, eller som det fullståindiga namnet lyder, Kungl Roslagens
Flygllottiljs Kamratförening, bildades 1944. Föreningen tir darigenom en av
Flygvapnets äldsta kamratft)reningar. Vad jag vet är Fl:s äldre.

Samma ar som föreningen bildades firades att25 åtr gätt sedan milittir flygverk-
samhet tog sin början på Hägernäsviken, det var ntimligen 1919 som marinen
genomförde sin första vinterflygskola där. I samband med detta firande restes en
minnessten till minne av dem som vid den tidpunkten förolyckats i tjtinsten. I
samband med F2 nedlaggning 1974 åtog sig kamratföreningen vården av denna
minnessten. Tack vare ekonomisk hjalp fran Flygvapnet kunde i år en omftirgyll-
ning av stenens inskription ske samt stenen kompletteras med en friståend text-
plåt med angivande av de ftirband som verkat inom området under årens lopp.

Föreningens förste ordf(irande blev dåvarande översten H Enell, chef for F2 tren
1934 - 36.
Medlemsantalet vid starten var 650 för att uppnå sitt hogsta vtirde, 800, 1948.
1959 fanns endast 90 tappra kvar. Under senare år har medlemsantalet hållit sig
ganska konstant omkring 350.
I en ftirening som vår, vars ftirband lades ner för snart 25 åLr sedan, iir medel-
åldern hog och bortfallet av medlemmar av naturliag skäl stort. Vi har dock
lyckats kompencera detta bortfall med ett ganska stort tillskott av nya medlem-
mar.

Ett tidigt mål ftir ftireningens styrelse vid starten var att skapa möjligheter for att
utge en medlemstidning. Trots ekonomiska problem lyckades man. Tidningen
fick namnet Marinflygoren. På grund av dålig ekonomi och brist på lämpli5
innehåll utkom dock endast ett mindre antalnunmer.
I sanband med ftireningens 50-årsjubileum 1994 väcktes tanken att ge ut en

tidning med det gamla namnet. Detta foll väl ut och utgivningen har fortsatt med
ettnrlir.

Föreningen har fram till i år bedrivit sin verkasnhet utan tillgang till någen form
av klubblokal. Vi delar nu en mindre lokal med Fl8 Kamratforening inom F18-
området.

Vi har två sammankomster/år. Sista lördagen i maj iir det årsmöte med arsmid-
dag. Samling sker då vid minnesstenen dåtr vi med en enkel ceremoni hedrar
bortgangna kamrater. Möjligheter att genomföra arsmötet och årsmiddagen inom
F2-området finns ej ltingre varför detta under senare år forlagls till kommunal-
huset i Roslags Ntisby.



På hösten anordnas någon form av bussutflykt. I år gjorde vi ett mycket
uppskattat besök på vårt fina Flygvapenmuseum samt gamla Linköping.
Deltagarantalet vid dessa aktiviteter ligger på ca 100.

N{ir det gäller att hålla minnet av det gamla forbandet levande har ftireningen
gjort insatser på i huwdsak wå satt:

Vi medverkade i Täby Hembygdsf«irenings framtagning av boken
F2 - Hiigerniis 1987. Boken skildrar f«irbandet och bygden, Den rir idag slut-
såld.

Vi har en mycket omfattande fotosamling, dtir Egon Olson varit den
drivande kraften. För några ar sedan gavs fotosamlingen ut i bokform med titeln
Ettllyglförbands historia. Upplagan var ca 400 ex och den åir nu slutsåld.

Utöver detta innehåller mikael Forslunds böcker Ftygplanet 512 och Torped-

tlyget i Sverige en hel del F2-historia.

Vad gtiller det gamlaF2-omtädet har tyvärr en hel del av de gamla byggnaderna
fått ftrrfalla. Täby kommun planerar nu att bebygga området. Enl planerna
kommer några byggnader såsom kanslihus, hangar 81 och två kaserner att sparas

till eftervärlden.

Kurt Jörgne



Kungl Roslagens Flygllottilj s
KamratJörening

(F2 Kamratft)rening)

Föreningen bildades redan 7944 och är därigenom en av Flygvapnets äldsta kamrat-
floreningar.
Den florste ordforande blev överste Enell, som tidigare varit chef for F2 under tiden 1934-36.

