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Som vikingar kämpade flygarna från Roslagens
flygflottilj, forst under Wå och eri halv period fiir
att utjämna Fl:s 2-0 ledning och därefter under
tre hela ftrlängningar, innan segern bärgades i

I redaktionen
Egon Olson
Carl-Axel Åkergren

finalmatchen i Flygvapnets ishockeyturnering
Det blev en match; som i spänning gott och väl
kan mätä sig med de berömda matcherna mellan
Hammarby och Södertälje. Fubliken var hela tiden med på noterna och mot slutet av matchen
var det knappt domarens pipa kunde höras.
Tråkigt nog måste matchen spelas i duggregn på
mesost, varftir spelet aldrig blev av bästa klass.
Planens dominerande spelare var utan tvekan F2:
s lille tekniske slitvarg:'Bimbo" Lind från Sundbyberg. Så snart han visade sig på plan brast publikens jubel löst och det betydde, att publikjublet under slutet av matchen aldrig tog slut, då lille
"Bimbo" var på plan så gott som alla tre forlängningarna. I F2 märktes dessutom landslagets reservmålvakt Samuelsson från Värtan. Bäst i F1
var nyblivne allsvenske målvakten Ander.
Matchen började med Fl-press, vilket resulterade
i l-0 redan efter 3 minuter. Spelet gick diirefter
över till F2 , men just som F2 pressen var som
värst ökade Fl till 2-0.Inga mål i period två.
.När tre minuter återstod av period tre reducerade F2 till2-1. Eldade av denna framgång stormade rospiggarna nu mot Fl-målet och 42 iekunder
ftlre slutsignalen kom utjämningen till 2-2. Först
i tredje forlängningen kunde matchen avgöras,.
(Golden goal var inte uppfunnet på den tiden).
F2 tog då ledningen med 4-2, varefter Fl faststiillde slutresultatet till 4-3. F2 Flygvapenmäs-

tare!

Foto dcir inget annot anges, Kurt Jörgne
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Omslagsbilden: "Med tjutande motorer dök det
ryska jaktplanet mot den svenska Catalinamaskin9.n:'

(Teckning av Magnus Geme i Expressen)
Red
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första gången ta plats i en Cdtalinas Jörarstol och nu fick jag en
möjlighet att lcira kc)nna detta

"marinpilot"

m till absolut lägsta. Detta for
att forsvåra /t;r jaktJlygplanen,
Plötsligt hörs Stålhammors röst som måste avbryta adallen på
s t o r a sj ö/ly g1t I ans manöv r erani våra hörtelefoner: "Ett flyg- större avstånd och inte heller
:
de.'
plan Mig 15 till vcinster" och kunna sritta in anfallen underNavigatören Ove Engberg an- strax efteråt: "Ett flygplan riven ,från.
gav de navigatoriska vcirdena till höger". Arbin och jag tittar Andra anfallet rihas mot vcinsfor de vanligen 20 minuter med stor Jörundran på varann ter motor och resulterar i trriffar
långa spanings stråken. Frirdmre- och undrar: Vad ar meningen som mdrks genom en effehkanikern Elis Eliasson
med denna uppvahning? Våra minslcning. Arbin söker kompenövervakade från sin plats
ingar avbrytas ncir sera detta genom ökat gaspåuppe mellan motorerna
ett av jaktplanen på drag - höger arm hAjd fill det

