Glimtar ur föreningsprotokollen
I en hlstorik över facklig

yerksairhet

föryäntar man sig ett torrt, s'lfferspäckat materie'l , fyl1t av fackförenings- och
olbudsmnnaterrner. Ja9 har roat mi q md
att täsa I ganrla pr-otokoll från iiden
krlng Kungl Skånska flygflottiljens frjde]se och Jag kan försäkra att on ran
'läser 'llte mllan raderna och har en
'llten gnutta fant_asi k-ö n åtninstone vi,
sdn varit nEd "några årtio4den", mycket
lätt I ninnet åtempp'liva gångna tiders
skeenden. och dom är sannerliaen
inte
fyl I da av sl ffror och stati stik | -

tllI
sdr uppstod i

den fackllga verksamhet
sa,nband rEd Tionde flygf]ottilJens tJl lkomst är fd]Jande: Riksdag och regeri ng besl öt i samband rEd
Eakgrunden

2.världskrigets utbrott att en kraftig
uöyggnad av flygvapnet behövdes. 0en
'Tionde flygfl otti ljen" uppsattes och

til l

för'lades

i'tal mai.

Under somrnren 1940 rek|"yterades persona'1en ti11 Tionde flygfl ottil jen huvudsakligen från andra f,drband indn FV och när

flottilJen startade sin

vertsa,nhet hösten
1940, fanns det en viss präge1 av frärn'I
i ngsl egJ on över förbandet.
Chef blev den fruktåde och koleriske övlt
Knut Zachrisson. Han är inte bara känd
sdn chef, utan åven för det otal av dråtl lga hJstorJer som hön ner el ler nindre
oförskyl lt mdver*ade til I.
Dåtidens personal sanflBnsättning bestod

officerare, underofficerare,

av

underbefä1,

rer, värnpliktigä och civll-

v ol on tä
anstä l lda.

De sociala skrankornå

[Ellan

dessa grup-

per är fdr en nutida obseryaUjr helt

ofattbara. Bland underbefå1en borde det
Ju funnits åUri nstone en vi ss kamratl io

umgängeston, (En neJ, klasskillnadei
mellan en vicekorDral och en furir var
alldeles fdr stor fiir att llEdge någon
fom av kanratskap.
En

överfurJr var något

enastående.

sig halvvågs til l
himlen och officerarna, Ja dqn betraktades nästan som en annan männi skoras.
ouppnåe1i9a för oss vanliga dödliga,
En underofficer befann

att göra en Jämförelse md nutiden
kan mn Ju säga att. tll I och md den
dätida f,ånriken betraktades som en halvFOr
9ud.
Ti derna

förändras son synes.

Underbefä l en,

vilkas fackliga ved(sarnhet
försöka beskriva, hade sin
fö11äggning i stadsdele.r (irseberg, just

jag

skal

l

pä Kirsebergsskolan. Som bekant har ann6n
sinö ^"Karl b_erga re" och en äkta F 10:are
gång uader sin bana ha tillhört
bör någon
Ki rsebergskol lektivet, Jag försåkrar att
inget kan vara [Er hedrande än att kunna
ka'l

la sig

"Ki rsebergare".

Tidigt förstod rnan att man måste bilda
nå9on slags sarnrEnsl
inqn ubefkåren
'ltni ng
för
att
til
lvarata sJna
intressen. Fack'lig verksamhet i den berydelsen vi ser
det idag, var helt ouinkbart.

Enl i gt til1gängliga protokoll bildades
F 10 underbefä1sförening den 28l10 1940
under ordförandeskap av överfuri r L i f
(sedermera brandmästare I dåvande Flygförval tni ngen-). Antal närvarande underbefäl 38 st. Pä detta Fdrsta dite förekonm€r ett par erenden, som- ständigt åter-

komltr under de närraste årer':

a) Permi ssionstiderna. Yld detta möte
beslöts att ordf skulle uDDvakta etEFEN
{stor bokstav !) fi ftir]ångd perllli ssion
til I kt 2300.
b) Fester. oennq gång besl öts att rEn
skulle ha en Mårtensfest i nov. ljtan
daner. V'id nästa nöte, bara 14 dagar
senare, ändrar rnn slg: rned damer,

Som vanligt Inom al la föreningar, så
börJade rEn r€d att besluta qn avgifter:
2.25 Der månad skulle det kosta att vara
med I underbefäl sfiireni nqen. Ä andra
sldan så Uinkte styrelsen p-å nedlemnnrnas
vä]befinnande gencrn att orngående prenurerera på tidnlngarna SE och ADAM. Så där i
förbigäende tog man beslut m ytterligare
en utg'i f t: en protoko'llsbok inköptes fdr
5.70.