Medlemsantalet var vid starten 650.
I samband med högtidlighållandet av 2l-ärsjubileet av sjoflygets verksamhet i Hägernäs den

8. juni 1944, avtäcktes en minnessten över de kamrater som gått bort i tjänsten, Vid F2 ned-
läggning 1974 förband sig Kamratforeningen att vårda stenen.

Redan 1944 fattades beslut om att foreningen skulle utge en medlemstidning. Tidning-
en fick namnet Marinflygaren och kom ut med sitt forsta nummer i slutet av 1945. Ekono-
miska problem och brist på liimpliE innehåll gjorde att det endast utkom ytterligare fem num-
mer.
I samband med föreningens 50-årsjubileum T994 togs iden om att utge en tidning återigen upp,
med målsättning att utge ett nummer/år. Vad gäller tidningens innehåll är inriktningen att i hu-
vudsak skildra Marinflyget, F2 och Kamratforeningens verksamhet.

Föreningen har till ändamål att verka for vidmakthållande och utvecklande av samhö-
righeten mellan forutvarande anställda och värnpliktiga vid flottiljen/kåren, vårda flottiljens/kå-
rens namn och foreningens traditioner samt befordra ett gott kamratskap.
För att uppfylla ovanstående målsättninger kan foljande aktiviteter nämnas.

1987 gav Täby Hembygdsforening i samarbete med F2 Kamratforening ut boken F2 - Hiiger-
ntis. Detta är en bok om marin flyghistoria l9l2 och framåt. Den söker också skildra flor-

hållandet mellan ett militärt forband och omkringliggande bygd.
För att dokumentera det gamla forbandet, har under ledning av Egon Olsson, en omfattande
insamling av foton skett. 1994 blev det mojligt for foreningen att ge ut huvuddelen av fotosam-
lingen i bokform. Boken kom att röna stor uppskattning, inte bara bland medlemmarn utan äv-
en av andra med flyghistoriskt intresse.

Föreningen kallar sina medlemmar till två årliga sammankomster - årsmöte med års-
middag i slutet av maj och en utflykt under hösten.
Årsmötet inleds med en sarnling vid minnesstenen for en enkel ceremoni i form av:

kransnedläggning, en tyst minut for de kamrater som avlidit under året, diktlasning och trum-
petspel. Föreningens fana - mottagen w H M Konungens hand 1954 - på plats.

Strävan har varit att avhålla årsmötet och årsmiddagen inom F2-området. På grund av brist
på lämplig lokal ar det tyvärr inte längre möjligt, utan vi är i fortsattningen söka oss till loka-
ler iFZ närhet.
På hosten gör vi en bussresa till något intressant utflyktsmåI, kombinerad med en måltid och
kamratlig samvaro.

Som nämnts var medlemsantalet vid starten 650. Efter kraftiga variationer under årens

lopp ligger 1996 medlemsantalet på ca 350. På senare ärhar ganska många nya medlemmar
tillforts foreningen. Trots detta visar medlemsantalet en minskande tendens, vilket är naturligt
for en florening med denna ålder och att forbandet lades ner frr så många år sedan.

Ordforande sedan l,9Ai är Willism Sivebro.

Adr: Nyängsvägen 33 146 30 Tullinge. I 081778 36 06

Föreningens adress:
F2 Kamratfiirening
c/o Kurt Jörgne
Storvretsväg en 24
147 54 Tumba

a 08/530 334 92



TiIl de a k t i v a medlerurarna i F 2 Kamratförening.
När minnesboken F z ll1sgrnäs gavs ut i början av rgBBär det naturligt att jag sträckräste den och tyckie att dennay.tgåv1 i sa"marbeie med rauq Her:cbygdsförening biivii mycketlyckado F ör mi g lrurnde den-[avaritriteryiiig'"re, menmed ta:rko på den stora. publiken vil-l jag falrtislrt inie ändraett korunatecl<en i boken.
För att nå den stora publiken är den helt lyckad och bala:rserad.
Nu finns historiiren
tyvärr blev jag även
historik.