allt

de1 tel*tiska medan
tvrirskurs oclt
ignalisten Poul Eriksnågot
son hall kontakt med
"hemlandet". Stålhammar och Uno
Littke spanade
från var sin utkiksplats, blister,
i baltre delen av
Catalinan. Flyghöjden var
som regel 500 meter.
[/cidret var idealiskt, solen kröp högre
upp över horisonten i nordnord- men ncira oss
ost och §ikten var otindlig. Vi s kj uter varningsskott,
hade order aff inte gå ncirmare vi ser puffarna från nosvapryskt territorium dn 15 sjömit nen. En krafiig vingtippning toloch i det klara vcidret var det kar vi som: "Följ mej".
latt att se raden av mindre far- Nu vet vi vilka order rotechefen,
tyg som fanns lcings 12- marinkaptenen Nikolai Semermilsgrrinsen.
nikov, fitt Ji;re start: "Led CaNar avdelat spaningsområde talinan till Soujet eller skjut ner
framåt kl fyra var genomsökt den".
svcingde vi in på en vcistlig kurs Ingen av oss har någon önskan
återfarden till den att folja med våra "gcister" /ör
"för
"lockande" Hcigerncisviken, en landning på ryskt territorium så
god frukost och en skön sring i vi fortscitter på vår vöstliga
mitt rum på officersmrissen. kurs.
Söndagen hade krcivt mer cin tio Stålhammar rapporterar:
timmar i luften och nu verkade "Jaktflygplan anfaller bakniåndagen öka på med ytterliga- från!" Någon meter till höger
re sex timmar. För en gammal om min hagra armbåge ser jag
jaktpilot med vanligen bara 30- platsligt nå kulkcirvar spårljus
40 minuterspass vor omstrill- passera strax under höger moningen avsevcird. Jag hade un- tor.'Jag sdger: "Vi cir beskjutder mina nå fimmar i högesto- na ! Elden ligger lågt till haleffitt en hel del erfarenheter ger". Poul Eriksson scinder
om Catalinan. De stora roder- omedelbart detta och svenska
ytorna kravde en rejdl muske'l- folket far via 8-nyheterna vetkrafi hos foraren, men samtidigt skap om det intrdffade: "En
var roderharmonin ganska god sv ens k Catalina bedkjuten"
och jag trivdes bra som Vi minskar flyghöjden från 5p0
s

hringande gasreglaget. Samtidigt sritts tredje anfallet in vilket
innebrir att en 20 mm sprcingbriserar inne i Catalinan. Engberg
far splitter i ansiktet och Arbin
"få, en allvarlig
skada på sin haida
högerarm, men kan
med min hjrilp manövrera flygplanet.
Flera anfall foljer
som medfor trciff i radioinstallationen vilket bryter
vår internkommunikation - och
ett anfall mot sid* och höjdstyrverket kcinns i ratten som kraftig
skakning.

Mitt ansvar for bescittningen var
ju viktigast av allt. Det fanns
skadade ombord som behövde
vård.

Ncir vi ser ett fartyg slgtmta vid
horisontenfattar vi ett avgörande beslut. Vi flyger dit och landar vid fartyget! Arbin tar nu
helt över rodren och genomfor
trots sin armskada och rådande
svåra forhållanden en nödlandning som möjliggör att bescittningen kan lamnaflyg1tlanet och
gå i gummibåtarna. För sin insats /år han så småningom vdlfartjant Stockholm Tidningens
utmärkelse ftir det årets prestation.

Ett av de sista anfallen
minns jag särskilt väl och det
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Det hände under verksamhetsåre
Sedvanligt program:
. Samling vid minnesstenen
. Årsmöte och middag i kommunalhuset i
Roslags Näsby.
Sammankomsten gynnades av vackert väder och god
anslutning.

ÅnSUÖTET. Ordftjranden, Williom Sivebro, hade
nöjet att hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna till
ftireningens 57:de årsmö-

Några av mötesdeltagama.

te.

Av ft)rvaltningsberätte lsen framgick att ftire ningens ekonomi är god, eget kapital ca
41000 kr. Trots detta beslutades om en höjning av årsavgiften med 20 kr till 60 kr, vilket motiverades av ft)rväntade ökade om-

Allsång och dans till tonerna
frän La rs E ri ks s ons dragspel.

kostnader, minskat medlemsantal och minskat ekonomiskt stöd från F16.
Resultat av valen:
Stig Nylow, som inte ställde upp till omval,
lämnade nu styrelsen efter 16 års fortjänstfullt arbete for föreningen i befattningarna
kassör och klubbmästare.
Efter två års bortavaro återkom Kurt Jörgne
i styrelsen.
Till kassör i foreningen valdes Börje Chrono.

Två nya revisorer, nämligen Eva Ragnebrink och carl-Erik Andersson samt en ny revisorsuppleant Lennart

Vacker sängav Nino Lizell

Eriksson valdes.
I samband med att ordföranden avtackad e Stig Nylow lor hans värdefulla insatser under de gansna
åren, utsågs han enhälligt till föreningens Hedersmedlem.
Dags så att intaga platserna vid de fint dukade borden ftjr en som vanliig god middag
med trevlig bedäning.

Vår ordfiirande, tYiltiam Sivebro, kunde med blommor avtacka två trodtinare, Nåimligen Stig Nytow, som i l6 år
varit aktiv i styrelsen som kassör och klubbmästare. samt ...