14 dagar efter fiireningens grundande är
nan beredd att grjpa sig an ett verkligt
stort fackligt ärende: nämligen underbefälens ställning I org. i'la n beslöt att ta
sanräd rEd övri9a fY-föreningar och därefter gå direkt på fdrsvarsminister p-E
Skö1d i detta ärende. On uppvaktningen
ver*ligen ägde rum frarngår eij av proiokol l en.

ngen startade rEd hög
svansfdring och i sann demokratisk andå
bildade snn en enda geflrensam underbefälsförenlng. Efter någoi år insåg nra n att de
soclala skrankorna var för stord, varför
man beslöt att skilja underbefälen åt
geqm att göra en furirkår och en korpral kår.
Underbefäl sföreni

I ko.pralkåren sku'l'le alla vara
ssn inte var fJri"er. Någon önrEde för de
stackars volontärerna och föreslog att de
skulle t'nvåljas i kåren. Detta tyckte
t'ledl e{i'nar

le"!id er vicekorpral Kvist vara
onödigt, eftersom de redan voro invalda.
Vo'lonlärernd, som i vanl iga fdl I betr,*tades som parias, var ju bra att ha
när d€t var tid att inbetald rnånadsavqi fernel

te4.

Det

öm5esid'igå

föraktet för

varandra

kvarstod eme'llertid och i furirkårens
'läsa
protokol

l

kan man

följande:

S 8: 0bligatorisk diskussion över
"Förtryck..- av ..vi cekorprdl
s r onen sJå tv609",

erna.

äflnet

Di skus-

27

Efter ett pår års sapa.ation gick de båda
kärerna sanman iqen. nen aversionen kvarstod. I ett Drotökoil från s'lutet av 1943
'läser fi6n att en vlcekorural Broodln "i

skarpa

ordal

a9 efter'lyser

kamratskap

rnellan vicekorDraler och furirer. Han
ansåg att, furirerna fe1ade nycket på den
punkten. Bättre kamratskap ledde tll l

bättre disciplin".- l,tånga av rdjtesdeltagarna tyivlade på detta, Furir Schultz
beqårde få veta i vilket avseelde furireria felade, "Jo, vpl fick sä9a "DU" till
furirerna vilket 'inte vk och vol fick".
0etta bestred Schultz

Då

det bestimdaste.

I protokol'let: "Vk Broodin sade, att qn
han ti tul erade fur i r i.leander md "0u",
skul le han rmd säkerhet bli utlastad av
nänmde furir". Furir Heander svarade att
han inte alls var så aggesivt lagd och
att han var abso ]u t-rDt;tån da re till al lt
Yad pennalisn och sadi sm hette",

Så sent

som 1945 begärde

en

stackars

vicekorpral Johansson att "skydd skal l
sättas uDe m'l lan borden I rntsa'len".
En sentJda läsare undrar onekligen
som Iigger bakom denna begäran,

vad

Det

spänd-a vår1dslåget och pressande
arbetsFdrhål landen svetsade snel lertid

sanman underbefälen mr och mer. I
sUil let fdr lnbördes kiv kom rEn överens

om att deq disclpllnära vertsamheten
borde vara rera utåtriktad. ya'"för 'nan
beslöt att fr o m "den lo/a 1944 skulle
e1 upprycknlng av de -vpl påbörjas". ilur
reslutatet blev frarngär 'lnte av protokollen, möjligen kan nan dra vissa slutstatser av att [En J febr 1946 för säkerhets skull tog sam0ta beslut en gång till.

ig sanmanslutnin9 har Ju enligt
nuvarande synsätt tradl tionel la
frå90r att arbeta md, ex löne- och anEl

fackl

värt

stål'lningsvi'l1kor, personalfrågor, att
d91ta { vlssa beslutsprocesser, yara
rådgivare
n.