över Ktll{GL ROSLAGEI'IS f,tyGI{ÅR lronplett, nenlite nyfiken även på Kamratföreäin*.å"

I samråd med en av ledamöterna i Kamratföreningens styrelse har
i-ag fått en def bilagor och nu gjort denna sauulanstälining ,., -
K a m r a t f ö r e n i n g e n-ö historiao
Alltså: Andra Wa=miget. rriedförde en a11män mobilisering ilklu-si-ve stora beredslrapsstyrkor innel-iggande på de-riiita"a för-banden" sä- aven på i ä""pä=sa_beredS[apsår på F-2 och utellgganriedivisloner innebar ]relt naturligt sbrapatsrika år oåri unoarandenLlen ätren en 1lär1i6i kampanrla, som genom fina lianrater och brabefä} svetsades till en för::ämlig sarnmanhållriiilg. 

---

Trots a]-.It.giek även and.ra värlclskriget mot sitt slut ocir ma11
f;unde skönja något_ annat" Bedredskapän rinoraaes ;;h-"å;;a ro-r;aoebryta uPP" Ir{an sirul}e slringras eftei att 'rha ä1skat varandra inöcl och Iust,. I oet }äget föddes tanken på ati ui-ia" en l."anrat-förening"
Exakt vem som tog initiativet tilI denna_ föreningr efl värnpliktig,
:_Il P:f?},_^!" 9{ficer, en starranstätId elter en Eåreasrapai.ä, 

---a'
går troligen ald.rig att utröna. Förmod.ligen var det ett i..gri.a"t.vid kaffebordeto "

NåväI, . torsdagen d.e. 19 oktober Lg44 samlades personal av allalcategorigl i Srrnnastiksalen_, som blev välfylld.' fuu"=te1öt3nani
Swenow hälsade välkomrnen och förklarade at\ den påtän}sta före-ningen slrurle bl1 en 1änk p?]Iarr-avgången och nu i tjanst varandepersonal. Beslutet oro att birda föreningen stadfästeå i s i-i---protokollet av mötets sekreterare, förvältare s 0 Karlssori..'
Den interimsstyrelsen som valdes bestod av 12 personer med såväIöverstelöjtnanten som vanliga värnpliktlgao'
Beslöts att första årsrnätet slmlle hållas söndag den 12 novemberL247 i Hägernäs. I(loclrslaget ]4"lj bestämdes äed hänsyn tiIItågförbindelsernao vi får-noteraatt bi 1 en "{"a";t taletinte f anns o

Ti11 detta årsmöte lnfann sig förutom interimsstyrelsen totalt90 l-eanöter. Bland olika beslut fasts'bä11des åi-se.vgiften tiIltvå ( 2) kronor.

9å q9"- jag en satnnanstäIlning av Kanratförenj-ngens historia qnder
de 45 år d.en f'rmnlts til-l" Sa:nmanstä]l-ning.., ä" ict<e sfraienli!,-'a1]tså, de år när a}lt är rutin, noteras f lo"oi!åä"a".
Kamratföreningens förste ordföranCe bl-ev överste H Ene1l och dessförsta sekreterare fanjr.rnkare llans Itronao



AntaI
metlle

650

711

830

300

300

94

120

13r

135

l-25

91

105

Avgift

2t--

a,rvaran
de

l-00

Ständlg
avgift
5o:-

2z--

3:--

Ett fåt

Svagt
intres

30-ta1

30-ta1

20-tril

35-tat

Korm:tentiirer:

Oktober-novernber: Föreningen grundas
Ordf : H ]r':re1l Sekr: Fanj Ha,.ns lCrona

På årsrnötet i rnej väljs till sekrete-
rere [1a"1'te Bos;tröru. Hån blir lr'rar på
clenposteni 3O är.

Starl:a func',eringar p:i att ge ut en
med.lemstirlning. Blir av och blir en
kort tid regelbr"rnclen med" flerä o1lfl-
roer per år

,[..

Til-1 ordföri:n11e rrä1js
H:irrs Ferenius,, :iitter

Iqyrkoiterri.e
rva ar - L9>u

F 2 ombil-clas från flygflottllj ti1l
f lyglrår

Ti11 orrlföronr-le ulil js byggrniistar"re
Vrr}'ter lileIin. 'Iid 1950 - 1956.

