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Lördagen den 28 maj firade F2 Kamratforening sin 5O-åriga
tillvaro med en jubileumsfestlighet på F2 forutvarande område.
Styrelsen målsättning var att till varje pris fira jubileet på

JUDlLr,ulvtqrncy1q

området.

Detta möjliggjordes genom att liimpliga tomma lokaler kunde
hyras i det av AMU ombyggda Kanslihuset. Möbler och porslin inhyrdes och for maten stod en
cateringfirma. Styrelsen närstående
personer svarade for serveringen.

Dagen började med

ett

välbesökt

årsmöte kl 1530. Under god stämning
avklarades mötesforhandlingarna på ca
45 minuter.

Under uppehållet fram till samlingen
vid minnesstenen kl. 1700 fanns
möjlighet att bese gymnastiksalen
samt Operans Kostym och Kulissfloråd
belagna i Kasern 22 och hangar 82.
Under hela festligheten fanns möjlighet,
att i ett speciellt rum i kanslihuset, ta del
av Egon Olssons fornämliga
många minnen och gav upphov till livliga diskussioner och glada skratt.
fotoutställning. Den väckte

Den sedvanliga högtidsstunden med blomsternedläggning vid minnesstenen tog sin början kl 1700.
Från den tidpunkten deltog samtliga gäster, nämligen:
Författaren till F2-boken, Eric Jarneberg med fru.
F8 och Fl8 Kamratforeningars ordforanden, Jan Andersson och Rolf Ra§mus§en.
Våra egna hedersmedlemmar med fruar.
Så öppnades dörrarna till vackert dukade och dekorerade matsalen. ( en gång i tiden forläggning for
"Kaniner" ), och de 142 gästerna kunde intaga sina platser. En utsökt måltid väntade dem. Den goda

stämningen, som snabbt infann sig vid borden, kom att råda under hela kvällen.

Ordforanden berörde siirskilt i sitt tal de skiftande forsvarsaktiviteter som under åren bedrivits på och
vid Hagernäsviken.
Det började med marinens vinterflygskola 1919.
Vid flygvapnets självsttindighet 1926 fickforbandet namnet 2.flygkåren och blev sedan i flottiljorganisationen F2.
Efter kriget upphörde F2 som flottilj, och verksamheten kom i huvudsak att utgöras av flygräddning
och utbildning fram till nedläggningen 1974.
Kamratforeningen har också haft en växlande historia. Tidvis gott om medlemmar och ibland en tynande
tillvaro. Är §gq är foreningen vid god vigör med ca 335 medlemmar, detta trots att F2 awecklades for
tjugo år sedan.
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"Då aet kregav sig"
Den 5 april 1949 ägde ett styrelsemöte rum i kamratföreningen.
Ur protokollet saxas paragraf nr 6:
"Ferenius meddelade,att det i år enligt Ahrenberg är 30 år sedan F 2
uppsattes. Dessutom är det fem år sedan kamratföreningen bildades.
Föreslog att man kanske skulle kunna kombinera dessa båda jubileer och sända ut en skrift under förutsättning att flottiljen är 'intresserad därav.
Ahrenberg föreslog, att föreningen söker ordna så att 3O-jubileet och
S-årsjubileet kunna hållas tillsammans. Samarbete förordade han
med C F 2. Ekonomiska bidrag kanske kunna erhållas från lägerkassan och FV pressdetalj. Föreslog dessutom att ett konkret förslag till
gemensamma festligheter skulle uppgöras och föreläggas C F 2.
Föreningen skulle stå som arrangör.
Man kom överens om, att CFV borde inbjudas, men tillkom det C F2
att ordna inbjudan. Gamla cheferna böra inbjudas. Om någon
middag ordnas skall denna vara gemensam utan några som helst
katogoriklyvningar. Musik skall rekvireras från F8.
Ahrenberg sade sig - om detta nu kunde ordnas - vilja flyga passagerarflygning för en billig penning. Tombola skall anordnas (5000
lotter).
Ahrenberg underhåller i form av dialog, exempelvis mellan honom
och ingenjör Falke om gamla flygarminnen.
Preliminäft fastställdes söndagen den 19/6 till jubileumsdag".
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BROMSPOJKARNA
Bromspojkarna är en förening av de volontärer, som hösten 1940
ryckte in på F2 i Hägernäs. Föreningen har fått sitt namn efter dess
första skolchef, dåvarande löjtnanten Broms. Några av Bromspojkarna fortsatte att hålla kontakten under åren.
Tre av dem - Harry Aredal, Bo Ekberger och Åke Evert - beslöt i
slutet av 1980-talet att försöka leta reda på resten av "gänget".
Genom rena detektivarbetet lyckades de spåra samtliga B0 volontärer. Av dem hade 24 avlidit, 46 blev medlemmar och 10 avböjde av en eller annan anledning medlemsskap. Bromspojkarna
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tilt matsalen. Huset, nu förvaltat av Vasakronan, är välskött.
bastun tidigare fanns
annonserar nu en restaurang si-n närvaro. För inte så länge sedan hade AMU en restauranggår vidare och kommer