. ....fvan Geidnert , som under många år i egenskap av
revisor kontrollerar foreningens råikenskaper.
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träff ftirlagd till den s k Jaktvillan i Arninge,
Täby. Kl 1800 hade, efter vissa svårigheter att
hitta rätt, ett 70-tal deltagare samlats för att som
ftirsta programpunkt åhöra ett ftiredrag av fd
översten :Gunnar Unell i ämnet
"Wennerströrnaffären". Unell hade, for ett antal
år sedan, deltagit i arbetet med att for Försvarsdepartementets räkning göra en sammanställning över allt underlag som fanns i denna
"affår". Deffa gjorde, att ft)rdragshällaren kunde
ge mycket intressanta inblickar i. Wennerström
som person, hur det var möjligt ftir honom att
under så lang tid bedriva sin omfattande spionverksainhet samt hur han till slut avslöjades.
Efter ftlredraget serverades ärtmiddag med möjlighet att å ett glas varrn punsch. Stämningen
var mycket god, trots att antalet deltagare var
lite for stort i ftirhållande till lokalernas kapacien

tet.

Lotterna

k

i

ett vinlotteri fick strykande

I

Ordftiranden l{illiam Sivebro lackar Gunnar Unell for ett
intressant ftiredrag.

och lyckliga vinnare kunde vid hemkomsten
ft)rstärka vinforrådet med en eller flera flaskor.
Kl 2000 var det dags for uppbrott efter en trevlig kväll, som tål att fä efterft)ljare.

Det var
ig i Europa Uolontärer vtö FZ hösten

1940. .. Sverige
rustade och och
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Bo Ekberger

I94O

hälsa hos många
Bromspojkar av-

vecklades foreningen 2000-1i-

01 på dagen exakt
60 år efter inryckningen till F2.
Awecklingen' skedde vid en
"Bromspojkarna" med anspel- sammankomst med damer på
nal.
ning på vår skolchef under re- Flygvapenmuseum i Linköping
Rekryteringsofficeren vid F2, krytutbildningen. Våra sam- med efterfoljande middag på
kapten Lagerström, annonsera- mankomster var sporadiska Flygets Hus (f d F3 underoffide i alla störe dagstidningar i fram till 1990 då vi firade 50-år cersmäss) Vid rundvandringen
Sverige efter volontiirer . Om- på restaurang Sjövillan, f d of- på museet guidades vi av Sven
kring sexhundra forhoppnings- ficersmässen pä F2. Vi tillsatte Törngren, som var pilot på Cafulla unga män sökte. Efter att då en kommittd som spårade talinan, som ryssarna sköt ner
ett par hundra kallats till prov, alla Bromspojkar som var i li- 1952. En bättre och sakligare
blev åuiofyra (84) antagna.
vet och blåste nytt liv i våra guide fär man nog leta efter.
Till skolchef under rekrytsko- sammankomster ofta med da- Föreningens kassa skänktes till
lan 1 nov - 22 dec hade flottilj- mer. Varje år ordnades flera in- Läkare utan gränser. Alla handchefen, överstelöjtn ant Hermon tressanta studiebesök, bl a lingar och foton som kan vara
Sundin tillsatt armdlöjtnant SAAB i Linköping. Som ståen- av flyghistoriskt värde kommer
Bertil G-son Broms (avliden 21 de sammankomst träffades vi att överlämnas till Flygvapensept 1996), som även var flyg- fura gånger per år på restaurang museum.
utbildad.
Zum Frunziskaner på Skepps- Träffarna på restaurant Zum
Vi fick en utpräglad hård arm6- bron'i Stockholm dar vi fu ärt- kommer att fortsätta så länge
utbildning, säkert mycket nöd- soppa med punsch. Jag vill ock- järngänget som kommer varje
vändig med tanke på världslä- så nämna, att 006 Bengt gång inte rasat ihop helt.
get. Det skapade också en stol (Brallen) Lönnqvist var he188 Bo Ekberger
sammanhållning inom de an- dersmedlem sedan 1992 och
tagna, som varade i mer än sex- deltog i våra träffar.
tio år.
På grund av ålder oöh sviktande
behövde iiersonal

inom alla vapenslag, inte minst
Flygvapnet, som var eftersatt
både med materiel och perso-

Vi bildade redan 1946 en kamratförening, som vi kallade
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-Stora Skuggan. Skulle Näsby
slott vara målet? Tyvärr är det
for grunt att gä in där meddelade

ningar såsom, 75-årsjubileumsår för Flygvapnet, Lindarängdn,
Boghammars varv där flygplan

Göron.

