Hej alla Förbundsmedlemmar!
I år firar Gotlands Flygvapenförening, numera Gotlands flygvapenförbund,

50 år.

Det är inte utan, att man blir lite nostalgisk, nar man tanker tillbaka på åren,
som vi har bakom oss. En gång hade vi i föreningen ett meddelandeblad,
som kom ut varje månad och som var ett bra kontaktforum. Vad är då mera
naturligt, än att vi nu, när vi står inför vårt jubileum, låta vårt gamla
meddelandeblad återuppstå en sista gång!

Föreningsmedlem! Förbundsmedlem!

Du håller en unik publikation i din hand: det absolut sista exemplaret, eller om
du så vill, den sista utgåvan av vårt gamla meddelandeblad. Det känns litet
ledsamt att sitta har bakom skrivmaskinen och försöka författa innehållet i
denna lilla skrift
Nej nu får det vara nog med nostalgiska återblickar! Nu kör vi vidare på rutin.
Som du vet, så går Gotlands Flygvapenförbund i år samman med Bråvalla
Flygvapenförbund. Det är en bra lösning, tycker vi nog alla, om vi tänker
efter. I dagens kärva ekonomiska läge är vi lite för fä själar här på Gotland för
att hålla igång ett eget flygvapenförbund. Eftersom vi i många år samarbetat
med Norrköping, är det nu helt naturligt att vi går samman och blir på så sätt
ett starkt förbund.
Detta måste naturligtvis firas! Därför boka lördagen den 28 november, då
årsmötet går av stapeln. Tiden blir klockan 18.00 och platsen är Gotlands
Flygmuseums lokaler vid gamla flygstationen på Hangarvägen.
Programmet för kvällen framgår av festsidan, som du finner i detta
meddelandeblad.
Naturligtvis bör ett jubileumsblad som detta innehålla lite historik. Vår numera
bortgångne hedersledamot och vän Gunnar Writler kunde föreningens
historia bättre än de flesta. Till vårt 40-årsjubileum skrev Gunnar en artikel,
som täcker det mesta av föreningens utveckling. Gunnar fick inte själv
uppleva vårt 50-års firande men vi vill gärna hedra hans minne genom att än
en gång publicera sagda inlaga i sin helhet. Vi låter Gunnar berätta:

Gotlands Flygvapenförening härleder sitt ursprung till 1948, då Gotlands
Luftbevakningsförening bildades. Men egentligen fanns embryot till
föreningen redan under kriget i den sammanhållning som fanns bland de
många inkallade och frivilliga i luftbevakningsförbanden. Känslan av
samhörighet levde kvar även efter krigsslutet och resulterade i
föreningsbildandet 1948. Avsikten då var till stor del att slå vakt om denna
kamratskap och tillvarata gemensamma intressen.
Sedan dess har föreningen utvecklats och passerat flera intressanta stadier.
Övergången från armén till flygvapnet medförde kanske den allra största
utvecklingen. Kravet på snabbhet i rapporteringen ökade och detta i sin tur
ställde krav på större skicklighet hos personalen. Utbildning och övningar
blev allt vanligare inslag i fredstjänsten.
Det känns naturligt att påminna om de män och kvinnor som ledde
pionjärarbetet inom föreningen, bland dem C O Kolmodin, B Nordlander, A
Söderling och Märta Östman inte att förglömma.
Av naturliga skal blev det kvinnliga medlemsinslaget stort från början. De
gotländska flyglottorna var intresserade av föreningen och dess syfte och
deras inflytande i föreningsverksamheten var markant. Föreningens
ordförande i slutet av -60-talet höll troget fast vid att föreningen enligt sina
stadgar skulle vara en kamrat- och intresseförening för Gotlands
luftbevakare. Flygvapenföreningarnas Riksförbund, FVRF, ansåg dock att
föreningens huvuduppgift borde vara rekrytering och vidareutbildning av
frivilliga värnpliktiga. Endast för denna verksamhet kunde statliga medel
tilldelas. Dessa skilda uppfattningar bäddade för den schism som resulterade
i att föreningen lämnade FVRF 1969.
Året därpå, 1970, kom jag från Norrköping till F 13G som chef för F 13s
frivilligverksamhet på Gotland. Idag tillstår jag gärna att jag då såg som en
viktig uppgift att återbörda Gotlands Flygvapenförening till "fadershuset" och
snarast sätta igång med utbildning av frivilliga och ungdomar.
När jag invalts som föreningens ordförande blev det snabbt klart för mig att
styrelsens manliga deltagare var inne på samma linje som jag. Inför årsmötet
utarbetades därför ett förslag eller snarare ett krav att föreningen skulle
återgå till FVRF och ändra stadgar och organisation samt anpassa dem till
riksförbundets huvudsyften. Förslaget mötte hårt motstånd från tidigare
föreningsstyrande men antogs ändå enhälligt av årsmötet 1971. För den som
är intresserad av kampen kring denna omvälvande förändring är
stämmoprotokollet och dess bilaga val läsvärt!

Med stämmans beslut i ryggen började styrelsen arbetet med rekrytering och
utbildning av frivilliga värnpliktiga och FVRF-ungdom. Lite segt var det väl i
starten men en ny era var inledd och länge dröjde det inte förrän föreningens
styrelse var vald bland frivilliga värnpliktiga och ungdomar. Ännu ett
huvudsyfte hade därmed uppnåtts och när jag lämnade Gotland 1977 för
F 13 i Norrköping blomstrade föreningens verksamhet under en skicklig och
entusiastisk ledning. De gångna åren har sedan gett Gotlands
Flygvapenförening ett gott anseende inom flygvapnet och fina
utbildningsresultat har också redovisats. Och visst har föreningens insatser
märkts. Som exempel kan väl nämnas 1978 års flygutställning, då bland allt
annat Viggen flögs till Visby för första gången för att celebrera föreningens
30-årsdag.
Avslutningsvis vill jag tacka Er gutar inom GFVF. Med glädje minns jag våra
ungdomars iver och glöd vid ibland rätt tuffa övningar, avsedda att förbereda
för ”lumpens" strapatser. Jag gläds även åt den kamratskap jag upplevde
bland de frivilliga och värnpliktiga.
Åren på Gotland och i Gotlands flygvapenförening var oförglömliga. Därför
känner jag som pensionär numera mig inte som sommargotlänning utan som
vinterfastlänning!
Jag önskar föreningen ett fint 40-årsjubileum och en fortsatt lyckosam framtid
med goda resultat i de två huvuduppgifterna, att vidareutbilda frivilliga samt
att skapa och vidmakthålla kamratskap och sammanhållning bland
medlemmarna, manliga såväl som kvinnliga.
Gunnar Writler
Tidigare frivoff
F13G och F13

Slutligen vill jag på styrelsens vägnar framföra ett varmt tack till er alla som
under åren varit med och kämpat för vårt gemensamma intresse!
Minnena som vi har gemensamt är många och visst skulle det vara trevligt att
råkas och prata om dessa. Därför riktar jag en vädjan till er alla:
Kom med och fira vårt 50-års jubileum!
Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt. Därför: boka in kvällen den
28 november! För visst kan vi vara överens om att nu när höstmörkret lägrar
sig över våra bygder kan det vara trevligt med en fest. Det har varit roligt för
en gammal "föredetting" att än en gång få vara med om att ge ut vårt
medlemsblad.
Må Gotlands Flygvapenförbund och Bråvalla Flygvapenförbund få fortsätta
att utvecklas i positiv anda, så att vi så småningom kan fira fler jubileum.
Vid skrivmaskinen:
Vännen

Evert Östermark