Trappan

till furirmatsalen är sig lik. Där maskincentralen och

skola här. Nu tillverkar-man någO slags portionsftirpacläd snabbmatf& mikougnar. Detta
förs1rcrs mig
basen för den
PY
*rveriilg, som sker i-kanslihuset, i err rokpaus hafr unnar sig
mellan huvudrtitt och dessert. Han berlittar också att orsaken till förfallef av husen beror pä
en tvist mellan Tåiby kommun och staten. "Money is the root of all eyil" insåg ju systrama
Andrews redan för iänge sedan. Några steg till och jag uppfiicker att den gamä-rädpan vid
huvudingången, där vi kOade för morgongncten pidän iiden, nu är riven'.

.f ,+*,

Tat-ritnq den gniten som är grunden till att de flesta av oss åir så oforskamt pigga
ännu? Icke heller den envisa skrrxran om soda i ärtsoppn bör ha $verkat Bromspoji<aäa
ftir gå vi-tt-jag vet och förstårhar vi i enlighet med Guäi önskan gåit ut och {iirsökt ufpfyta
jorden. Med minnet av vårt intresse förtet starkaste av könen-kan detta inte ha varii fielt
oangenämt
fYnnerhet inte rned så mycket stiirkande gröt i ryggen. Äter era barn och
lqmhm..gjdt Rå.mogonen? Inte mina i alla fall! Men så är det som de gamla sagt i långliga
tider
"f)et iir bara skit med ungdomen nu för tiden!")
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* §"o konryel jag-till dengamla qrgrkan, 4umera "dagls'. Så hiir $ lordagseftermiddagen
ide. Inte tillliandahålls väl fralla med öst eller

är det tomt och

korv, ej hefer kammar

hiinglås.*h ellq minst två lösa "Brodway''härnumena? Nej, Uort

Uara misstanken! Kanske

gröt, vad vet jag? Men som en påminnelse om tidens anda t^lai nåson

. qqd lpraybgk i halvmeteilxig text formatfrågan
hon.bjudit på fralla med ost

&h

en uns flicka r,olieen

- ut-l
"MÄR DU BRA

klasr".

Häde

kansl<e eller vad nu än ung darn kan fumera en nutidens KIas

med? Det finns ju många saker att må bra av.

*

f"g går vidare mot den gamla anrika uoff-mässen. Helt vanvördigt meddelar en skylt att
den numera fått rangen fritidsgård. Och detta där så många legendariika uoffar idkat diverse
förstrilelser att bara detta bode räcka till for att kulturninneimärka huset.

f

gono*

mässen är det igenväxt med sly, skrtilgt och ovårdat. Den barack, som när det
begav sig logerade de mannar som jag i eä tidigäre berättelse talat om, liknade nu mest en
övergiven lada
Br!, svankrygglg och med trasiga fönster. Den fu i så dåligt skick att inte
ens Dramaten eller Operan velåfanvända den.
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bekriiftelse

slur-rd av kontemplation går jag vidare nedför backen mot hangarema. Som en
på riktigheten av iiamnet "HägCrnäs" kommer en häger, med den karalreristiskt
Uijda $!ryn, flygande från norr mot s<ider. Hangarema döljer nu varc sig S 5:or, Sl2:or eller

annat-flyg$rt yqn även här finns Operans och Dramatens material. Sliparna med sina
1tilryllade fätöjningsrep tir bo,rta men tre små sjtflygplan håller flyglraditiorien vid liv ännu.
Ett tidens tecken är kanske den invandrarfamilj, som hade pick nick på griisplanen framlör
den garnla hangarcn.

f go*

vid den gamla vapenverkstaden och fallskiirmspackanalen finns massor av diverse

skråip. Hela den delen fram- mot kanslihuset vertar vana 6tt enda skräpupplag av gamla båtar

och annat bråte. Nu iir jag framme vid kanslihuset igen, diir kamradöidningenTortfarande
superär i det välunderhållna huset, frotterande sig i s-tolta minnen från forna dagar.
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