I

åt

myndigheter, lnfonnation

v

den nya befälsordningen på tapeten, d
1ångti

ds ans

lii1 I ni

ng av underbefil

s

och

nförande av benärningen civilmilltär,
sant slst mn inte minst: de civlla rront6rernas övergång tll'l att bli flygteknlker.
i

I samband md denna reform diskuterades
och unifonn. Vit somrErun i form
för överfurirer, teknlker och furirer
förekom som fijrslag. som nilitjr titel
tltulatur

föreslogs tekniker, undersergeant
flygplarmästare 3. kl ass.

el

ler

l,{en protoko'l1en dfiri neras av mångden
trivlala, vardagliga problem. Här fölJer

ett

tet axpl ock:
Pengar är Ju a]ltid en bristyara. Därför
förekomrEr ofta ett förslaq
-kafått man efter
månadsfliitet skal 1 dricka
fe oå f,rireni nqens bekostnad.
I p;otokol let står följande:
1l

"Kaffe enllgt nijtesbeslut 11 kr. Kaffe
uUiver mötesbesl ut 14,50". Kaffenotorna

från slrelsens

sanmanträden

slutar

på

1.87, 2.14, 2.54 och sumnn r i den storleksordn'ingen, Som jänförelse kan nämnas
en annan räkning son 'lyder så här: "Blomnor ti'll primadonna 19 kr". oet frangår
Ju klart var rEdlemrurna hade sina sympatier. Son jämförelse: ordf hade ett arnrode 1942 på 25 kr, Der år! Vid en ti'l 1stiillning på Amiralen I i{al nij beviljade
föreni ngsrnötet honon

ånsl ao oå 5

Sfif aa

sf

kr.

ett

rep.esentations-

ag av högtidsdagar

redovi sas.

llan skickar telegran, b] a till Chefen
och gratulerar tlll någontin9, pris 1.20.
Några dagar senare ett teleg.a,n vid hans
utn till överste, sarm pris, oen 6 juli
1.947 gifte sig furJr cösta Fasth. Pris

ton

Även andra ,j^tg i fle. 4oteras i böckernd
sqn ger en påminnelse m allvaret I den
dagliga tjäns ten:

m

fyrtiotalet får nnn en
klar bild av vad som då ftirekom.l
det fackliga arbetet, Det är beWdligt
Il€r Jordnära och vardag']i9a angelä9enheter som dqninerar ä4 vad ovan sagts,
Visser'!igen startade Inan rcd höga arnbltloner 1940 med ett ftirsök att uoDvakta
försvarsni ni stern orn underbefälets ställning, Styrelserna gjorde också till synes
allvarliga fiirsök att få till stånd aktiviteter av lite annor'lunda karakfär:
protokol len från

ganska

bildade egen ldrottsfii|"ening, strtdi ekonn{tt6 under ledning av furlr Schultz,
eget bibliotek, mn diskuterade t o m
Jnköp av en egen fritidsstuga. Andra
kulturel la arrangemang ål ades furir Gösta
Fasth. Ett lnköp av lårcbScke|i psykolo.
gi avsl ogs, mdan en begäran av Sv€n
Nllsson och Heander qI| inköp av Sveriges
Rikes La9, kap straffrätt bevilJades.
iqan

I mitten på 4o-talet hade mn allvar]iga
och seriösa diskussioner cm [Ekanikernas
ansvar och [Ek-ti1liigg. Lite senare kom

Augusti 1944: Den 5/8 asp Lagerstedt, 7/8
asp Nordengren och den 13/B vpl Anderberg, al la onkomna under ijänsteutövnin9.
s Ui ttar
srofrar
Slna kamrater
sina
Kamrater gencn
anslag ur fiirenlngskassan, lnga strra

Med lremfll.trnal
|l!eq
emmarna

summr, meq 25
nen var 51 kr.

Ex: "Klp
frltt län

kr var rnycket då månadslö-

Hedberg
oå 50

bevJ l

kr".

jades ett rånte-

Ett yrkande fråh öfu Johansson att fijrenlngskassan skul le "nyttjas rcd vi ss
moderation vid fester" avvisades bestämt
av öfu öhrvik som LrEnade "att kassan inte
var tlll för sådana ändamål ".
Sedermera blev öhrvik konmuna'l råd i
L

andskrona,

I ett protokoll står följande: "öfu Kvist
föreslog aLt flaq skulle ge nässfJreståndarinnan fru Nordkvist en julktapp på 50
kr. Furi r Schul tz i ns tiintde och fur i r
Persgon fiEnade atl, trots att en del av
underbefä1et lnte kunde komfiE överens.rEd
fciz'te

2A

henne, var hon I sJä1va vertet rycket
bra, nen påpekade att han inte rEnade det
vert, som {ötet av qrånga hö91Judda fnissn'lngar att döma, syftade på",

påstod

ett annat @te under ledning-beslutade
av Sune
Anderberg och Åke iihgnusson,
man att santlJga ubef "sku'l 1e rEdverka
frlvilligt" vid något evensnang i l,tat sii.
"Frivll liga" bi lJettförsä1Jare b'lev fu
Malmst.öm, vpl ff Smi!h, furir Åke "Jens,,

I- s'lutet på 40-ta'let tog man ett beslut
på ett fii.enings,nöte att accepiera 4A

av de officerare, som korn från
(s k långvägarel, var Z/3
under n0rral i ntel ligensnivå.

