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Ordföranden har ordet 
 

Vi är nu en bit in på 2016. Utöver den vanliga lunken hemmavid kommer året att innehålla två 
händelser som det kan vara skäl till att uppmärksamma. Den första är Flygvapnets 90-årsfirande 
med flygdagar på Malmen 27-28 augusti och den andra är flygvapenchefens rundresa till 
avvecklade förband och traditionsbärande kamratföreningar. Denna kommer att beröra oss den 31 
augusti om nuvarande planering ligger fast. Vi återkommer på lämpligaste sätt när vi vet mer. 
 

Så till frågan om vad som skall hända med flottiljområdet. Enligt chefen för flygfältsavdelningen 
skulle beslut tas den förste mars och som han såg det så skulle det gå i en för området positiv 
riktning. Beslutet har nu skjutits till första april. En försiktig optimism är kanske på sin plats trots 
Förvarsmaktens ekonomiska problem. Vi återkommer självfallet till denna fråga när krutröken 
skingrats. 
 
Vårt värdförband, F7, sätter åter upp krigsförband. Den första mars skedde chefsbyte på F7. Öv. 
Micael Cherinet har befordrats till brigadgeneral med placering som chef FMV Test & Evaluering. 
Ny chef är Öv.Lars Helmrich som har varit både divisionschef och flygchef på F7. Vi hoppas på ett 
gott samarbete med den nye chefen. 
 

SMKR (Sveriges millitära kamratföreningars riksförbund) är en paraplyorganisation där vi har valt 
att inte delta. Frågan har åter aktualiserats eftersom det finns vissa möjligheter att få ekonomiskt 
bidrag för den verksamhet som vi bedriver. Huruvida det ställs några krav på föreningarna är ännu 
inte utklarat. Årsavgiften är en krona per medlem. Vi återkommer i frågan. 
 

Medlemsantalet i föreningen är c:a 310 vilket får anses ganska bra, eftersom det snart är 22 år 
sedan flottiljen lades ner. En av anledningarna till att vi har så många medlemmar är att många 
före detta värnpliktiga har valt att gå med i föreningen.   
Ett antal medlemmar, 21 st. har inte betalat årsavgiften på 100 kr för 2016. Tyvärr blir vi tvungna 
att utesluta dem som inte erlagt årsavgiften efter en påminnelse. 
 

Så till slut. Jag har varit ordförande i tio år. När jag övertog klubban så var det för ett år och nu har 
det gått tio år. Det har varit händelserika år, bland annat så blev vi av med våra lokaler på 
flottiljområdet; vi fick flytta och anpassa verksamheten. Jag tycker nog att det har gått ganska bra 
tack vare alla kamraterna som ställt upp och arbetat. Det borde vara dags för mig att överlämna 
klubban till en yngre kamrat. Kommer det att bli så? De som kommer på årsmötet får veta först av 
alla!.  
Välkomna till årsmötet på Kanalhotellet den 21 maj. 
 

Karl-Axel Andersson 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbilden visar Sture Nicklasson” in action” tillsammans med en oidentifierad brandman. 

 

Medlemstidning för Västgöta Flygflottiljs Kamratförening, 
Box 402, 546 18 Karlsborg 
Plusgiro: 4916929-5 
Ansvarig utgivare: Karl-Axel Andersson, tel 0505-12455 
Redaktör: Claes G Bjärle 
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Västgöta Flygflottiljs kamratförening 
 
 
Verksamhetsberättelse för 2015 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 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 310 medlemmar. 
 

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande 
sammanträde. 
Kamratbladet, har utkommit med två nummer. 
 

Föreningens årsmöte genomfördes den 9 maj på Kanalhotellet. Efter mötet skedde som brukligt 
samling vid minnesstenen för fotografering och ”kransnedläggning”. ”Kransnedläggare” var 
Gunnar Hovgard. Efter detta genomfördes ett besök vid Forsviks industriminnen inkluderande 
visning av Erik Nordewall II. Sakkunnig guide var Arne Johansson. 
 

Föreningen har under året anordnat två resor. Den 4 juli besökte vi Flygvapnets huvudflygdag på  
F 7 Såtenäs, vilket var en varm tillställning och den 14 september genomfördes en resa till 
Arsenalen utanför Strängnäs kombinerad med ett besök i Strängnäs domkyrka. 
 
