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ETT LEJON AV GLAS
Efter . nära- 43

år

manga nåndetser och

minnet.

jag

att

inom Flygvapnet har

situationer fastnat i

ombads

lämna

bl äddra bl and minnena.

e

ja9 välja nå90t spånnande el'ler
dranati skt el i er någon håndel se från
vardagen, kanske ned månsklig anknytSkul I

ning?

Jag har va-lt det senare, en episod från
den ti d då ja9 hade den storå Fdrmånen
att tjånstgöra som chef ftj r ändra konpa_
niet vid F 10.
(onpaniets uppgift under fredstid

är

som

bekant att-genomföra anbefal ld beredskap,

:.:.i:.:.:'!]i:

tillhandahålla flygp'lan fijr divisioneni
utbil dningsbehov och sa,rtidigt ge värn_
pliktig pe-rsonal praktisk forisatinint av
den grundläggande utbildntng sorn beiri-

vits

under soldatskolan-

Til l värnpliktsutbildningen (ormer yn9lingar_ från alla onråde; av samhäliei,
ned olika utbildning ocl ma erfarenheier
av..skildå sIag. De värnpliktiga utgör ett
av den mantiga befolknr.-ngen i
l:ål:!li!
ZU-arSa I de rn.

Jag bad konsulenten att skicka 0lle till
nig så att vi til lsamnans kunde försöka

att

'lösa frågan.

Under vårt samtal fick jag sarma intryck
som konsulenten, att 0'l le var mycket
starkt bunden till hermet och oroade s.iq

för arbetet

därhetlma.

Jag 'ledde in samtalet på problemet med
vakttjänstgöri ngen och vi kom så I ånqt
att Olle kunde tänka s'ig att stanna kvår
på F 10 under tre dyqn utan att åka hem.
Jag föreslog 0lle att han skulle fdrsöka
att påbörja sin vakttjänstgöring i vanlig
ordning en fredagsefterrniddag och fortl
såtta till nåndag nnrgon då jåg stulle ge
honom pemission under daqen för att åka
hem och så återkorma tili F IO för att
fortsätta vakttjänst9öri ngen nästa natt.
0lle var tyst en stund nen syntes låttåd
av mitt fdrslag och så svarade han: "Kan
man göra så"?

iktstiden sanmanförs de i
9rupper yarvid individen stundom kån
19*
li k'läm". De.tuffa, och självstän_
diga klarar sig i allmänhet lätt nreda n de

Jag svarade att det kan ran on tIEn är
överens och vill fiirsökö att koEra krino
en prob'l emati sk situation,

Son.kompanichef fann Jag att en stor
uppgrrt. var att just ägna mlg åt att ae
varnpr'rxtl9a btev motiverade för sina
uppgifter och att ingen skul'te fara illi
av den "pätvungna', uppgi ften att varö
JUst värnpliktig under grundutbildning.

Innan

Under värnpl

mera ti I I bakadrågna och ',mjuka' kan iå
oet svårare i gruppen.

.l:.iii!:.:.i:

le hade också nännt att han inte våqat
ta upp frå9an r€d konpånichefen Oå ian
var rädd för befäl.
01

ett bidrag till
F l0 egen tidning lå9 det nära att
Då

Konsulenten hade under santa'let rEd Olle
förstått att han var mycket bunden til'l
heflnet och föräldrarna, som han hjä'lpte
med jordbruket.

Yid. ett-tillfälle blev jag uppringd av
ry-xonsutenten som meddelade
en av
nina värnpl ikt.iga hade väntatt
sig t.iil
honom-

Den värnpl iktige, vi kan kal la honom
yll", "a.. .tedsen och nycket orolig inför
den period då han tit I sarmans rnid å"_
gangens övriga värnpliktiga skulle
de.l ta_
ga t Devåkning av flottiljen.
son sker på icke Uänstetid,
!:I:flr19:1,
rnneDar att man under en vecka i tåget ej

kan länna fl ottiljområdet.

0lle, .son aldrig tidigare varit borta
rran srtt hen en hel vecka i taget, kunde
inte tånka si9 att inte få.konna hem till
föräldrarna under så tång tid.