Vid

Akesson cch

fu Curt

timmars arbetsvecka.

1949 dyker fdr första gången upp i protokollen en närkesfigur i de komrnande årens
fackliga verksamhet, näm'ligen furir O'lle

Heander-

"ÄBA" Abrahansson. Samma år begär en kadett tu|el'in sitt utträde f v b så gnå-

Vid samma niite beslöts på furir Jarls
förslag åt! "föreningen sku'l1e tl ett
norskt adoptivbarn. Jar'l ätog si9 sJä'l v
faderskapet". Förhoppn i ngsvi s nenas "fadderskapet". Det frangår inte av tillgängliga handlingar un något av alterna[ivån
kom

till

ningom

ordet fritt: Furlr tlyhl6n presenterade en önskelista til l intendenten för
erhå'l lande av "sängöverkast, nåtwgsbord,
skrivbordsl ampor, hal sbi ndor och korta
1943

kal songer" .

Ståerå.e

fr v:

chefsposten på F 7.

lester enligt
9rra
rar,

En utredn i ng-, sorn väckte vål dsant rabalder, kom från en övlt Klintenberg, son

bild oisar

til l

Kapitlet fester var väl det ämesornråde
sqn sam'lade flest debattörer och rEst
lntresse. och fester, det kunde nan ha av
de.mst ski'lda anledningar. För att följa
xarenderaret hade ftrn vinterblot, maske_
rad, vårfest, sommrfest, höstfest, gåsa_
blot, glöggfest och Julfest. Beforårinosskiva inte dtt förgtömna, När inte fästerna räckte til l, anordnäde [En klubbaftnar. Enligt _hörsä9ea fdrsiggick inte

stånd.

I'ledot tåend.e

att

stampersonalen

söndägsskolans rEl-

föz'eningens stlrelse 1 I S A,
F,trin Rosengren, f d kanetaLehef F 7, pensior,Å.t',
?ekn l,falnbeng, bdstroppcha f Xnislinge.
Urd ez,befd.Le

lebr llor'öerg,

t'Gubbet Notdberg"

tanligen kallaC.
Pension?ir 1966,

Sitt@rde

f" v:

FäLtfUgale L.1tssot, f d C ATS F 5, pensionöa.
Tek^ Stt@dq)ist, pensiontu 1984.
FvqrL'iÅne &)en'tEöeea" Andereson.
?ela Abrqlwnsson ("A-BA"), pensionäa 1985.

zv

Nedanstående protokol lsanteckni ng ger
frjtt spe1run för fantasin: "Vk Kvl'st
begärde 200 kr fdr 'likvidering av rusiken".
En begäran från överfurlrsklubben i slutet på 4o-talet m ett anslag på 500 kr
för dibelinköp, bör nog inte kopplas
sanman

md tinade fester,

1943 gjorde en korpral Nonnålius entre I
den fackliga världen md buller och bång
genqn att föres1å att en fest skulle anordnas och bekostas av de i föreninoen
nyi nval da. Försl aget antogs rEd ackl a;ation! 0e nyinvalda hade tyd'ligen iilnd eJ

fått rösträtt.
Vid nyttni.!gen ti1 1 Ängelholm hösten
1945 tog nnn i anspråk nya, fräschö lokaler. Furirerna tillGlades egna rum, vis-

serligen md en spartansk nöb1ening, ncn
dock e-tt eget rum. flen furi rerna fick

nte låsa, sn det överhuvudtaget fanns
1ås I diirien. Flera qånqer f?ir-e*omm r i
Drotokollen att låsfråqa-n skall di skuteias ned chefen el ler i-ntendenten. De s k
stabsuoff hade ful l rätt att vi sitera
rummn när han så önskade. Var furiren
'I

glft, var det inte al ls

sJälvklart att

han skulle bo hos sin hustru, i synnerhet
inte under l'lallIö-tiden. Först skul le rllan
9öra- skriftlig anhållan hos Chefen sorn
också f6rhoppningsvi s bevilJade den.

l,lyblivne Kadett Nonnalius var väl den som
var angel ägnöst cm att kräva förändrlngar. Han vi lle att fulöfu skulle ha
rätt att åka taxi i n til I si tt furi rrum, att flicttaga besök, att ha spritdrycker på sina nim och andra en'ligt nuUda
begrepp vanliga fri- och rättigheter,

att "rnn skal'l attackera
fdr att få besked". Så småninqofli
kom Norn6lius själv i den sitsen att ;om
tlom€lius kräver
Chefen

C F 18

bli

"attackerad".