byggdes. Man borde ju fattat!
För egen del hade jag gissat Bogesunds slott.
Färden fortsatte sedan runt Lidingö med ytterligare flygan-

Nu . steg ternperaturen en del,
detta är ju hemmavatten ftir mig

och en tidigare hemkommun
soln vi närmar oss. Viggbyholms gård, kan det vara målet?
Vi fortsätter forbi båtklubben,
där min ångslup Stimmuren har
hemmahamn. Nu undrar man,
var ka! man lägga till med en så
stor båt som Blidösund, finns
det djup? Vid gamla brädgården
kanske, där är det djupt åtmins-

berg.
Redan i slutet av 1870-talet hade
han skissat på olika flygplankonstruktioner. När han nu fått
battre ekonomi för utveckling i
större skala inledde han samar-

knytning. Hangarbyggnad vid bete med Anders Rosberg, en
Grönstaviken och Nyberg med flygintresserad ingenjör senare
ångflygplan, som höll till med lärare vid KTH.
sina flygprov vid nona Lidingö.

Tillsammans ägnade man sig åt

problemet med flygplanets
Vem var l{yberg?
Han var en av de forsta svenska

tonde,

men
de nybyggda
villorna kan
väl inte vara
målet?
Nej, vi gled
närmar F2
och in mot
bryggan nedanft)r han-

senare kallades blåslampa och
startade tillverkning i Sundby-

framdrivning. Motorfrågan var
det största problemet, som alla
hiuil lsvarande fl ygplankonstmktörer stupat på.

Vid slutet
1890{alet

I

de de på en biplanskonstruktion
som skulle drivas
av en av Nyberg
konstruerad tvåsylindrig ångmaskin.
Ångmaskinen blev

garerna. Nu

en teknisk

succ6,
som utvecklade 10

meddelade
kaptenen, att
det skulle bli
guidning unS/s Blidösund efter att ha lagt till vid bryggan på F2
der en vandring runt på
"fl ygplankonstruktörerna", även
F2-området och guide blir Sven om ingen av hans konstruktioner
Jönsson - han fick just nu veta kom i luften. De var tekniskt
om denna uppgift.
riktigt konstruerade och kunde
Kapten hade på något sätt fätt mycket väl ha flugit.
veta, att jag haft några år av mitt Carl Robert Nyberg föddes den
arbetsliv päF2.
28 maj 1858 i Arboga som son
Vi vandrade runt hangarerna till en skomakare. Sonen visade

bort till vapenverkstaden, till
minnesstenen vid kanslihuset,
vidare forbi vattentomet, skolhuset, matsalen, tygfiirrådet och
runt verkstaden. Jag kunde forstås berätta ett och annat under
denna timslånga vandring.

Det var ett väl valt område att
besöka och kanske sista säsongen innan det börjar bebyggds
med nya bostäder.
Under f;irden hade Göran berättat en del om olika flyganknyt-

av
arbeta-

tidigt tekniska anlag. Han

anställdes vid tolvårsåldern hos en
guldsmed, ekonomi for studier
fanns inte i familjen.
Efter några år flyttade han till en
mekanisk verkstad i Stockholm.
Där sysslade han bl a med lödningsarbete och upptäckte att
utrustningen var ganska primitiv. Han började experimentera
och hade i början av 1880-talet
en ny typ av lödlampa klar.
1882 fick han patent på vad som

hkr och med en
vikt av endast

35

kg. Andra samtida

motorer vägde

6

kg/hkr.
Praktiska prov gjordes med det
Nybergska flygplanet, döpf till
"FlLlgan", under åren kring sekelskiftet på isen utanfor Täcka
Udden på Lidingö. Flygplanet
flög aldrig riktigt, mer på grund
av brist på flygförare än på tekniska brister.
År 1908 fanns en vidareutveckling klar, men då hade explosionsmotorn blivit etablerad som
flygmotor och vidare ftirsök
med ångmaskindrivning avbröts.
C R Nyberg avled den 25 mars
t939.

Delar av ångmaskinen finns numera inmönterade i en kopia av
Flugan på Arlanda flygmuseum.
Sven Jönsson
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somnade in.

