KAMRATBLADET
VÄSTGÖTA FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING
Nr 1 år 2014 (nr 40 sedan första utgivningen 1994)

Ordföranden har ordet
I år är det 20 år sedan flottiljen avvecklades. Vi planerar ingen speciell minnesstund, men
under årsmötet kommer Claes Bjärle att med en bildkavalkad visa några bilder tagna under
nedläggningsåret och få oss att förhoppningsvis minnas vår fina flottilj. Flottiljområdet är
numera stängt för oanmälda besök från den 17 dec. 2013. Torsdagen den 16 dec. 1994
flögs det för sista gången på F6, det var nästan på dagen 19 år sedan.
I föregående nummer av tidningen skrev jag om vissa förändringar på flygplatsen.
Flygplatsen beräknas att stängas vecka tjugotvå och vara stängd till vecka tio 2015.
264. flygplatsplutonen kommer troligen att vara kvar på basen på grund av att flygning med
helikopter kommer att pågå. Huruvida flygplatsen i Skövde kommer att användas för tp 84
Hercules är i skrivande stund inte klart. Viss byggnation kommer att senareläggas till 2015,
det gäller räddningsstationen och stolplador för flygplatsplutonen. En nybyggd drivmedelsanläggning är i det närmaste klar att tas i bruk.
Våra träffar på Soldathemmet varje tisdag kl. 1300 kommer att fortsätta hela året med ett
kort uppehåll för julen. Vi brukar vara c:a 10-15 veteraner. Årets jultallrik samlade lika
många medlemmar som 2012 vilket var mycket glädjande.
Årets resa planeras att gå till Brattforsheden och kombineras med ett kulturellt besök; se
särskild kallelse i tidningen.
Årets årsmöte äger rum den 10 maj på Kanalhotellet se även här särskild kallelse i
tidningen. VARMT VÄLKOMNA!
Karl-Axel Andersson
Ordförande

Medlemstidning för Västgöta Flygflottiljs Kamratförening, Box 402,
54618 Karlsborg Ansvarig utgivare: Karl-Axel Andersson Tel. 050512455

Föreningens plusgirokonto är: 4916929-5
Redaktionsråd: Claes G Bjärle

Omslagsbilderna handlar om avvecklingen av flottiljen. På första sidan halas flaggan för
sista gången av speciellt inbjudna veteraner; flertalet av deltagarna finns tyvärr nu längre
bland oss. Sista sidan visar ytterligare en bild från nedlägningsceremonin.
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Västgöta Flygflottiljs kamratförening

Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 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 Gösta Larsson.
Föreningen hade vid årets slut 305 medlemmar.
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande
sammanträde.
Kamratbladet, har utkommit med två nummer.
Föreningens årsmöte genomfördes den 11 maj på Kanalhotellet. Efter mötet skedde som
brukligt samling vid minnesstenen för fotografering och ”kransnedläggning”.
”Kransnedläggare” var Sigge Johansson. Efter detta genomfördes ett besök vid på
fästningsmuseet inklusive fästningskyrkan med sakkunnig guidning av Sture Carlsson.
Efteråt intogs kaffe för de som så önskade på Soldathemmet.
Föreningen har under året anordnat två resor. Den 17 september genomfördes en resa till
Kiel, Tyskland med 14 deltagare och den 7 november besöktes Volvo i Skövde av ca.30
besökare.
Ordf. och sekr. deltog den 10 och 11 oktober i en lärorik konferens för museiföreståndare
vid Flygvapenmuseum i Linköping, Malmen.
Den 17 december avåts den andra jultallriken i ordningen. Evenemanget som vanligt
avhölls på Kanalhotellet blev också detta år succé med ca.50 deltagare.
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på fortsatt stöd till verksamheten.
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Kallelse till årsmöte
Föreningens årsmöte genomförs detta år den 10 maj på Kanalhotellet, Karlsborg.
Vi inleder mötet kl 1030 med mingel, ostfralla och kaffe för att sedan förflytta oss till
samlingssalen på det övre planet.
Efter årsmötesförhandlingarna visar Claes Bjärle några bilder från den period då
nedläggningsarbetet pågick. Bildvisningen kan kanske väcka några minnen och får gärna
föranleda kommentarer från de närvarande!
Vi vill ha anmälan senast 2014-05-03 till Acke på 0505-124 55 epost: accea@telia.com eller
till Claes på 0505-313 33 epost: c.bjaerle@telia.com. Vill ni äta lunch efteråt kostar det
100:- att betalas vid ankomsten. Hoppar ni över lunchen kostar det ingenting att närvara.

