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DANSK SPRÅKÖVNING
oet

hände si,g någon gång under 70-talet,
narmarB bestämt en tisdag. F I0 hade sin

ga ti sdagsövni ng, men med en
ex:raupFgi ft, att ski cke en Sv-No_Da_rote
tj .l den danska basen Skydstrup.
sedvanl i

2.konp cch div^ var baserade på Everöd,
rea odk-e bas på Ängelhol,n, och hade även
Jann3 r( s roten på sin lctt.
Som

allt

det senare skulle visa sig gick inte
pl anenl i gt.

De inb'landade från svensk sida kallas i
fortsättningen för Lz, Rad, Has, Ryd, Ges
och Pal för att de ej skola kunna jdÄnti_
tl eras.
Roten til'l Skydstrup startade och för_
syann västerut, med Ges och Ryd vid spa_
karna.

Efter ca I timme ropaoe Lz på miq. han
talar i telefon,.han tar sig åt truvuOet,
narer granar rnarkbart och han säger
"l

ngvar, Tyskl and".

namna på en tysk oas i
-.råkat
stat tet t0r
den danska.
Ges kom rätt, så det var bara ha]va för_
bandet som irrat bort si9. L.JD kopplades
in och ordnade formaliteterna tOr'ätt tå
ekipaget åter. Som chef för bakre basfunktionen beordrade jag Has, Rad och niq
sJalv att klara hem J35:an. U0 gjordÄ
sitt. och på em landa-de en DC3:a, iöm vi
snabbt lastade och så bar det iväq ti.l I
Skydstrup, dä_r Ges vdntade , 0anikarna
hade servat vår 35:a, det var endast att
kontrollera det hela och skicka hem Ges.
Efter det Ges hade lättat gick Has och
ja9 ti'l I DC3:an och stannade vid dörröp9_
ningen där Rad befann sig. 0å kom än
I iten man fram iklädd en iång-tång roii
_ 0ch., till.talade oss på ett ooegrjpl.igt
spraK. Has och ja9 oegrep ej vad hån
Ryd_.har

sade, men som tur var gJorde han en qest
som vi uppfattade som om han frå!ade
efier tiden. Han och jag reagerade blixt_
snabbt och svarade ned en mun.
0ansken rusk lde på huvudet och 3i ck si n
vä9. Rao 1åg duobei av skratt. Vi ,Jndrade
vad det var
var så aoli-ot. Jo, dan_
^scm
sken h"aoe-frågat
om vi troddd att sieppa_
ren på 0C3;an behövde en följebil iil.l
banändan. Vi hoppade in i flygmask.inen
och.-det bar ivä9 rrct Tyskländ, utan fö.1_
J eDr t.
0et var rniirkt och gråka1 lt när vi landade
'i .Tyskland. ,\är vi klev av kom två unga
och raska Luftwaffe'löjtnanter och anmäläe
slg.
De var beordrade att bära bagage och stå
till tjänst o.n,vi ville ha hjälp. När vi
inte behövde något från 0C3:an, utan Rad
pä klingande tyska förklarade att tilI en
35:a går det bara åt en sxruvmejsel , så
blev han inte trodd, men de fick snart
klart för sig hur fältnässig 35:an är. De
frägade mig om bränslesort och jag svarade JP4 och de bugade och försvann. Efter
ett par timnar kom tankbilen, från en
annan bas, då "vår" bas endast hade Jpl.
det hade gått lifa bra rEd det så nåstå

gäng skalI jag beställa alternativt.
gick fort och Lz spände fast
si9 och utväxlade "kontakt", Men ve och

Tankningen

på. startaggregatet vägrade

fasa.,

"notorn
ga r9an9.
ue tva toJtnanterna var mdrk_
bart stressade och ordnade snabbt ett

annat ag9re9at. Ny kontakt, men då fungerade inte generatorn, f,drst tredje aggregatet var utan anmärkning.
Lz kom iväg och DC3:an också, vi )andade
i Angelholm vid 21-tiden, utan att det
egentl igen inte hänt något spec.iel I t.
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