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Jag ha.r hni !örsökt se t1llb slca på d.elr tld. F1O ?ar förlegtt .till Ualllö
):940.45. Det bli-r ss 1lad m{;ng4 scn i regel Eera ållnii:lt b ertjr tJäasten
mq). sqn iblait ockeå är 1l.te nera aetarJrade. fideer hsr eått fort. Det
år au över 40 å.r sedr och aatueligärl s ka, ninnet ltLaud, srjl<ta oeo
Jag

tmr

åiaila

att

ilcm

scm

var ueil kaa Laty€e att

eå

hiir var ilet.
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varJ e mårn'{ s[g,g lirr fl-u.s d.et risea srirsldlt Länalelseraha aagar sd[
nan diidör väl rn{nns. Of,ta kaa det scut då i-otråffsr I nrrs}ä:a stora för-

fudriregar i dittet att Lelra.
Da ]"/lL, I9t7 dA Ja6 börJade nilitärl1vetrå F5 är elr' sådar d.ag, d,@. zeho
1940 nin första tJåiartgörj.oesdag på llcnrae Flygflottllj ee:' är. err ånnåa,
Jag börJade a.Ut eå d!|ttullvet på I'5. IrJrmelyhett 1åg bara c'!& , h fråtl
dq, lllla bya 3.ona.:ry dålr Jas är föitd. Jag hed.e diizför sett flygplaa st srda (
och lada så Iåagt tlrlbaka Jee kaa trl-Daa8. D:ront ar, Ålbetmas och rcnelisa
är aiigaa an de äldre S JsC ?äf rn{ irn s. Seäår. kod ella d.e arilra. lgtförsta

f1y4r1a' jag .nar qq[qanikgr på var or s<6 Eelnk.l ned @ slcuey- h:na notor
son .-ia varJ e f\vgniag stä&kt e ue ploet helt oed oga. Den var veitt okyld..
b I9t6 afu J ag tle första Br:Oroa . Dcm hcm nya från fydcJ.a.ct. Maa f,yckt e
- tlcxa va:c otioligt stora och inponereoile.
I regel ddr ju flyeni!€€.Ea \ckligt meo, redan innm Jeg börJ ad.e på F5
had.6 Jag sett n8',ga o\yckor. 3åite \yckad.e och ni se\rckad.e fÄilskämöo?p,
f,lvgplan eon koLlldeJat, flypla scm aöttladat.
tret var q€lanaade att paesera gerco vekt en dlen första daga.. ål1t var
rytt ocb snnorllatla och dd.lJ <te stg helt fz*u det cirriLa 1ivet. på deo.
'tJ.tla bety.rr r gt ner åia au. !1tip1rn6 var st @båri. let råd.ile ord:riag
och r€ala I alft. &ergt e ragg rrrndstRin var flotti{c}retrr@ f,jn nåvrvri sks
1{'bo faileelfu för al.la ocb lrycket cnrtycl<t. Kept en Scbult I var dirrisionscbef,ra, o*tlcer ar tlar gula stF ?irer' laeal Ete r€spelct och scm verkllga,
krmd.e ge ord.cf n@. åadå ned. bjåiri d !å reitta
töJtaaeat Bur:ke,
"åii11*.
ileo store f otboA[stJ iirrr@. l rs ocb raeil eglr sporttil ned. mfflett var
cbef för vår dcola" SjL baile på tla tditco' tara aågra ey officerarrra ocL
iIEt va'r vål&iet fiat.Dea sron maa tEundL:cad.e negt En erls ysa, fudå fudr
Mårt eneeonr aoo ?aJ! nJra glrppchef ocb åiivmed nitt nÄr?aste tefä. Eaa
1's; llng o9l srartbårC.g och såg q rydcet trall'g ut. Eelr hmite a1It,
Tar kortd(t o.h t€ttrrås .Esa rar stt ve*Ilgt bra föreöroe 6cn rri aIla
lr
Båg up! tiJ.i.'