Den 7 oktober hade vi besök av pastor Jerry Gegerfeldt som berättade om sin gärning som 
fängelsepräst. 
 
 

Den 15 december avåts slutligen den traditionella jultallriken på Kanalhotellet med som vanligt 
mycket god uppslutning.  
 
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på fortsatt god samvaro. 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
Karl-Axel Andersson Anders Kristiansson  Claes G Bjärle  
Karl-Axel Andersson Anders Kristiansson  Claes G Bjärle  
 
 
Roine Larsson Claes-Uno Ahnell Gösta Larsson 
Roine Larsson Claes-Uno Ahnell Gösta Larsson 
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Kallelse till årsmöte 
 

Årsmötet 2016 med sedvanliga årsmötesförhandlingar genomförs som vanligt på Kanalhotellet i 
Karlsborg lördagen den 21 maj. Vi börjar med mingel kl.1030, för en kopp kaffe och en fralla. 
Kl. 1100 räknar vi med att påbörja årsmötet. 
 

Efter årsmötet kommer Toivo Stark och Gunilla Olsson att berätta om båtresa med start i 
Medelhavet och upp genom Europa och detta föredrag beräknas ta ca 40 minuter. Därefter intar vi 
en enkel lunch. Årsmötet avslutas som vanligt med fotografering och kransnedläggning vid 
minnesstenen  
Skriftlig anmälan från medlem avseende ärende som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 4 maj. 
 

Anmälan om deltagande kan göras till ordföranden Karl-Axel Andersson tel. 0505-12455, e-post 
accea@telia.com eller sekreteraren Claes Bjärle tel. 0505-31333, e-post c.bjaerle@telia.com. 
Vi vill ha Din anmälan senast den 10 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 
 

 
Höstens aktiviteter 
 
Den 14 september var en dag som bjöd på det väder som man helst av allt ville undvika. Det 
spöregnade när vi från Öltappen styrde kosan mot motorfordonsmuseet Arsenalen som är beläget 
strax utanför Strängnäs. 

Vi togs emot och guidades av herr 
museichefen på ett utmärkt sätt. 
Utöver att beskåda fordonsparken 
fick vi oss till livs mycken 
sidokunskap med anknytning till de 
utställda fordonen. Mycket lärorikt 
och intressant.  
Museet som i mångt och mycket är 
en modern efterföljare till museet i 
Axvall är ljust och rymligt och de 
utställda objekten kan studeras 
ingående. Ett besök 
rekommenderas om ni har vägarna 
förbi! 
 
 

 
Tillsammans med en sårad tysk soldat och en ärrad stormkanon. 
 
 
Efter museibesöket intogs lunch på restaurang Skogshyddan. Valet av restaurang skedde genom 
en slump och med användning av nätet. Det visade sig vara ett lyckokast i många avseenden inte 
minst beroende på den udda atmosfären och ägarens uppenbarelse med cowboyhatt. 
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Interiören var charmig med flera små rum. Maten var det inget fel på och många av deltagarna 
frågade var någonstans jag hade hittat denna pärla. Som sagt slumpen spelade en stor roll! 
 
En guidad tur i Strängnäs domkyrka 
avslutade besöket. Vi hade turen att få 
en mycket historiekunnig guide som på 
ett levande sätt berättade om kyrkan och 
också gav oss en spännande redovisning 
av forn svensk historia. 
 
Vi hade också turen att finna 
domkyrkobibliotekets bibliotekarie på 
plats. Hon gav oss en uppskattad men 
oväntad redogörelse över verksamheten. 
Det kändes en aning vördnadsfullt att 
vistas i sådana miljöer. 
 
 

Karl IX i fonden och vår sakkunnige guide i förgrunden 
 
Enboms Buss tog oss så hem utan missöden. En givande dag var till ända och det hade slutat att 
regna! 
 
 

Torsdagsträff 
 
 
 
Den 8 oktober anordnades en 
torsdagsträff på Soldathemmet 
där pastor Jerry Gegerfeldt 
berättade om sin gärning som 
fängelsepräst. En berättelse 
som innehöll mycken humor 
men också gripande skildringar 
av människor i själslig och 
materiell nöd. Vi som var där 
fick oss nog en och annan 
tankeställare. Livet innanför 
murarna är inte den semester 
som kanske några av oss har 
uppfattat de svenska 
fängelserna som. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 

 

Jultallrik revisited 
 

Kamratbladet följer nu den trend som i ökad omfattning ”drabbat” vår svenska press, nämligen den 
ökade användningen av engelska uttryck och ordvändningar (anglicismer). Redaktionen överlåter 
åt läsaren att finna ett lämpligt ersättningsord på det ädla svenska språket! 

