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Beredskapsåren pii I- 2 och ubeliggande divisioner medförde helt naturligt
strapais::ika år och umbär:,n,1en men också en härIi3 kanpand.a som genori

fina k;rriroter och bra bef:il svetsades tiJ.I en förnän1ig sanmanhåI1ning.

trå värlC;;trrigeL I,:d mot s-i tf slut och beredskapen lindrades med påf af
att nå::;a av o:i :i sku11e s,;ingrss åt a11a tänhbarrr håII , föddes tankon

bildaniet av en. Karnratfö:':ni.ng. .

I det syf'tet sziirl-ades personal av a1la k;ategori-er torsia8en den 19 oktober'
]944 I GymnastiJ!l;a1e3 sor-: blev välfy1ld. Uverstelöjtnant H Swenor.., häLsade

oss väl-konna or:h förk1ar':rCe, att F2 karnratföreni.ng herde ti11 ändi:r:råt att
vara en föreni.ngslänk nellan F 2 avgången och nu i tjänst varande D€rsorlal.
Det beslöts d.;irför att en kan:ratförening för F 2 siiul-le bildas enligt § 7

i protokollet sc,m upprättaCes av förvalt;rre li O liarlsson, som blev vaiC tiI1
sekreterare. Den interiinsstyrelse son valdes vid" dett,a ti11fäl1e fick
f6l-.lanCe samr::l:nsättning :

Överstelöjtnant ii Svenor.,

Kapten O Schultzberg
orFörräCsförvaltare S O Karlsson

Depåassistent E Andersson

Pastor Ii O Ferenius
Fru II Ea:'ck-iiolst
Sergeant A i'Ie1in
ts^Cverfurir E Landolf
Furir i-i Strand.

Vp1 S l'i Blor:r

VpI B Jonsaon

Herr E G Ekström

I protokollets § 9 beslutades att föreningens föisti års:iöte sku11e hållas
sändagen d"en 12 november 1944 å i{äeernäs. Tiden besiändes till- I /+15 r,1eå

häasyn tiIl *;irgförbinrielserna ned Stockhok:. Depåassist:n't, Ånd:::sson

vali.es att uppgdra prograx för årsnötet.
§ 11 omialar att förenrngen skul-1e utgiva en e6ci-r tiC::i::g samt i § 12

or::äi:ne s, ati ett föreningsnärke sk''rl1e lra:iii5.:s oeh h..:1e t i b1å e :.:r1; .

;å aet i<an v=ra av intresse för nedlenr'I3rna a'ut veta hur det i5rst: års-
nötets protokoll ss ut återges cietsanir,: här neiian i fullsiändrgt s.rick:

Protokoll föri .rid. årssi.r;ltrant:'äde ned F 2

kanretförening söndagen den i2 nove::ber 1944.
j.lärvara:rce : Ör'i::'sicl-ö j tn.:,::t ivenow i egenska l

av flottil;chef,,::teri::t;sty::l-sw; §.iiit 9O iedenöter.
§ 1.

jd

_t,.^
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I egenskap av flottiljchef böIl överstelöjtnant Svenov; ett hälsningsanf
rande, i vilket han gav uttryck för sin g1ädje över den relativt stora an-

slutningen trots rien ogynnsamna väderlelien.
§2.

Interin:sstyrelsens ordförande, kapten Schultzberg, r'ecogjord.e för plane

rat da6sprogralir meri årsrnöte, visning av flottiljenrär'r,;:'i.i<!.d: q och ullcorhåiI-
ning.

§J.
Til1 att justera dagens protokoll utsågos far.junliere iirona och

assister,t Andersson.

§ 4'
Ti1I att leda d":r:ens förhandlingar utsågs meC acklamation öve ::ste

Ene11.

§ 5.
0:.cif f öres1og, att uppg jort stadgeförs1a13 si:ulIe -;i11 är'i:pas r::oviscriskt

t.v. 3eslitt f attadcs ickc.
§ c.

ffter försl aE av herr El;ström fasts'bä11des ny d.a,3ord:ring.