F 10 furirerna att,'intaqa
clvila på sina rum", som det står i prl
tokollet. Men i gengä]d lovar han att
vicekorpralerna skal1 få lågskor i st f
kängor "i sino.n tid-", För en nutida yngf ing bör kanske påpekas att til I ieimi ssi onsunj fonnen hörde "kängor, boxka]v", qj lå9skor.
1946 nekar C

Hur fdrbudet att d 'intaga civila på
l.ummt" efterlevdes, kan mn kanske ana
slg till Jenom att Chefen (Bill Bergrnn)
ett par år
senare preciserar sig ge ncrn
att fdrbJuda kvinnligt besök pä rvmne n

l4an hade under denna

tld

det aoda

o.ndömet

att skrlva referaLsprotokol l och e.j som
[u, tirft^iga besl utsprotokol I . Under
denna 10-årsperiod skyntar rcd jämna
mel lanmm fram namn som väcker mi nnen
tlll livs och som varit orofiler I vår
fackl'iga verksanhet: Gunnar "Bal ling"
Nil sson, en av grundarna 1940. (iel I
grymll,

en av grundarna av furir*lubben
1943. Sven "Bössa" Andersson, dyn arni sk
ordf, Sune Anderberg, Rune Troedsson,
sedermera ombudsman i Konpani of f i cers förbundet, Axel Rosenqvist, som aldrig var
nöjd md rDrgonlektionerna (dorn skul 1e
vara trevligare). Agne Elleström, numera
bllhand]are J Änge'lholln, He1ry "Tomten"
0hlsson, Tage Areskoug. Car] lhlmberg,
bastroppchef Kni sl i nge.

Så här på 1änpligt tJdsavstånd har

denna

period bestrukits md ålderns Datina.
Uttrycket "den gamla goda tiden" ligger
snubblande nära. Ingenting kan vara mr
felaktigt, det var sannerligen inte lätt
att vara underbefäl inqn 40-talets fdrsvarsnakt, utidens ungddn och anstii'l lda,
sqn i-nte var rrEd på 40-talet, kan lnte
förstå eller sätta siq in hur det var att
bli
betraktad
behandlad som en rusku'lär flEssa e'lleroch
sprattel docka, som reagerade när rEn drog

i ett

snöre.

Den gängse synen på ett underbefäl i
40-talets Flygvapen var den son exenp'l i fierades av skådespelaren Emi'l Fjällström: en overal lklädd, oljig figur fl€d
trassel i fickan, snus i munnen och allmänt klur19. Flygofficeren, den nndige
elegante mannen av vär'ld, gestaltades oah
tolkades perfekt av ex Hasse tknan, Stig

Järrel

och 0avi d Niven.

0e, som var ned från början, vi11 nog
i nte ha tj] I baka den s k gaml a goda

Tiil-e n .

refererats och komfiEnterats. tao
det för vad det är: Glimtar ur våra iöre]
Vad ovan
n

i ngs protokol I .

na kamraters vedernödor i Drotokol lsjag här försökt skildra på ett
förhoppni ngsvi s lättsant och opreteittiöst

I'ti

böcker har
s

att.

I'len avslutningsvis viII ja9 lätt travestera en av J L Runebergs dikteri "l,Vcket
tålde de att skrattas åi, ne4 r€ra nedras
ändå"

I

Bengt Gunnarsson

efter kl 1900. Kadett

Norrn6lius ger sb/relsen i uppdrag att forska i 1ågar oth
författningar on BB har rått att förbjuda
denna stimulans J til lvaron.

tlär Jag fijrsta

gången satte mig ner för
skriva denna "skröna" sn F 10 tjnderbefä1s föreni ngs fackliga ver*samhet var
min tanke att dnspänna hela tiden 19401980. 5å har inte blivit fa'l 1et. tidsDerioden 1940-t950 visade sig vara'al tdeies
ror lnnena srtk.

att
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