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VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING
Nr 1 år 2017 (nr 46 sedan första utgivningen 1994)

Ordföranden har ordet
Det gångna året har varit ganska händelserikt med bl.a. firandet av flygvapnet 90 år med besök av
flygvapenchefen Mats Helgesson. Föreningen har fått sin första donation. Det är före detta
värnpliktige Joakim Weijmer som tillfört föreningen 3600 kronor i samband med att vi träffades och
avnjöt jultallriken på Kanalhotellet.
F7 arrangerade firandet av 50 årsdagen för den första flygningen med AJ 37 den 8 februari. En
mycket välordnad och trevlig sammankomst. F7 ordnade busstransport till och från flottiljen.
Föredragshållarna var alla välkända AJ 37 piloter som höll mycket intressanta genomgångar. En
av dem var vår medlem Clas Jonsson. Det hela avslutades med en flyguppvisning av Stellan
Andersson.
Ett stort tack till flottiljchefen F7 med medarbetare för ett mycket trevligt arrangemang.
Karlsborg flygplats framtid har varit föremål för många överväganden. Den 28 februari
presenterade ÖB ett förslag att tillföra försvaret 6,5 miljarder kronor fram till 2020. Om förslaget
antas av regering och riksdag skulle det innebära att flygplatsen skulle ges flottiljstandard, varvid
bansystemet får ny beläggning, flygfältsbelysningen byts och ILS installeras. Väderskydd med
torrluftförvaring av basplutonens fordon kommer att byggas. Det skulle även innebära oförändrad
personalstyrka vid basplutonen. Vi får hoppas att planerna går i lås.
Så till sist frågan om anmälan till föreningens olika arrangemang. På grund av alltför stora
felaktigheter i samband med anmälan på mejl med åtföljande svårigheter har styrelsen beslutat att
från och med nu är det endast telefonanmälan som gäller, Vi hoppas på förståelse för denna
åtgärd.
Varmt välkomna till föreningens årsmöte den 13 maj på Kanalhotellet. Mer information längre fram
i tidningen.
K-A Andersson
Ordförande

Omslagsbilden visar vår ordförande tillsammans med Flygvapenchefen.
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Västgöta Flygflottiljs kamratförening

Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av: Karl-Axel Andersson, ordförande; Anders
Kristiansson, vice ordförande; Claes G Bjärle, sekreterare; Roine Larsson, kassör samt Claes-Uno
Ahnell, styrelseledamot. Ersättare i styrelsen har varit Rune Bladh.
Föreningen hade vid årets slut 315 medlemmar. En ökning som är glädjande.
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande
sammanträde.
Kamratbladet har utkommit med två nummer.
Föreningens årsmöte genomfördes den 21 maj på Kanalhotellet. Uppskattade föredragshållare
efter årsmötesförhandlingarna var Toivo Stark och Gunilla Olsson som berättade om en båtresa
på de inre vattenvägarna i Europa. Efter mötet skedde som brukligt samling vid minnesstenen för
fotografering och ”kransnedläggning”. ”Kransnedläggare” var Ulla Sjöstrand.
Föreningen har under året anordnat två resor. Den 7 juni genomfördes en resa till Nytorp,
Borgunda där en imponerande modelljärnväg beskådades samt därefter det lika imponerande
Vattenverket. Den 28 september besöktes Ryttmästarbostället vid Simsjön, Skövde.
Den 23 september besökte den nye flygvapenchefen Mats Helgesson Karlsborg i vilket besök
Kamratföreningen spelade en viktig roll.
Den 15 december avåts den traditionsenliga jultallriken. Evenemanget avhölls som vanligt på
Kanalhotellet med mer än 50 deltagare.
Styrelsen tackar som förut för det gångna året..
Styrelsen

Karl-Axel Andersson
Karl-Axel Andersson

Anders Kristiansson
Anders Kristiansson

Claes G Bjärle
Claes G Bjärle

Roine Larsson
Roine Larsson

Claes-Uno Ahnell
Claes-Uno Ahnell

Rune Bladh
Rune Bladh
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Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2017 med sedvanliga årsmötesförhandlingar genomförs som vanligt på Kanalhotellet i
Karlsborg lördagen den 13 maj. Vi börjar med att samlas kl.1030 för en kopp kaffe och en fralla.
Kl. 1100 börjar årsmötet och ca.1200 intar vi en enkel lunch på hotellet.
Efter årsmötet sker som avslutning, fotografering och ”kransnedläggning” vid minnesstenen.
Skriftlig anmälan från medlem avseende ärende som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 6 maj.
Anmälan om deltagande kan göras till ordföranden Karl-Axel Andersson tel. 0505-12455 eller
sekreteraren Claes Bjärle tel. 0505-31333. Observera! Endast anmälan per telefon.
Vi vill ha Din anmälan senast den 8 maj.
Anmäl samtidigt om Du önskar äta lunch. Priset för lunchen är 100 kr att betalas vid ankomsten.
Avser Du inte äta lunch är tillställningen gratis.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Stor uppslutning vid minnesceremoni
Den 28 nov 1955 kolliderade lt
Carl-Ivar Norell och ffl Karl Erik
Crona under en samlingsmanöver
norr om Hjo. Båda piloterna
omkom vid haveriet.
Vid F 6 var förstämningen stor
efter denna den första dödsolyckan på 2 ½ år. De omkomna
piloternas minne hedrades vid en
gudstjänst i garnisonskyrkan.
Hans Toftén talar inför en stor
publik
Foto: Christoffer Tuulik Hjo Tidning/SLA.