Ur verksamhetsberättelsen: DEI
SVAGA ]I{Tilllj ilIT FOR K\l{R rT!'0REllIi'{GEN.

}leillerrutiarnåls intresse för föreningcn
är så svagt att styrelsen 1 princip
är förlanad..

LIVIIIS PAFil\D0X: Vid, svagt intresse
för förcn.ingen: Föraningen rnottager
en fa:ra den 6 juni på Stocirholms
Staclion ur Kr.lng Gustav VI i\dolfs
liand. Itiot'bergare : Veilter l{elin.

Orrlf Val'ter lrlelin arrg:lr rccir iry ordf
blir u.vtlelningschef .lJric AndersSoIIo
Tirir 1956 - ].976,

T P li jölin väljs; in i styrelsen. Itru
sorn s'i s-h,r. nia.:r.

Ur verksa-r.nhetsberättelsen3 Dn viss
stegring i rnc,rilernrnarnas intresse
noteras

Verlrsiiuil:r:ts [;erät belsen: St örre intres-
se för förenrngen noterets rrur

Årsrnötet är e n d. er mötet.

Ny traciibion: Förenln:ien gcr jr-ilklap-
par till cieni sorn t jtinstgör på jrr,laf;
tonen och prerniel:ijcicer' vid, aspirirnt-
lrurs ens slut .



År

L962

1963

1964

L965

L966

]-967

196B

1969

1970

1971

tgl2

1973

l-974

l'975

1-976

L977

Antal
rrted.l-emm

96

130

181

229

253

270

29L

303

310

327

1978 356 10:-

Avglft

5 z--

ärvar
tle

35-ta1
40-taI

30-tal
5 0-ta1

3O-taI
40-ttil

30-ta1
40-tal

45-ta1-

50-tal
40-ta1

tavgi
Kr 222

4O-teil
40-t:i1

30-taI
35-ta1

40-tal
60-ter1

! O-tr-rl
50-tal

60-tal
B0-ta1

I l-t.r1
70-tu-1

BO

,3

B5
64

()

Konnentarer:

I{u finr:.s tydligen
2 möteit per år,

unrierlag för två

Julklapp:rr och preinieböcker.

Blir mecllem 1 De I\{11-itära Kanrriit-
f öreni-ngarrlils S ama.rbetskomrni tt 5

T P S jöIin nu fö:.eningens vlce ordf
Julirl.rppar och prenieböcicer

Ilotera clct stänrli-gt öiratle ini;resset
f ör Ka.mratf öreningen.

I P S jö]in avgiir sorn vice orrlf . Ut-
I and s ]rolruneir d. e rin g.

liiiddagsav;.;lft Kc 25 2-- Föreningens
balansornslrttning är lcr 1"800:--

En årlig trriclition: Jullrlappr:.r ti11
c1e i tjlinst pii. ju.leLftonen och prernie-
böcker vicl }rursavslutningarila.

Iriiddergsavgif t är Kr 25t-- och förenin
en har en }:alansornshitning på lcr

2.2OOt--

i,IiiicieLgsa./gif t ij.r kr 30:--

i3tad.geänc)"ring: Damerna a.r våi.llcomna i
för'eninqen. Fly,grpprrisning påL F 2
1ördag rien 0B juni.

I' 2 upphör: :lorn l.'örlr:Lncl den 1 juIi.
0i:dt- :Jric lLnrlersson a.vgår och I( G
L.r.rsson tar över.

Sekretera"re lJ.'lte tsos'bröm li''/.,.år och
f rin j Cr.rrt 11n.1:,i Lrörn ti,.r ijver.
T :tl 5jölin iiber i styr.elsen.
Ba.l-ansomslltntngcn i llasslrn Ilr J.100:.

I'å ri.rsrnöbe'b f::edi.;5 den 03 juni en
r,.ulclvirndring på Ir'' 2 mr:cl Tr:ndler Och
Drug.go soni pgicler. llric Änilers..;orr
valjs ti.1-l- för:ste hecler;:rlecilern.
Före ni-n,.,;ens liiis s.roiris lu1, riin.q l:r 4 . 25 0 :.