§ 7.
Sel.,r uppläste protokoll fdrt vid interimsstyrelsens Iiåmmanträde, vi1&ät

neo gillarnde fick läggas ti11 handlingarna.
§ B.

P g u ny faststälId äagordning valdes ånyo ordförand,: att leda dagens

förhandlirrEar. Överste Enell valdes med achlanation.
§ g,

Ti11 sekr för dagens samnianträde valdes med acirli:ntat.ion fö:'råCsförva1-

tare S O l(arIsson.
§ 10.

Till rösträknare valdes vp1 Löbel, herr Ström ocir vp1 furir Strar,d.
,.: "r ''l
t +,.

Crii åt.:rl<oi:i ined sitt försla.r. rtt upr:l-ort s--icl.=ifö:'slaq skufle fast-'

s+.ä11-rs ;.;t provisorisllt i:1la t v. )etta blev ärrer för'eninger:: beslut '
)isl:u;siorr uppkort:, hui'lirr j-C,e rc'ridering oclt ]loi,:l:l-eiterin: av :-:t;d;: rn:i

si:u.if c vcrll:iäiii,s er, -ityrelscl: el-1er av åärför särsl;rlC u1;sed:L ltol,;.:*ti6.

l,ec 2:i rJster' : o: "l b:sl-ö',, förc::'n;:e ::, at'; s:"rs,:i1d sir;;':i':o.,:.i tti

skull-e u;ses;. I oea:: blevo iöJ-.,::r:åe vald:::

hcru'rj::sirö:ir'Jilstor Ferc::ius, hcrri:r':jtrö:r ocii IalIi-:: och vpl Jonsson.
i+r'r'^'r '^- licl: i sa::.b::rJ hä:'r':l r uppCr:,- r',t i .;oi tii Iö:'e räs',r års',J vJ i sI!-'i:r

-^'-:!^ !-:11^+:-:11.,,U v-.j - ir-1 .. ucrr.:.! rn;'dle:.;1.:,r:la upp3-tort si':.d.:-ef5re llrl.

S iz'
i "':':.^vri l'-c,: fl,sr-st11ilc.: ci,i::.1J-i;t' br1l- .:. .:r'o:.tcr.rr-v\ i')rrv 

§ 1:'
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3eir. frågan on särsl<iIt märke för förenir:gen upplyste kapten
iichuitzberg on att endast ett förs1ag f.n. före1;^I.

På förslag av ord.f bordlades fr''i.rcn för vi*=re utredning genom

Styrelsens försorg.
§ t4'

jlnligt. interj-msstyrelsei: sku1l.. en sär=lrj.-ld tidning startas. Depå-
ass j stent irndersson redog jorCe för trd.ningens i::rilta uppläg3ning och

ekoncltii, för täniit pristävlar belr. vir. jett och i:-ilningsnamn ,r;ant väd-
jad,: o::i bidraA och uppsia3 fLjr tidni-i.gi:n.

Betr. reäakt j-onskonnlj-tt6 rtppsto,.i di-sl<ussi on huruvida de:rna skull-e
utses inoni §tyrelsen e1Ier uLoi:: densr'r -irla .

Föreni:rgen beslöt fö1jlr pastor Ierenius förslac, att redaktions-
kon,::'iitt6n skul1e utses utor:t st;yrelscr och besi-1. e,v fö1j;red.e l.eciar::ö'r.er,

när.iligen redaktör linutsson, assiste lt Andersson och herr l1ol .

§ 15.

Val- av styrelse.

a ) ?il-l orclf dr":nde vald.:s ei:hälIi;i 5ver,ste ,inell , seCan överstel6 jtnent
Svenor,i, ingenjör l3ergen6renr. kapten ,ihrenberg ocir redalltör iinutsson avsagt
^{ ^Df 5.

b) titf v:-ce orclförande valdes mecJ, ":cklamation ingenjör Eergengren, sedan

herr ,ikström, överstelöjtnant Svenov,,, rn.=jor Löuenberg och 1öjtnant Almströni

avsagt sig.
c) Föreningen besöIt att ned frångående av stadsarna vä1ja sekreterare
och liassör nanineli6en.