0lle reste si9, sträckte

fram handen

sa: "Tack, ja9 ska]l försöka".

och

vi skildes bad ja9-0tle att ringa
ti'l'l nin bostad on han så önskade under
förs

ta

vaktveckans veckohel g.

Då tiden var inne påbörjade Ol le sin
första vaktvecka. Jag hörde inte av honon
under helgen och på måndagsrnorgonen
han till tjåntgör'in9 vid kompåniet.

kom

honom komma till min expedition
efter rDrgonuppstä1'lningen. Oå Olle kommit frågade Jag om han hade någon permissionssede'l son jag kunde skriva på så
att han kunde åka hem under dagen. 0lle
sag rorvånad ut och svarade: ',Var det
sanning att jag skul le få åka hen',?

Jag bäd

Jag fiirklarade

att det var en överenskon_

ru var beredi att hålta, då
T:,t^:,t^"r.Jl!
J,r. u',e.. DorJåt med att hålla sin fiiista
oer av
0verenskominel sen.

En till

synes lättad Olle kon efter en
stund. med sin persmi ssionsr"Ouf ,oln j"ö
bevi ljade och Ol le gav s.ig åstao.

forts

\

Ef-ter en stund ringde konsulenten och
narsåde- från 0l'le som glad och lättad
varrt tnne och talat om vår överenskom_
melse. På eftemiddagen dröJde jao nio
Xvar och kunde sred ti l l fredsstii li el sÄ
konstatera att O e var m€d vid
ställningen.

frivilligt. Till min stora glådje räckte
0l1e upp handen, han hade lyckats koma
över

0å OlIe sku'lle rycka ut hade jag son van'|
igt såml-at utryckningsongången för en
utflykt på eftemiddagen dagen fdre utryckningen. Fram not kvållen fortsåtte vi
med ett enkelt samkvän I konpaniets sam_
l lngssal .

"åttupi_

Nästå norgon bad jag åter 0lle att ,ka
nem under dagen och att fortsätta så
veckan ut, men på fredagen fick O.l le
s-tanna
s

l

kvar i tjänst till

utn i ngsti d.

ordinarie

vi vid midnatt skul te skiljas åt kom
med ett litet paket och sade: .Oetta
skal l ni 6s". Ja9 tackade 0l1e och toq
enot. patetet som Jag öppnade sedan ja!
kornit hem. Jag fann i paketet en liiei
lgOn.md texten "Tack ftir att ni trodde
pa
0å

av_

0lle

På rnåndagen taldde

jag åter

nred

0lle

och

toresr09 att även nästa vaktvecka skul.le
utformas son den första ocfr Otte iyntei
nöjd med sin situation.

mrg och gav mi9

Efter en tid -kom 0lle in i den van.liga
och kl a.rade sin varttjanstgörii!
:l!in:n^
utan
extra pertlli ssioner-

morgonuppställningen neddelade

ja9

någon

upp

detta och bad att

skulle sUlla

stiid! 0lle".

I pake-ten l-å9 också en liten prydnadssak,
ett ljtet lejon av 91as. Lejonet pryOer
alltjämt en plats här herma och är eti av

de -finaste minnen Jag bevarar efter nära
43 års tJänst vid flygvapnet.

Längre fram s^tod det klart en freda$nor_
gon att jag måste sätta in en extra nEn i
vakten redan från sanrna eftenniddao.

Vid

si na probl em.

Sven Robertz
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F 1O HISTORIEKOMMITTE
ofta upp är dre, distlngerade
P:!__olk.I
rerrår, lgenkå'lda av de flesta
son tidl9are chefer vid flottilJen på ollka nl_
väer, f d flot ljchefer t o ntill besöken kån iEd stor sannoått vederbörande hJätper
ll1i9!^*.a_ l0/Se S i dess arbeie
myndl9heten-F
,Ed
rl.a0ruonsvård. So||l I tidlgare nurnei av
AKtue r r t F 10 nä,nnts, fi nns en F
lo
ril Slorlekomi ttä Orgnnise.ad. Dennå bll_
och dess första sånnånträde
9:9:r
noIls -1984
1984-01_13, tn sektorflottilJorder
JÄ ..f 00! 1934-OZ-23) upprättades l'nd
0rsaken

ser Fdr hur F lO hjstorlå skulle
ootutnenterås.
Destärmel

[

:
1..',.": ^r*','J "
i il: :: :
! !"'i!i:r'""
ireo
!tdigare antnytnlng till XJ,
flotHlJen.
yro srd.n
_åv
" dessa oCh den akHvå perso_