I'Iir1r'l.rgs aylrft ]rr ii5:--



År

L979

1gB0

19BL

1982

1983

198.+

t985

1986

1987

19BB

1989

1990

1991

t9g2

1993

L994

tal
cl1e

376

375

3BB

Avgift

10: --

10: --

2Ot--

3o:--

30: --

lliirva-
rumcle

120

Br

BO

7O

B0-tr
'10-t"

70

7o

60-t

100

BO

70

3B

4B

I P 3 jöIin är nu för'eniniiens vice
orCf örancie

Konnre ittar:

I'licid:rgsrivgift lcr 7O:- resp

F ö re nin qens båliLns or.rs Ir-rtning
) .1 00: __

l,liddlagsarrgift kr 50:--

O

4.0: --
lcr

scm orrlföri-*nc1e och
Gösta Pettersson.

en balansonrslutnin.r

100: --

70-rdI Iviid,tl-i;.gsav,:lif''b lir 130:--

K G lrarssOu .V,.iiirr
ny ordföt.:utde hlir
40-års jubileum oclt
p:i lcr B. 25 0 : --

I{iirldagsra"vgift lcr

merll ålcer meC på olitoberut,q1-y1ct till- F1;ra-
v:ipennruseet i l\1,';1tLrs1ätt.

Föreningen ]rltr en bu.lansornslutniug
oni irr 18.500:--

åker mecl på en utf.Lyjrt i septr:nber iill.
IIäss1ö utanf ör Vi-isterås.
Ididd.igsaiv,qift lr 110: --

Itliddags"tvgift lcr 150 s--

d1

Fö:renin,len bör fira
jubileum i oirtober

sitt 5O-års-
- novenller.



JUBILEUMSTNÖNIKA

Lördagen den 28 maj firade F2 Kamratforening sin 5O-åriga tillvaro med en jubileumsfestlighet på F2

forutvarande område.
Styrelsen målsättning var att till varje pris fira jubileet på området.
Detta möjliggiordes genom att liimpliga tomma lokaler kunde hyras i det av AMU ombyggda Kanslihuset.

Mobler och porslin inhyrdes och for maten stod en cateringfirma. Styrelsen närstående personer svarade

for serveringen.

Dagen började med ett välbesökt
årsmöte kl 1530. Under god stämning
avklarades mötesforhandlingarna på ca

45 minuter.

Under uppehållet fram till samlingen
vid minnesstenen kl. 1700 fanns
möjlighet att bese gymnastiksalen
samt Operans Kostym och Kulissforåd
belägna i Kasern 22 och hangar 82.

Under hela festligheten fanns möjlighet,
att i ett speciellt rum i kanslihuset, ta del
av Egon Olssons fornämliga
fotoutställning. Den väckte många minnen och gav upphov till livliga diskussioner och glada skratt.

Den sedvanliga hogtidsstunden med blomsternedläggning vid minnesstenen tog sin början kl 1700.

Från den tidpunkten deltog samtliga gäster, nämligen:

Författaren till F2-boken, Eric Jarneberg med fru.
F8 och Fl8 Kamratforeningars ordforanden, Jan Andersson och Rolf Rasmussen.

Våra egna hedersmedlemmar med fruar.

Så öppnades dörrarna till vackert dukade och dekorerade matsalen. ( en gängi tiden forläggning for
"Kaniner" ), och de 142 gästerna kunde intaga sina platser. En utsökt måltid väntade dem. Den goda

stämningen, som snabbt infann sig vid borden, kom att råda under hela kvällen.

Ordforanden berörde särskilt i sitt tal de skiftande forsvarsaktiviteter som under åren bedrivits på och

vid Hägernäsviken.
Det började med marinens vinterflygskola 1919.

Vid flygvapnets självständighet 1926 fickforbandet namnet 2.flygkåren och blev sedan i flottilj-
organisationenF2.
Efter kriget upphörde F2 som flottilj, och verksamheten kom i huvudsak att utgöras av flygräddning
och utbildning fram till nedläggningen 1974.

Kamratföreningen har också haft en växlande historia. Tidvis gott om medlemmar och ibland en tynande

tillvaro. fu tgq+ är foreningen vid god vigör med ca 335 medlemmar, detta trots att F2 awecklades for
tjugo år sedan.