på F5 8.rck f,ort. Yi a!'Ted<ade ftk:irbffiE- och ko4)raldrola
och D.ilr Wskarc,e ockuperadef Dqi'nerl. ctar ! apzi.I 1940 haÅe f,r:rk-

!id.o,

*ole börJst. Daga.a.a tlli,rdt er b1* rlranatld<a. F5 dsulLe arelmeras.
Yl fl-cli order ett packa aIL vå"r uturstnjag'.och på Håtler dtea ! apr!1
€rrgick dtt tåg ti1l okii,acl orb. ge'nn 6 p! a1la Jvstatlcaeer var ijrrel!
f *" varftir d.et var srårt att fqfteli ssr€ dg. så <nÄvrr rr€Fm dreilde aylaghlng J. öreb::o acm altt så var alutrnålet. Nu född.e a s5tianancte tid..
Eft er någre nätt er :€ olika stiilLa i gtdder fijrlad,e s ri slutg.jLtigt
på I5. lered.*ap€n var hög. Vi ficlc oabbuttllörlreg på nya kujl €pzutor.
' " Det eldr Adst €. då ocb då att tyd<"r'' a baÄe lÅkifi at_af qr.r la6f,
vårt larl e1Ier ett Sverige e:ååLlit o1lka ultlnatra
.X
"%a."",
bjJöILg elnrlle betyila krlg. Tl fic& ilåirfijr ofta sltta t hr5gsta tered.dtap
Bå lartbilar fijr att sabtt harlra 1ye&a ut tj.l1 f,örsrar ar rissa väg6r E
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f6rl,åggag f,i
t[a]sfj och att d.et ] edtatliga flyefält
sbulfE €ättas_ulp.. -

'r

et wict BuLltoft a
slnr.l1E utryttJ as. Mau båörd.e persoaal tr ollka kat ego:{.er. Det kc&o
€ft e! h"!å lrera sikra be&ed. T1 börj eite ftad.era 1Å att söra förf\rttni.g
Ir'i gFPly@lsa - Eäea.rq krfget - Malaö ea Storst6d - art! yerlr sts j;rf!
och sl$ane,Ae" &r'siker' 1;l"iä8des iD ocb t*llJeiles. Slir J"g ,äg"""-it't*
Jag niima ama. 1å uågra 6r nr{na näoaaeö e kanet e! oco fö1jde ned. fråa

F5:
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SJiiIv hade Jag nnoe 142
lda I'4 kcn 105 Eertort ss
Ä11r har tJånstsjort på 310 1 C:e r0 år
Do. 2J olstobe! yar d.sta desea Då tr'j. lst rraf klErt lit e vrroodlgt. Ma
bade tr$rt e bl:a och tcåbite allt bdrl1.ttf . Det kåailee l varJ c fa1l tryget
att aa6ra er eas bästa kanat er dnrll.e föga neit. !a 28 o}:tober tri5rJ ade t
gå ett Dytt lav. Ja gå var atat f strtidft. skll,;6d66 rr"a' aänlig@. oe:äörd.

trJ fo'r-g Ju a1lt ocb altt gick I e&ra lgva,ite lutller även crn krC.gst
på slut Et äadrat på err del.
Yi bada fått older ett anåla oes på KJ.recbergs*olas !0111tär€8 .
Skola 1åS på de s&. nlackatren, a stsdsd.el 1 ö stra iielen en LIa}a6.
I nåsta1 varJ c stad !{nvrs (lgö bo gtadecoråd.a 6crl &.sea fine.re stt bo äa
aldJ:a. ,3acka'n an bede qJ d.et bäata aseend.Et. Dåj:: fFrns eJ he11er säicdcil
På
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Ta.d<er tebyggpl sa eller storelagaa !"*a1:i€€Bfu€gl.. Euso. val ofta
ål.d:t så gclcså Kirgelergeekolaa och flere eralra tyg€!.atler @ [l-@ile