I'led ac}'.lanation valdes ii11 sei:::i:terare fanjunhare Krona och tiI1
kassör vp1 sergeant Sandberg.
r\ , od.) Ti1I övriga styrelseleCar:öter utsägs föl jand.e:

vpl- 3976-1-41 ionson
kapten Ahrenberg
pastor Ferenius
fru Elsa Andersson
assis'uent Andersson
ra diotelegra f i.st lloströri
i<apten Ci-iristell-
herr.iliströrl
Bageri f örestån..1are I(arlsson
redal:tör Lnutsson
vp1 furir Strand
vp1 Iii::tz
vp} sergeant i'ie1in sa:.-:t
furir 1] Runze1l.
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e) ti11 ,Styrelsesuppleanter valdes herrerr Tailin, iiorton och Eng1uno,

fru Barck-iIolst sant herr l,andstrdm i nu nännd ordni::9.
§ 16.

?i11 revisorer valdes rned acklar':ation najor Lör*enberr:; o,;.:h konto j.st

Larsson och ti11 suppleanter för dessar herrar Strö:,r ,rch ll,,strör.r.
§ 17.

Förer.i-ngen beslöt, att klubbn:ästare icl<e si',uIle väi;: s. Styrels;en f ick
i stä11et i uppdra5; att utreda or,: nöcivänd.ighetelr. av rle:rrra befattni.rig.
S}<u11e befattnirrgen ti11sättas skulle Styrelsen utreda onl ev annari benäm-

ning på densamrna.

§ IÖ.

Eventuellt.
Pastor Ferenius utsågs ti11 sammankallande i std6;ekonmitt!:r.
?idpunkten för nästa årssannanträde faststälIcies ti11 :la; L9\5.

§ 19.
Inget vidare f rjreko::.

iiägernäs son ovan

S O Karlsson
I/id protokoll-et

J u s t e r a s:

Hans Krona Iric Andersson

Depaa s s1 st ent

Sedan 1944 har Kungl Roslagens flygflottiljs Karlratförening haft följande
ordföranden:
Överste Ii Enel-1 1944 - 194,8

Kyrkoherd.e ii Ferenius 1948 - f95O

Byggnrästare \ralter l'{eIin l95O - J.956

Avd.chef Eric Andersson l-956 - 1976

Di-relitör' K G Larsson L9?5 - 1984

Kapten Gösta Peti;ersson 1934 -

Sei.lrete:'are:
;'.F i:'F:--r,r ,- ' ^r I - ^' -r u.-J q--.\( + itIOIIir L>Lt+ - L)+)
Rai.ioieiegrafi-sl i.lalte Soströn L949 - L9?5
3yrådirektör Curt .Ingströr 1975

::är bLjr tiIIäggas att vid års:.:ötet på F 2 den l-i:i..j.l-974 överlämnade
i.Overste Ii -,orn:Iius F 2: s fört jänstplai:eit ti11 Eric iiriersson, Val+-er

ilelin och,l:,1te tsostrSr ned ett tack fö;'dcras lilJverir" och för't;änst-

Fan;unkare
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fuIla arbete inom kanratföreningen.
fnon: kaniratföreningen har rlet inte verit bruhiigt att hedra styrelse-
medlemr::ar och andra fört jänta medler.rr.:a.r tid.i5;a:r-<: under åren men det
var säkert dags att dessa ire fick e:r utmärk,:-'i,:e:.

