19

J 20-minnen

Beredskap med J 20
Nlgon girg

på

sornnrlrcrr I g{4 var

2.divisionen ftirlagd t ill Rinkab,.
Att komma dit var alltid en upplevelse, Iite nelu provisoriskl drr

Att ligga i fiilt betydde inte att vr
slapp beredskrp. Nästan alltid en

av de, till synes, triitta 'Jiigarna".
Hon fick rådet att samla ihop alla

rote i lrögsta. Den stod då prrkerarl
på uppstä llningsplrttan. strax intill

rynr lingarna bakonr våra maskiner.
Elier ett litet törvå|at ansiktsuttryck

hemrna.

fä

Förlö,rgningen beslod av tre ganlla

trdbaracker. På ena långsidan på

När cylinder- oclr oljetemperrt L,rernr blev ltir låga rrråste r i vlnn-

llnns ingången.
Cenom denna kont nran in ien lör-

köra. Det var en av de uppgifter sonr
äläg oss nrekaniker.

varj e barack

ltgränsen.

stuga. Rakt fi'anr thnns två sntä ut-

rynlnlen. Den ela tvältrunt med
hylll ftir ett cnrcl rväfiskålar. Ingen
tillgång till vanllvatten. f)et andra
var avsett sonl torkrrnt. Torknriijlighetena var dåliga. En våt
Inndduk, sour hängdes där ena dagen, var lika våt nästa dag. Speciellt
om den vlr ly och indr'änkt nretl
paraffi n.

Båda sidor ont JiirstLr{iln litnns
lörläggningsutrynulen. En snral
gäng inlitlen och ett atrlitl bås vid
varclera siclan. De innehölltvå över -

och två undelslallr. Då dessa ej
användes skulle de vara uppliillda
nrot väggen. Lärgst in i gången stod
en vedkanr irr, bredvid en t rä låda ftir
ved. Jag nr irrlls inteatl det varnågon
ved iden. \/i liiis isriiller löratt elda.
Untier regnjql lterioder vartvå slitul
llltrr fiir lite. Då anvtintle vi den
ganrla krrrpplörsetlda skinnpajen
soul exlrt ltickc.

Brkorn vår rotr, srrax ulJlftir fiiltgränsen, fanns en markväg. Den
ulnryrrnrde liån hndsvägen vid
Jälltofla by och fonsr e nlot A .l:s
skjutlii lt och havet.
En liten gård varvär närmastegranne

ygfältet. Från våruppställningsphni oeh I \ ärs övcr rnrrkvägen hadc
ägaren ett tjugotal gäss, gående på
bele. De vur tl)Jgrude nred ett ganskl lrögt slSrrgscl. Err rlrg under vår
ti ll fl

rotetrcredsklp lra(le llälRen av gis-

sen rynrt. De ville antagligen se
virlder utlrrlcir. vrd vctjag. Under
en vanrrkörrring Iick vi syn på ryntIittganta. De korn gåerrde på rlarkvdgetl dör de ftlljde slaketet, med
kurs nrot llarröbukten. Det dröjde
enrellert id inte länge fö nli n gässens
matte lllus en lredhjlilpare kom fiir

att intångt rynrlingarna. Att fänga
cr gås är inre lilt Doln dr sllrk:,

övcr ftirsl.rgct blev enrellertid gissen slmx sil||llil(le. Ett lircl ryck i
skevrorlrcrr. Turllnrcn upp frln vrrdem rnekrrr rsilscl:ttt de lörsroJ.

Etl hastigt

gaspåtlrag på båda

tnesk inentl oclr propcllcrströn rrrrerr

sköttejobbel. (iässe liilltle ut sin"
stora vingar. Deras medirvda instinkt att kunna llyga vaknade till
liv. Det visade sig ganska snabbt att

lullslrönrrren blev rlcrrr tör slitrk.
De kunde inte hålla enlot och att
lyfta vrr uteslutet, tle satt sorrr
klistrade i stängselnätet. Mattanra
kunde ta dom en och en f v b över
och in på andra sidtn staketet.

Vi tlck ett tacks.ult

frktrslt ut sorrr
ont rle ullulurlc srrr ursky för ntärrpå ltrls:rrrra. Dct såg

niskrns påfurrd oclr hesvikelse över
att rynlu irgsörsöket hade nr isslyckats.

För vår rlel \rr (l.t ytlerli!arc crl
hevir grj lll gets lrögl hcrc,lskrp. Vr
lrrrlc gjon crr irrsrts, sonr v.rr fuilgjord

till

belåtcnhet.

krn springa foft och dessutonl bits
donr.

Var sonrnrlren fln kärrdes det

alt komma

pl

grönbete lör oss
nraln)öbor. Då åkte vi ibland till
Få

tabäck och badirde. Van net ku n(le

periorlvis vitfa kallr.

ut, Kjtll lJrymtll

sorrr

Efler många tålänga lörsök hade
ägarna inte lyckats 1ånga en enda
gJs. Dct vrr,lJ flygt'rs kickt gossar
lrirl,lc ir i hilrl(n. Jtg rrtropJ(lc cn

leende, sonr

tack lör hjill)en. ( iässcrr å sil sirla
flaxrde nretl virrglnra oclr striekre

