
Xnnu en av vara yngsta gillesbrb'der, Lb'jtnanten Bertil

G eye rs , bar stb'rtat i flygvapnets tjanst. Den 2 September 1955
t

kolllderade ban under Svningar Inora Skanska Flygflottlljen med
1

ett annat flygplan och bada fOrarna omkommo«

Bertil Cewers var fb"dd 1926 I Landskrona och var son till

var gillesbroder Konsuln Walter Cewers, av gamraal Landskrona slSkt

och bortgangen 1953* samt hans maka Vera Bosse. Ean v'dxte upp i

det vackra hemmet I Dammhagsparken, som fadern l&tit uppfOra, och

avlade sin studentexaraen

Tidigt liade nans hag statt till flygvapnet, om vilket de

djarva och modiga incm var manliga ungdom vSva sina drb'mmar» DSr

fanns allt, som kunde locka: den fria flykten bland himlens vin-

dar, de utvalda kamraterna, den alltmer fullSndade teknlken och

den b'kande hastigheten; och sj'dlva faran, som s'dtter skicklighet

och mod pa sa stort prov. Men sakerligen skulle man gb'ra dessa
/

unga man oratt, om man glBmde den bevekelsegrund, som de aldrig

talade ora men goisade i sina hjartans kSrlek till fosterlandet och

viljan att offra sig fOr detsatcma i en ond och brad tid. I derao

8ron ringde Churchills ord om det engelska jaktflyget efter

blixtanf allot 19lj.Q: "Aldrig har s& manga haft sa fa att tacka fbr

sa my eke t".

Och de dj'drvaste och duktigaste valde det farliga flyg-

vapnets farligaste gren, jaktflyget.

Bertil CeT/ers utbildades som andra flygare pa Ljungbyhed

i de gamla skolflygplanen, gjorde sin fSrsta soloflygning, avlade

examen och fick de atradda vingarna av guld fSstade pa vapen-

rocken. Ran placerades i Skanska Jaktflottiljen, P 10, som fr&n

Malmb" Sverflyttades till Angelholm, Han genomgick kadettskolan

och gick ut som nr 2 bland 33 kamrater. Han genomgick dSrefter
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flygkrlgshbgskolans allmM.nna kurs och fHrklarades lamplig fb*r

fort sat t millta'rakademlsk utbildning,

Det har av bans flottiljchef betygats, att han tldigt

visade en ssillsynt fallenhet sora jaktflygare, vllket vlll sa"ga
4

att han ffcSrenade dj'drvhet och mod med fHraiktighet och snabb

uppfattnlng. Trots sin ungdom togs han I ansprak f5r synnerligen

kr'dvande uppgifter, Vackra ord sades vid nans bar om hans egen-

ska per aom hiamrat och hans goda fSredOme*

Bittert och tilllka ljuvt Sr fSrvlsso det minne, han

efterlaranat till stJrjande maka och moder, hennes ende son. Ma

vi o'nska dem att 1 slna hj'artan kunna Sga skaldena ord:
• • .
"EJ med klagan skall hans minne firas".
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