I sorr del tår och leder verksd6neten
bl d universitetslektorn, fll
1:0""-tka.
or Sven Strldsberg, Fdrfattaren tlll
na

lllli:?::"1";-','rTr'.:

Frrsrr otti

1

jen

på

Dokurentåtionsarbetet har

del.ts upp på
J I ednin97ulstJanii,
:.t:,o,t-tj.on:t'
"ä"
l:"''ff i:U;
liiiil'
rredrtYs ålltsII'i".':i"i:1""','
pl flerå fronterDet, är gj.vet ått nl.n hunnlt ol tka
I
orlla tjän.stegrenår. Dettå harlån9t
orsåter. Svårlghet59raden kan vårreraftera
och
Er I I vis5å tiänste.trenå,
hr. ,r.
-1ii]r;i
hoppnr nssvis
:l..ls_t-".q""n1., flvstJänst,
-såson ft ottit

iiiir

;"J", ;"r"1::i;
ått få -frivi ig a"uåtii.iit'tn
trtt
t, stort kan sägas .tt rycket
..1919:
Ärberer fortskrtde;
l.il1t t... g:?rt..
.ldli.s riktret fiirdist, ty aoch_
:.:]: Ji]
o,'" iU htstoriå, å|refter;on t{den
:i::

0okumenta onen

!*irs, oo röJll9t, genoil
ncd sådana personer
]l:p"ludj_ intervJuer
rpd_,. bl ö dtgöre flottJtJ::1.^"_u "r,t

Ä,""n TV_inspelntngar hör gJorts.
::-,ll:e.yJy"l som genoDförts srrivi-ut p!

ll"llll

nås(1n
vllket ar ett
.(skrlvtutonat),
orygt och
t.ldsödånde arbete. Såvä.t lJudoånd och videoband son utskrl fter idr* särsk d del .v flot ]Jens

;:[i:.t

.v det långslktlg. dokumentåär sJktet f n tnsUt fi -på
:.t .:r.-..
. en_ Jubt I euhsbok i I
:, ^,1! J-f"ll)u-arrtt rande 1990. InrlktVid sldan

tlonsår.betet

boken skalt kunn6 gss.s,
:]19:n.ä. attden._fty9d.å9
so,n sk.li 9e;;!_
:iT::"d
Fd
roras. under Jub.l I eufisåret. plånlä99;tngen
h"" påbörJats, med ttdspian åcn
:l-,b91-"1
uppgt rten ått Fdriått. de
]?ll:'n1ns
. 9y
orrra.avsnItten.
l,lanus skåll lnlevereras
lSIi^ 19.91! 1987, v.refter redtgerrngs-

a

rDetet börJar 9å allvar.

Slldernå korrner

åt! utqjra en central del
dv Doxen. vl vet ått det liqqer n$nqder
.v. rn!ressant. fotogröfler I byrålådärna
rran. den- tfd det be9åv slq" Ail a låsare
av Aktuellt F IO ,rpFian.s jtt ieia
r stna
gofinor efter bl I d6r, gor beskriver
hui
!Jdnsten bed.evs vtd flottllJen eller
rjygvapnet, eller son lllustr;ar gla;i
eamla dasar vtd vårt fdr_

l:l::" "r"

n€tler.lnte vlr. dlgåre upFnåntn9 ganta aotunreni. Vi nar
::l ,L"tu. efter
som k.n vara F l0 fdrsra
IYilll..irgo,
rr0!tr,tJtnstruktlon, rrn dokuD€nlet dr
rnre ddterat och det rEsta tyaer pi ait
iiit f;.il:":' trden erter rrvttnineen
Fortsä!t sökandet!
Glöm

Sagea^d Fonabe^g