Eri.c rinder,sson har son synes av ova,-.ist.ående v:ryi. l o::dförande i'20 år
ocl':. inedverkat ti11 att förr-.ninge::. i:i.:::nat hål.irr; vi-d 1j-v. Va1+-er ilelir.s
6 åriga ordförandeskap sall't; som mr:s,:::.at skiii:lrt rätt sto";=t*n t -

",,r.Uuid. 
med.r'i'iarlnflygarenrroch oessuborn varit verl.,sai;: inon styrelsen f .ö.

v€,r också väI värd utnärkel-sen. I"laIte Boströr;: hair varit sekreterare i
17 är och har v;rrit metl a1lt ""U;;*""r."a"" bild.aci:.s. Att vara sekre-
terare inom denna förening; medför ryr;ket arbet.er inte bara ned protokoll
u'Larr även all pappersexercis i övr:i..;;b. iiven iran var r:ler än värci utmärke1-

Vici årsmötet den 20 maj 1975 ä F 1l fullinge kunde på6åenrie orclföranden
ii G Larsson taclia den a:vgiencle ordföranCen riric t\nd.ersson och då av-
gåend.ek].ubbräctarenoscarA,@jj,t,o"oJffi'o.,dessauncer

"-en 1äng föIjC av år gjort kanratförr-'ningen. Sai:rtidig;t överlär::nades tili
de båCa manschettknappar ned flygv:;r:nets ei,:blen sant blomsterkvastar,
Att .medlemmerna instämde i detta ti:':k frarngick av de starka applådernao
i.len det var inte nog raed detta. Ef ber middagen överIännades ti11 de

båda var sitt exemplar av den jubil6unstallrik son frarrtegits av Gustevs-

bergs porslinfabrik ned anlednin.g av flygets 5O år. )enna gåva sked,de
genon insarirling av kväIle:rs närvar"ande }iairr:te:' i föreningen.

tri'i-arinf Iyga renil

f Sedan redaktör iinutsson 1ännat en redogörelse över reda.r'.ti-onskonnitt6ns
I

f 
arbete, beslöt VU att tidningens ftlrsta n'rniner bör utko::rna onkring 1.4.

I tg46 och sirall ha en upplaga av 15iOO ex.
Under Översie ii Ene11s ordförander;i:ap träffaCes styrelsen vid flera
ti11fäl1en på i(.ingl Svenska Äeroi:l-ubbens lollaler pir .l::l-iisi;illnadsgatan
där ,jne11 även var generalsel:rete:'are. I bö::jan av lier;:':r;tfärenin3ens

Jverllse.rhei var tursal::t no6; så fi::,:r r:edIen:lnr soi:t bill';uni:.tn Ingva:: 3ergen-'
{-- --- _' ,
lgren och oyg;,nrästare Talt:r i'!e1in rr,ed i s'uyrelse::. )etta;'joirie att
lat iet var från or pen;iar o.i. s:lL var cle no;, vä:il-ig.:i :tt bisträc!<:: före-

ntlr:r, ::.':C :ted:1. .

,1.=iyr"1""r, för,ivensl;a j'laggans i.a3 ti11-oe1i:dc l;r:r'atfärenrrr5en ie::

fana, son vi nu be;e;:n3r' oss ;v viC :ii-nress;cnen oclr v''i :ri,dri' hög-

ftirlli-ga ti1lfä1Ien. Överl-är,naartet; skedde på ,.)tac-iioa 1954 pir Svensi,rr,
I och
l:iIag1ans cla,: Cen 5 juni. Den nottogs av Vai'r,er iielin rrefi, fö*da:*irl
I
I styrelser,:d]-en:iar fri.n i(un; 3ust.,v VI ÅdoIf .ried iiilsäit',1se::"'lå"11 f au:rn

L:: -; rrliUll U .
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Sanr:r: rr.!',:oxii iirr11-1föreningen bilCades restes
denna.r:Lnilesster n.:d devisen r'...e, älskade intc
si3 uni:rn c}ödenr'. rin s'uor dcI "., depåns pcrso:i

med vj.r, u'en högtiriliga avtäcl:r, j-ii ien . Devisen

barell:<:bc,l;en l2:1.1.
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30:;i F 2:s fi,irsor$
sit'i" 1ir' :: tt de clrogo

;iI.:r ha'!r:r:o:rier vår
h än:tai f :' j:rn uppr::r-.

