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KamratJörening

(F2 KamratJörening)

Föreningen bildades redan 1944 och är därigenom en av Flygvapnets äldsta kamrat-
foreningar.
Den forste ordforande blev överste Enell, som tidigare varit chef for F2 under tiden 1934-36.

Medlemsantalet var vid starten 650.
I samband med höglidlighållandet av Zl-ärslubileet av sjoflygets verksamhet i Hägernäs den

8. juni 7944, 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 loreningen skulle utge en medlemstidning. Tidning-
en fick namnet MartnJfugaren ochkom ut med sitt lorsta nummer i slutet av 1945. Ekono-
miska problem och brist på lampligt innehåll gjorde att det endast utkom ytterligare fem num-
mer.
I samband med foreningens S0-årsjubileum 1994 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-
vud sak skildra Marinfl yge t, F 2 o ch Kamratforeningens verksamhet.

Föreningen har till ändamål att verka flor 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 följande aktiviteter nämnas:

1987 gav Täby Hembygdsforening i samarbete med F2 Kamratforening ut boken F2 - Hiiger-
niis. Detta är en bok om marin flyghistoria L9l2 och framåt. Den söker också skildra for-
hållandet mellan ett militart 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 möjligt for loreningen 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 tvä ärliga sammankomster - årsmöte med års-

middag i slutet av maj och en utflykt under hösten.
Årsmötet inleds med en samling vid minnesstenen flor en enkel ceremoni i form av:

kransnedläggning, en tyst minut flor de kamrater som avlidit under året, diktlasning och trum-
petspel. Föreningens fana - mottagen ur 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 möjli5, utan vi ffir i fortsattningen söka oss till loka-
ler iF2 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 år har ganska manga nya medlemmar
tilllorts foreningen. Trots detta visar medlemsantalet en minskande tendens, vilket är naturligt
lor en forening med denna ålder och att florbandet lades ner for så många år sedan.

Ordforande sedan lggg är William Sivebro.

Adr: Nyängsvägen 33 146 3O Tullinge. a OSlllg 36 06

Föreningens adress:
F2 Kamratfiirening
c/o Kurt Jörgne
Storvretsvägen 24
T47 54 Tumba

a 08/530 334 92