Den 24 september 2016 var det dags att i närheten av nedslagsplatsen inviga ett minnesmärke
över händelsen. Ett stort och förtjänstfullt arbete har härvidlag lagts ned av Grevbäcks
Hembygdsförening. De förtjänar ett stort tack för detta!
Anhöriga till de omkomna närvarade under ceremonin och kunde glädja sig åt att deras ”fäder” nu
fått den hågkomst de förtjänade.
F 6 Kamratförening representerades av ordf. Acke Andersson och Flygvapenchefen av Alf
Ingesson-Thoor.
Leif Crona från Skövde berättade minnen från sin syssling Karl Erik.
4

Ryttmästarbostället – En upplevelse utöver det vanliga!
Kommunens invånare kan ibland påverka beslut genom att lämna in medborgarförslag. Det kan
också löna sig för en medlem i kamratföreningen att lämna förslag till resmål. Om de vises råd i
Kamratföreningen finner behag i ett sådant förslag kan det hända saker!
Ett förslag till besök på
Ryttmästarbostället föll de vise
på läppen och den 28
september begav sig 14
förhoppningsfulla medlemmar
iväg till Simsjön utanför
Skövde för att på plats
beskåda Bernhard Englunds
skapelse.
Vi blev sannerligen inte
besvikna. Vi möttes av en
spirituell herre i Karolinerutstyrsel som på ett
medryckande och humoristiskt
maner visade oss runt i sin
skattkammare. Skattkammare
är nog det enda ord som
passar in stället i fråga. Magnifikt är ett annat passande ord.
Efter en fin upplevelse förtärde vi kaffe och fralla på Västgötabagarens salong på Stallsiken innan
dagen var slut.

Förslagsställarna poserar i mitten på denna bild!

”Ryttmästaren” i egen hög person
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Torsdagsträff
Den 13 oktober besöktes Kamratföreningen på plats i Soldathemmet av Klas Jonsson, en veteran
när det gäller det omfattande förberedelsearbete som krävs vid introduktionen av nya
krigsflygplan.
Klas, som är före detta flygingenjör vid F 6 och med ett förflutet i de högre sfärerna i Stockholm
m.fl. orter berättade initierat och livfullt om alla de vedermödor som måste genomlidas t.ex. vid
Brasiliens köp av JAS 39 men även om det omfattande arbetet i samband med certifiering av ett
civilt flygplan. Efter föredraget var vi nog var och en medvetna om varför det tar så lång tid innan
produktionen lan igångsättas!
Kvällen avslutades med intag av Soldathemmets landgång.
Tack Klas!

Klas Jonsson talar
till oss på
Fästningsteatern.

Vår ordförande tackar av Klas
Jonsson i samband med
förtäringen.
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Flygvapenchefen besöker vår gamla flottilj

Som en del av firandet av Flygvapnet
90 år besökte flygvapenchefen Mats
Helgesson den 23 september vår
gamla flottilj. Kl. 0800 landade FVC
med följe varefter frukost serverades i
flygfältavdelningens lokaler. Från F7
som är traditionsbärande flottilj deltog
stf flottiljchefen Marcus Björkgren. Hela
flygfältavdelningen var inbjuden att
delta vilket var mycket uppskattat.
Vår ordförande Acke orienterade om
F6 historia samt redogjorde för
kamratföreningens verksamhet.
Efter förflyttning till minnesstenen vid
fpl. A32 genomfördes en ceremoni där
FVC höll tal och i vilket han uttryckte
din respekt och uppskattning för vad
F6 hade uträttat i flygvapnet.
Ceremonin avslutades med att kamratföreningens ordförande höll ett kort tal som avslutades med
en tyst minut varefter kransnedläggning ägde rum; slutligen spelades Västgöta Flygflottiljs marsch.
Ett stort tack till kn John Lidman F 7 som såg till att allt fungerade klanderfritt.
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Viggen 50år!
7.flygflottiljen, eller på gammelsvenska F7 Såtenäs inbjöd oss tillsammans med F 7, F 9 och E 1
kamratföreningar den 8 februari att högtidlighålla att fpl 37 Viggen fyllde 50 år. Denna dag var det
exakt 50 år sedan fpl 37 med serienummer 001 gjorde den första flygningen.
Vi bjöds på bussresa och ett varierande och professionellt genomfört program på Såtenäs denna
blåsiga och råkalla dag. Ett antal intressanta föredrag som handlade om Viggen i Flygvapnet ur
olika aspekter delgavs oss med en flyguppvisning genomförd av Stellan Andersson i G 52 som
huvudnummer. En synnerligen intressant och trevlig dag där presentation av JAS 39 utgjorde en
koppling till nutid.
Vi framför vårt varna tack till 7.flygflottiljen och ser fram emot nästa jubileum.

Så här många var vi på Såtenäs! Fotograf: Håkan Brandt.

Torsdagsträff
Den 27 april samlas vi på Soldathemmet för att lyssna till och se på filmer producerade av Leif
Crona som gjort sig känd som skapare av fina natur- och flygfilmer. En trevlig afton utlovas!
Vi samlas kl 1700 på övre våningen. Efter filmvisningen intar vi en soldathemslandgång.
Tid: kl 1700. Subventionerat pris: 50 kronor. Anmälan per telefon 0505/12455 (Acke) senast den
24 april.
Välkomna!
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