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Ordföranden har ordet
Problemet med Karlsborgs flygfält och brandskum i grundvattnet granskas nu av
Länsstyrelsen. Det verkar bli en riktig långbänk. Basplutonen har från årsskiftet fått en
fastställd personalram, vilket är mycket positivt.
Efter anslutningen till SMKR (Sveriges Millitära Kamratföreningars Riksförbund) har vi blivit
kallade till F7 för ett möte angående våra behov av medel för att bedriva vår verksamhet
samt vad föreningen kan bidra med för att stödja försvarsmakten. För vår del var det ett
mycket positivt möte som leddes stf. CF7 med medarbetare.
Som motprestation för de medel som beviljas oss har vi åtagit oss att genomföra viss
upplysningsverksamhet vid F 6 museet på fästningen.
Antalet medlemmar i föreningen är 315 och har kunnat behållas tack vare att en del före
detta värnpliktiga har blivit medlemmar. Facebook-sidan ”Västgöta Flygflottilj Tro och Vilja”
har över 700 medlemmar där en del har valt att också bli medlemmar i föreningen. Vad vi
saknar är kvinnliga medlemmar. Vår förening är inte bara till för millitär personal utan alla
som varit anställda vid F6 eller sympatiserar med oss är välkomna som medlemmar.
Soldathemmet genomgår nu en stor renovering som endast i begränsad omfattning
påverkar våra tisdagsträffar.
Några medlemmar har valt att donera pengar till föreningen, inte mindre än 12500 kr. Vi i
styrelsen framför vårt stora tack till donatorerna.
Varmt välkomna till årsmötet. Se artikel i tidningen.
K-A Andersson
Ordförande
Omslagsbilden visar den vy du möter då du kommer in i F 6-delen av museet. Detta rum
skall så småningom bli F 6 traditionsrum.
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F 6 flottiljmuseum, väl värt ett besök
På fästningsmuseet finns en utställning som behandlar flygets historia i Karlsborg; både
tiden före 1939 då F 6 sattes upp och tiden mellan 1939 och fram till 1994 då flottiljen var
verksam och slutligen avvecklades.
Ett besök kan lämpligen inledas med studium av den ”gamla” tiden som innehåller många
intressanta föremål och redogörelser för remarkabla händelser bl.a. von Porats landning på
Heden 1913.
Denna utställning visar också på Karlsborgs betydelse för flygets utveckling i Sverige.
Omslagsbilden visar en översikt av F 6
flottiljmuseum som behandlar flottiljens
historia åren 1939 till 1994. På en mycket
begränsad yta har en tilltalande
utställning åstadkommits som har fått
beröm av många besökare. Apropå
besökare; fästningsmuseet besöktes av
fler än 34000 besökare under 2017 varför
man kan anta att samma siffra gäller även
för flygdelen. Det torde inte vara många
flottiljmuseer som kan uppvisa detta
resultat.
Förarplats A 32
Att utställningen har blivit en så stor framgång får till stor del tillskrivas kamratföreningens
tidigare ordförande Thord Brandelid med hjälp av framlidne Karl-Axel Hansson.
Fästningsmuseet har också en mindre
framskjuten del i form en samling fotografier
m.m. som förvaras i en annan del av museet
och som kan användas för forskning av den
nyfikne.
Fråga museets föreståndare Nadja Eriksson så
hjälper hon gärna till!
F 6 finns också representerat på sajten
digitaltmuseum.se där en stor mängd fotografier
ur Karl-Axel Hanssons samlingar finns
inscannade. Sök under ”F6” och klicka dig fram.
Radioutrustning från anno dazumal
Kamratföreningen har åtagit sig att i samverkan med Nadja svara för museiutställningen
och i detta ärende har vi fortlöpande kontakt.
I dagarna har vi beslutat att låta utställningslokalerna samtidigt utgöra F 6 traditionsrum.
Kom och gör ett besök; det är väl värt besväret!
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Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 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
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande
sammanträde.
Kamratbladet, har också detta år utkommit med två nummer.
Föreningens årsmöte genomfördes den 13 maj på Kanalhotellet. Efter mötet skedde som
brukligt samling vid minnesstenen för fotografering och ”kransnedläggning”. ”Kransnedläggare” var Claes G Bjärle.
Föreningen har under hösten inträtt som medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund (SMKR).
Den 19 oktober hade vi besök av Toivo Stark och Gunilla Olsson som berättade om
fortsättningen av sin resa på Europas inre vattenvägar. Som vanligt mycket uppskattat.
Den 7 december avåts den traditionella jultallriken på Kanalhotellet med 42 deltagare.
Styrelsen tackar 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 2018
2018 års årsmöte avhålls på Kanalhotellet i Karlsborg den 5 maj med början kl 1100. Då
minglar vi över en kopp kaffe och en fralla i vanlig ordning för att sedan starta årsmötet kl
1130. Efter årsmötesförhandlingarna intar vi lunch och efter denna beger vi oss i vanlig
ordning till vakten vid f.d. F6 för fotografering och en kort erinran.
Bindande anmälan vill vi ha in senast den 2 maj på telefon 0503-14333 (Claes). Obs endast
telefonanmälan!
För att återknyta till förra numret av tidningen: Du som bor på, ett i ditt tycke rimligt avstånd
från Karlsborg, kom till årsmötet och träffa trevliga människor!
För de som äter lunch kostar kalaset 100 kr att betalas kontant vid ankomsten . För de som
inte avser äta lunch kostar det ingenting.
Välkomna
Styrelsen