Brattforsheden 2014
Tisdagen den 17 juni åker vi till krigsflygfält 16 i Brattforsheden. Krigsflygfältet som anlades
som en s.k. bakre bas med början 1939 är synnerligen väl bevarat och återskapat. Man
förflyttas nästan 70 år tillbaka i tiden! Väl värt ett besök. I skrivande stund kommer besöket
att genomföras efter följande riktlinjer: Avfärd med buss kl 0730 från Öltappen, Karlsborg.
Ankomst fält 16 ca kl. 1030. Föredrag och
genomgångar fram till lunch då det serveras
beredskapsärtsoppa och dito pannkakor samt en
aning andlig spis. Efter studiebesöket på fältet
vidtar kulturell sightseeing i det värmländska
närområdet. Vi räknar med att vara tillbaks i
Karlsborg ca.kl. 1830. Vi samordnar den här
resan med Flygveteranerna i Skövde som i mån
av plats reser med oss på samma villkor som vi
själva. I gengäld kommer vi i föreningen att
erbjudas samma villkor som Skövdeveteranerna
har för sina medlemmar vid deras kommande
resor.
Med hänsyn till ovanstående är det av stor vikt
att bindande anmälan är Claes tillhanda senast
2014-06-03 på telefon 0505-31 333. Obs! Endast
telefonanmälan.
Vi beräknar ett pris på 150:- per deltagare.
Deltagare som inte är medlem eller omfattas av
överenskommelsen med Skövdeveteranerna
betalar 300:- och kan deltaga i mån av plats.

Välkomna till en trevlig dag!
Styrelsen
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Höstresan 2013
Tisdagen den 17 september vid lunchtid anträdde 14 ”kamrater” en resa som via Göteborg
och Stena Line tog oss till Kiel vid den tyska Östersjökusten. Den första kvällen ombord
fördrevs bl.a. med gemensam buffémiddag ombord och besök i de olika vattenhål som en
modern båt i utlandstrafik är försedd med.
Den heldag i Kiel som stod till buds användes på olika sätt; således valde en grupp att
besöka Citty Markt en bit utanför staden; en grupp valde att ägna dagen åt sightseeing i
själva stadskärnan och ytterligare en grupp besökte den museiubåt och det minnesmärke
som är uppfört över tyska sjömän som stupat i de båda världskrigen i La Boe, en
fashionabel badort en timmes båtresa bort.
Skribenten som valt det senare alternativet anförde resan med färja över Kieler Förde mot
La Boe och ubåt och minnesmärke. Av förklarliga själ kommer redogörelsen i fortsättningen
att handla mest om denna upplevelse.
En promenad på en halvtimme förde den lilla gruppen om totalt fyra personer förbi
inbjudande badstränder till ubåt 995 en båt av typ VIIC, den vanligaste tyska ubåten under
andra världskriget. Ubåten som skänktes till Tyskland efter att ha varit i tjänst i Norge
erbjuder en fascinerande upplevelse för den som sett filmen ”Das Boot”. Man känner
definitivt igen sig i den miljö som man möts av.

Förf. och Rune Bladh framför U995.
Tor Axelsson framför en propeller från tunga kryssaren Prinz Eugen. Det 65 meter höga minnesmärket i La Boe i fonden.

En bit upp ifrån stranden ligger ett
imponerande minnesmärke över nästan
200 000 stupade tyska sjömän från de
båda världskrigen som förutom pietetsfulla
minnesrum också innehåller en
imponerande modellsamling, där bl.a. en
ca.5 meter lång modell av slagskeppet
Bismarck ingår. Mycket att bese och
definitivt en stund för eftertanke!

I det vackra solskenet var det så dags att
begrunda dagen över ett glas öl och en
”backfish” på en strandrestaurang innan
båten tog oss tillbaks till Kiel och ett
betydligt större fartyg från Stena!
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Men låt oss inte helt glömma bort de övriga kamraterna. De som ägnade sig åt sightseeing i
Kiel har berättat om trevliga upplevelser bl.a. kyrkobesök med tillhörande utställning och
annat smått och gott.
Åtminstone en av dem som besökte Citty Markt har med sig ett oförglömligt minne därifrån;
något som framgår av nedanstående bild!

En ölälskares våta dröm?

Alla trevliga upplevelser kommer till ett slut och så här slutade det för oss på en kaj i
Göteborg!

Fotograf är vår utmärkte chaufför/guide från Forellenresor.

Jultallriken 2013
I stället för den vanliga bilden på folk som
sitter och äter visar vi vad som avåts. Så
här såg den ut. Läcker!
Fotograf: Ingemar ”Mia” Larsson
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Besök på Volvo
Den 7 november åkte ett trettiotal kamrater hela vägen till Skövde för ett besök på Volvo,
Norra Fabriken för att bese tillverkningen av moderna motorer därstädes.
Den som till äventyrs såg en bullrig, människofientlig fabriksmiljö framför sig inför detta
besök kunde inte ha misstagit sig mer!
Något tystare, renare och människovänligt kan knappast tänka sig! Robotar gled tyst fram
och till och med de fabriksanställda talade lågmält med varandra! Det var något av en kyrka
över det hela. Och mitt i allt detta producerades ett mycket stort antal motorer vareviga dag.
Imponerande och ett besök som man kommer att minnas mycket länge!
Det rådde, av förklarliga skäl fotoförbud i fabriken men i entrén såg det ut så här.

Vår guide framför en av de senaste
Volvomotorerna. En vacker pjäs!

Och så här nöjda var vi efter besöket.
Kamrater och guider från Volvo.
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En bild från 20 år sedan; den 30 juni 1994.
Fotografen tyvärr okänd.
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