F2. MINNEN

Rekrytskolan började. 'De
viktigaste ämnena var erinran
om soldatens skyldigheter
mot Konung och Fosterland,
gradbeteckningarna foralla
Av
vapenslagen. Ingen permission forrän dessa kunskaper
Ben$t Wahr$ren
kundes.
Två veckor innanfiir stängslet
I mars 1942 inställde sig ftir en ung man var jobbigt, men
en ung man infor mönstringsby- det var ett rörligt utomhusliv och
råns (eller vad den hette) låikare flygsoldaten lärde sig räkna ett,
och rnilitiirbeftil. Han hade ett två, tre, frr när han marscherade
halvår tidigare blivit fotbollsska- och han lärde sig höger- och
dad i ett knä och hoppades där- vänster om. Fem veckor pågick
ftir slippa hård militärtjänstgö- rekrytskolan. Ett par veckor före
"examen" var det övning pä
ring.
Stod med realexamen och en "elitsoldatnivå": Att springande
viss hästvana från tidigare år in-, med ett stort gevär i handen stöta
for en nämnd, som skulle avgöra kolven i backen och kasta sig ner
hans närmaste framtid. Fick frå- i s§ddsställning. Ambitiös som
gan om han ville bli hästskötare i vår flygsoldat var, gick han ner
Boden eller skrivbiträde i Flyg- med sådan frenesi och kraft att
vapnet. Med darr i rösten fram- spricka på höger nyckelben uppforde han att han foredrog Flyg- stod. Befrielse från utomhusvapnet.
tjänst och hälsningsplikt beviljaSvävande som på moln "flög" des utan anhållan.
han ut från lokalerna på Reger- Nu uppstod frågan om det bliingsgatan och såg nästan med vande sl«ivbiträdet skulle behöglädje fram mot den augustidag va göra om rekrytskolan i nodå han med biljett till Hägernäs vember, när nästa kontingent
skulle infinna sig på Östra sta- ryckte in. - Det var nära, men
tion. Där träffade han en perife- v?impliktsskolans chef fanj unkarisk bekant från Kungsholmen, re N O Andersson gav honom
som skulle till samma ställe och godkänt, antagligen med anledsom bjöd på en sup på toalet- ning av frenesin i skyddsställten, - Nu var ju den unge man- ningssprånget och de fina kunnen i de vuxnas värld, så varftir skaperna om de 21 flottilj- och
inte ....
kårnumren samt kännedomen
om att en kapten i kavalleriet tiFrån Hägemäs hållplats tulerades ryttmästare. - Därftir
gick ett liimmeltåg i synnerlig blev huvudpersonen i denna beotakt genom gdnden, som ftir en rättelse med på gruppfotot från
tid skulle utestänga friheten. klä- november 1942 utanfor kanslider utdelades, barackplats tillde- hus.et.

frän ären 7942-43

lades och flygsoldatnummer
gavs. Vägen till tillf?illiga markan i gymnastiksalen beskrevs.
Där fanns en "tvåtioörestelefon"
som morsgrisar och killar som
kilade stadigt stod

i kö

till.

Halmmadrass stoppades och alla

ten delades sedermera med centerhalvbacken i Sundbyberg och
i F 2 segrande lag 1943, Bernt
Karlsson. På Avd I tjänstgjorde
1942-43: Skrivbiträdena (vet
aldrig att de hjälpte till att skri-

va) Wahrgren,

Karlsson,

Fred...?, fru Bark-Holst,

herr

Larsson, sergeant Oscar Annerstedt, löjtnant § A E-son Almström (chefens adjutant), flottiljchefen överstelöjtnant Hermon
Sundin, alla nämnda i rangordning. Under våren tillkom flottiljassistenten, löjtnanten Eric
Andersson Det delades t o m
dänsterum med honom.
Så gicks med post mellan avdelningarna och cyklades mellan F
2 och postanstalten i Viggbyholrn. För att passera grindarna
var det tvunget att visa upp en
permissionsbricka, men postväskan (av format större än brevbä-

rarnas

i

Stockholm)

var

en

"Sesam öppna dig" Bara att åka
igenom. Ibland stod t o m vakten
i giv akt ocJr gjorde honör. Småningom liirde sig vår flygmalaj
detta. Lämnade avgående posten
och väskan på posten i Viggan,

Steg på tåget och åkte in till
Stockholm for att dansa. Steg på
där morgonen efter och steg av i
Viggan, hämtade väskan och ankommande post och giorde
svarshonnör till vakten vid inpassering. Hur klarade han då
den obligatoriska uppställningen
kl 2100? Jo, han utverkade au få
bli kommenderad till' "arkivarbete till kl2200. Vad som arkiverades är fi)rträngt.