Sed.an eii, tiotal år tillballi: ir::r.föreningen r.'iii -r,a'rje årsr:r-it;e so,i;

bruliar sl:e i sIu;et av ma;'se.:Iit med.Ietri:iarna vj-<j denna sten för
en ce::cri,-rni o Sterren restes ti11 ninne av de besri-;1;uingar so::t f1ö;;

ut fr;9rn såvä1 i;ägerrräs son frå.e divisionerna me,ir lio:ri tyvärr e; ,r:o;n

til1b:rila. I den cereriioni sor,) i l'ijrsta hand gällr:r' de ssa besättni-ngar
i-ngår' nlilera även parentation över avlidnå föreniirgs.:iedlen:rar ui:der

det g;ån3na verksarirhetsåret. Iifte,r parentationen nt:C}ägge r ordföranden
6s[ -'ricr: orciförcnden en ];r::ns frir att hedra de bo::t3;ångr:.a nedar, vår
fana sä::kes ti1l. häIsning. Vrd ;ubi16unsti11f äl-1cn brul;ar vi- även

aniita någon trua:petare son bIåser tapto.
Denna sten är snart det änCa soi':r ncinner o:r ganla F 2 och vi har för-
visset crss om att den skall få stå hvar där den iiu står. I sarnband mei.

40 årsjr,Lbi16et iät kamratföreningen prä61a en kopparplåt, som anbragts
på stene,ns västra sida rned inskriften trRestes av F 2 vårdas av F 2

Iiamratftireningf

1,'l o::iraciet 1 d,?9.

Sedan F 2Iämnat detta vackra onråde har Äl'lU Cenier intagit dt,tsanma

med till.hö:'ande lokaler. Kanslihuset innehåller kontclr samt undervis-
nigslok;rler. Gymnastiksalen uthyres ti11 Viggbyholn:s Id.rottsklubb
Officersmässsen har blivit restaurang i privat regi och drives av

tr'areiljen iiedberg genom Täby komrnun. Drar:iaten och Operan har tagit
han6;arerna i anspråk til1 förråd sarit byggt nya lok:ler för s}<apandet

av Celkorer i:v olika s1ag. ViC gar'iIa iiägernäs3ården, Goiu eIChärjades

för en de1 år sedan och då yngste sonei lilvar Gustafsson innebranCes,

finrs n,i en i(enisk fabrih och vid stora laiu.;ård.en har åj'lli cellter en

l.:ör;ård för busser ocli 1as'ubi1ar för övni::3sliörning' I::ko; den röCa

stu;a:i, soiil var be1äge:: i-l:ti-1I tor;:et och so::i var bosi=C åt b1.a.
kasernf öreståndsren, har ,:'l'i-.1 byg;t en nyci;c', 5+uor ve:ll:stad. li atsalen

begagras fort faranCe tilI uisprsning av o,.,r'å'.åets personal nen i huvud-

si;l;. ar d.en avsed.C f<j:' att skolc restarurantpersorral. iiasernerna är

f örråCe lokalcr ocl: 'ri. ul;:'rnrr och Förråiet hyre: i,r' olikr företag.
-'^a-..1'-.-^,- :- ,voi -r:-.ri: sii ql' r.1::;I;O: '5;:o'iI'A O o9.Vo

,,;:tc::. . l.rc:'nä: E.r.:rpi .'.:tir: siC:n ,lo;i',:-l'l;:::'::r l,-r -tc+'cl l-:'ait
L1,.--. t',''' iir!.::*.1--"-.r.'-r-'p.'ltr-- n1'1".:j ,-:- 1n'-. 1->^+:'1 'l!-
-. . li: rli+..:--.'.Jr .^..- "Jf --Jri--.- i_--.irr-J L.-- l.ri.o :O--: l.:,l.LJ]l.-LI,:

-,:'::;^'. i--,, , .-li';;:-t c:1:,.':i vii V:^::'"l,nl; ::.:i"- :. ;-.i.r-. O:. tyci:t :i' filr;i::rr:.r:, !