För att återgå till att bli 
allvarlig (seriös) kan 
konstateras att jultallriken 
även detta år utgör en av 
höjdpunkterna i kamraternas 
föreningsliv. Si sådär 50 pers 
kom, en siffra som nu efter ett 
antal år blivit något av en 
standard. Vi ser fram mot 
nästa jultalltrik. 

 
 
 

Vår/sommarresa 
 
Den 7 juni med start kl 1300 vid Öltappen 
besöker vi modelljärnvägen i Nytorp Borgunda 
och därefter vattenverket på samma ort. Resan 
avslutas med ett stopp för fika på Vägkrogen i 
Skulltorp. Ett anspråkslöst upplägg men klart 
intressant! Modelljärnvägen med sina 650 meter 
räls och storskalig rullande materiel är klart 
sevärd och vattenverket hanterar Vätterns 
vatten åt en ansenlig del av Skaraborg. 
Med hänsyn till platstillgång på vattenverket är 
antalet resedeltagare begränsat till 30 pers. 
 
Vi vill ha anmälan senast den 2 juni till Acke 
(0505-124 55 epost: accea@telia.com) eller 

Claes (0505-313 33 epost: c.bjaerle@telia.com). 
 
Resans pris är subventionerat till 50 kr/person inklusive fika på Vägkrogen. 
 
Välkomna! 
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Driftvärnsövning på Hammarnäset 1974. 
 

F6 driftvärn var i första hand organiserat för försvar av flygverkstadens delar som var ett prioriterat 
objekt för fortsatt drift även efter mobilisering. Delar av driftvärnet var även utbildade på värntorn 
runt flygfältet för att kunna betjäna dessa vid en 
kupp.  
Driftvärnsledare var flygingenjören Roland 
Rayståhl och till sin hjälp hade han en 
biträdande driftvärnsledare som regel var en 
trupputbildare. Vid tiden för rubricerad övning 
var det löjtnant Jan-Erik Petersson som var 
ansvarig för driftvärnets utbildning och 
övningar. 
För dessa var avsatt 20 timmar per år vilket 
bland annat kunde innehålla vapen- och 
vakttjänst, sjukvård samt spräng- och mintjänst. 
Utrustning för driftvärnssoldaterna var grönställ 
och kpist m/45. 

 
 
 
 
Löjtnant Jan-Erik Petersson blickar över 
stridsfältet som idag är avvecklat som 
skjutfält. 

Kylvattnet kokade 
Sommaren 1974 var det övning och skjutning med kulspruta (ksp) m/36 med löjtnant Petersson 

som skjutledare. Ksp m/36 var vattenkyld och 
kalibern var 8 mm, men vid skjutning med lös 
ammunition fick man byta pipa för då gällde 6.5 
mm kaliber. Enligt J-E Petersson var det vid 
denna tidpunkt aktuellt att även byta till 6.5 mm 
skarp ammunition vilket gjorde att tillgången på 8 
mm ammunition vid just denna övning var ovanligt 
stor. 
 Vi sköt så intensivt att kulsprutans kylvatten 
kokade varför vi fick organisera vattenhämtning, 
erinrade sig skjutledare Petersson som även 
godkände lättnader i klädseln på grund av det 
varma vädret (bildbevis). 

 
Jan Klahr riktar in kulsprutan. 

 
Enligt J-E Petersson var ksp m/36 på sin tid och i 
väl förberedda eldställningar ett effektivt vapen. 
Idag har kulspruta m/36 utgått ur 

Försvarsmaktens arsenal och är enligt uppgift helt avvecklad. 
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Gruppchef och furiren Roine Larsson ger eldkommando  
med fast hand. Närmast kameran Werner Valter. 
 
 
  
 
 
 

Biträdande driftvärnsledaren Jan-E 
Petersson har nyss kommenderat eld!!! 
Fr.v Jan-Erik Swärd, Werner Valter, 
Arne Helmér, Lars Persson, Roine 
Larsson och Thomas Fernholt. 

 
 
Eldgivning pågår. Skytt Arne Helmér. Laddare Werner 
Valter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vid pennan Stig-H Brehag 