Aktiviteter 2:a halvåret 2017
Resan med ”Kvast-Hilda”
Den 19 oktober berättade Toivo Stark och Gunilla Olsson om sin resa ombord på KvastHilda genom Europas inre vattenvägar. Berättelsen utgjorde en fortsättning av den vi fick
lyssna till efter det förra årsmötet och var lika intressant. Från Svarta Havet upp till Nordsjön
gick färden via ett stort antal slussar,
pittoreska småstäder och möten med
stora flodpråmar som tillsammans med
ibland lågt vattenstånd skapade
många spännande situationer. Det
som detta par åstadkom får väl
betraktas som något av en bedrift väl
värd att hyllas. Så skedde också efter
genomfört föredrag med kraftiga
applåder och många frågor.
Efteråt intogs Soldathemmets
förträffliga landgångar under muntert
samspråk. En kväll att minnas!
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Jultallriken den 7 december
Torsdagen den 7 december avåt 42 medlemmar och medföljande årets jultallrik. Trängseln
var behaglig och atmosfären som vanligt inbjudande på det anrika Kanalhotellet där Joakim
med personal gav god service.

Två Skövdeprofiler som trots
de något allvarliga minerna
trivdes förträffligt.
Från vänster: Lennart
Johansson och Ingemar
Larsson.

Vicekorpralen identifierad
Vi efterlyste i förra numret av Kamratbladet identiteten på den
strame vicekorpralen. Genom Jocke Bruzells benägna bistånd
år det nu klarlagt att hans namn var Gunnar Wärnemalm
förmodligen anställd som divisionsmontör vid F 6.
Sedermera infördes en ny kategori flygförare vid Flygvapnet –
kategori B. Denna kategori som Wärneman tillhörde genomgick underofficersutbildning efter godkänd flygskola.
Wärnemalm placerades vid F 14 och flög där B 18.
Fanjunkare Wärnemalm omplacerades sedan till FC i
Malmslätt i egenskap av kontrollflygare.
Han blev sedan provledare där och placerades vid RFK
Karlsborg som provledare vid robotproven i norra Vättern.
Det känns mycket tillfredsställande att så utförligt kunna
redogöra för en levnadshistoria i stället för de alltför ofta
anonyma bilderna. Tack Jocke Bruzell för ditt bidrag.
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Den försynta uppmaningen i förra numret av tidningen gav ett strålande resultat!
Vi tackar varmt följande personer som generöst har valt att stödja föreningen:
Birger Andersson

Sten Larsson

Christer Andersson

Bengt Lundin

N-E Andersson

Lars Nordqvist

Leif Berg

Jarl W R Nygren

Rune Bladh

Arne Olsson

Tom Blomqvist

Gunnar R Ohlsson

Alve Borg

Kent Pettersson

Albert Eriksson

Roland Raystål

Lars v Feilitzen

Åke Reingsdahl

Christer Geiryluk

Artur Sehlbrand

Olle Hedberg

Gustav Sillèn

Lars Hildestrand
Kent Svensson

Olof Hjärpe
Rolf Kamèus

Marie-Louise Tejler

Bert-Åke Larsson

Göran Tode

Rosmarie Larsson

Joakim Weimer

Skulle någon ädel givare blivit bortglömd ber vi självfallet om ursäkt!?

7

En organisationsenhet som sällan eller till och med aldrig förekommit i Kamratbladet är
den som benämndes avdelning 6 och som senare kom att kallas tekniska enheten.
Bilden visar ett urval av den anställda personalen åren 1959-1960. Av bakgrunden att döma
torde fotot ha tagits i samband med en personalutflykt (trivselresa?)
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