Att soldaten stod på god
fot med närmaste chef vittnar väl
floljande historia om. Efter 60 år
är väl syndarens liksom florlåta-

Nu kom fordelningen på
avdelningar. Tur i dragningen

rens felsteg ft)rlåtna

igen for honom som valde bort
I19 i Boden. Det blev Avd l,
skrivbiträde, ordonnans och
postbud. Den sistnämnda tjäns-

måndagsmorgon
som relwyten var så trött att han
somnade bakom en vedtrave på
vcigen mellan kasern 2I och kan-
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I ftirra numret av medIemstidningen kunde vi

ja den saken den är klar
Om dom bara ville sända en i

läsa om revyn Flyglisken sänder.
som frarnfiirdes på Fz I min lilla
1943.

Här några verser ur en av de
23 tablåerna.

Mel: "Man fär inte ha ftir

stora

pretantioner".
Revyns pappa Bosse är
inte lång och stor han är
Han skämtar nu med alla som
går kring med ränder.
Ja jagtextarupp ftr hand
när ord från honom flödar fram.
Om han ändå ville ta dem ett i
sänder.

paulun,
finns ej bara ejderdun.
Nej det hnns små kryp som visar sina tänder.
Och skulle jag mig vända om
bits dom alla på en gång.
Om dom ändå ville bita en i sänder.

I en flicka blev jag kär,
ja hon bor i staden här.
Fastän fiistman hade hon med
många ränder.
Men då sade hon som så,
jag er älskar båda två.

' Om ni bara ville komma en i
sänder.

Littis

är en hygglig karl

far och viftar alla dar

För att vara överallt där något
händer.

Divisionens goda fe
har varje dag en ny ide

Om han iindå ville ta dem en i
sänder.

Men nu är jag gift och lycklig
far,
for det blev ett tvillingpar.
Ja det ärju inte ofta som nåt sådant händer.
Först det kom en flicka rar,
sen det kom en liten karl.

F16. Som numera brukligt är var
representanter från kamratföreningarna inbjudna. Vår forening
representerades av sekreteraren
Kurt Jörgne.
Efter välkomstkaffe var det dags
att ta plats i gymnastiksalen for
att åhöra flottiljchefen, Christer
Olofssons redogörelse över
verksamheten under det gångna
året. Till sitt stod hade han ett
stort antal trevliga bilder.
Armdns Trumkår avslutade med
ett bejublat framträdande,

Efter lunch samlades representanterna ft)r kamratforeningarna
till en speciell genomgång.
Stf flottiljchef Patrik Dale gav
en orientering om Uppsala Garnison och F16 funktion fram till
nedläggningen.
Flottiljen har'stora problem med
aft hålla sig inom budgetramen,
något som påverkar möjligheten
att bistå kamratföreningarna
ekonomiskt. Preliminärt beräknas bidragef ftjr innevarande år
utgå med 5.500 kr/florening.

Om de ändå velat komma en i
Exercera varje dag
det är NO:s ft)reslag
Om nån driftar han på hela världen vänder.
Chassarna dom hjälper till
att på manskapet fä drill
Om dom ändå ville drilla en i
s?inder.

I baracken därjag bor,
den är inte alls så stor

Stora baracker finns det blott uti
legender.
Men titta in till mig nån gång
ni fär plats i min salong

Om ni bara ville komma en i

såinder.

Forts: Flygvapnet invaderar ...
Sedan blev det fortsättning
på kabardn då en kvartett flygkadetter sjöng swingbitar och

fwir Blom till luta sjöng den
trevliga visan som heter "Två
små röda rosor". Kvällens lejon-

klo var emellertid vicekorpral
Månsson på Sveaflottiljen, som

på rolig och oftirarglig

slang
gjorde en parodi på Rödluvan.

sänder.

Vi en radio har fätt,
på den lyssnar vi så smått.
Ja vi lyssnar uppå jordens alla
länder.
Och att stationerna är bra,

Forts: Händelser under verksamhetsåret.
2002-01-25 HALVÅRS GENOMGÅNG VID F16.

Den 25 januari var det dags fiir
den sk halvårsgenomgången vid

Vår kontaktman vid Fl6, Lars
Flemström, tog upp frågan huvudmannaskap ftir kamratftireningarna efter F16 nedläggning.
Flera alternativ är tänkbara.'Föreningarna bör agera for att f;l
en önskad lösning.
Red

GIöre krte att ...
meddela ändringar i

o
r

medlemsmatrikeln.
ånrläla Dig till årsmöte
och middag.

.

lämna textbidrag till

.

denna tidning.
betala årsavgiften.
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