€a tli $cnerade. På *o1o.g första ?å''l''g f o'''r s aledltiona.
SaturlJ.gM.s glorrie ni. €lr kot?eld roiIltär a'rraälstr' för FarJ Svagscn scrt

f\ygflottffJ

va'r 6lmoff få l.ditri sic/aar. iå deä tldo f"''ng ej hoparler via IY.
Nägta awnÄ1a var fiir vår Aivchef Ea1* err Krook Bco odcså håde <ln e.4t
trå Kirseb ergs dcolae. Ean

Ml1 stt ]ingle
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t efä1 slrulle f,ii aegå neit gott d@peL i alla aanoasl<oL1e var"a nodiga cm kriget d<ulfe komna. Yi krmde
al.ltiit lita på Eeara, och ar X!e@ Eoncu dsulle vl få er hJ äIpard.e had,
ltlt han yttrade slg så teroiide på att haa var rycket reJJ-giö s ocb elr
gtad<t trc eril6 pi r€stväa. Då jag b ef oralrade s f,il.l fu?ir fick Jag el blbel
ued, fiiU and,e mjlaesod i-ndcrivea er hoacm ejäIv:
trb:air Granar [11ss@.
(
öadcac Grds dka välaignelse
ncd.2.fjro l:1-5
Malnii d.sr t7/1 r94J
B K$olr
3 ettea auälailgp.lea errklarats dculle rår utrushti€ kcmpletteras. let
roegba hade rI ned. frb 35. frrt a.denturfö:FåAEt (t'trättbyt e sfö:rådet )
faaas i kåiILara. på rr rqsb ergs droLar' A;ir S ergeat \Y ilrdEtr förd.e befälet.
3ö:sa1ta,re Carlgeo (Carteneaa.) var jlt eldecrturfö:rra1t are, €ct ma. sctd
la hade ryckE+ dtor respdrt f6r och sc'o'rt falrtl dct ysr 11te !:id.Aa för.
'1
Eau var rätt blgte! och kråivcie ab solut o:r&ång'ocb eo pedekt &ötsel
er o11 utnrgtn'ivr€Fr*r. Eaa vågade eå att diea }isa laga båite uppåt och
nedåt nilc gå kl€vdeg. X&ec Ti var aALa aöJ da nail d.e perseåLar rri flclr.
På da tlder var rml3o:rueil föreeclöl ned hög l.r'tge . S$orta och s1lps
km 1åagt sa&r€.
Tad. vt irrt e f,yclrte cm tlår@ot rar vårt lersoaliga vapelr scto !'i fidc uö!:ritt era på vapaförråclet.f Detta f..- s 16 tr[a]rie, eE g'''''41 fabrLk sbyggnad'
sco också Lu4inde kök och nat sal. På tr'5 haile Yl karbb scm pers-li8t Tap@
au fick vi geväc n/96. fa*:aa 1ått och e1ö.8 och per{e}:t för vapori! rel ser
und.er *erci.g. Gs\räret tungt och otyropllgt. Äva vl korpraler fl,ck båira vaper
och EsJschera t ledEt tlllsansrs nedl soldate:rra trlå all plutcaraercis. Yi
gillade i.:ct e ewärst. FanJ BJu.drord. var vapec.'och gaaroff.

siirsldl.t att rrl
lqng ocb att T:!

6cm

ksiilleo i storstsdgl
Vi'var uage och ogjJta och pleCa
tr'örsta

el. Föt oss Ya.r MFl'rii ett paradis'
Tlygrapraet va.r oeråört pornd.åirt på tleo titla. fgFne:Set f11c'ko:la ej-11ade
uoljoaoo.Jl1ckor facas i tusotal.
Första kvälleo grck vl på caf,6 Cecl1. KlätlseLn va^r r:alfo:rr. Cecil v8.! Ett
på

tröJ

,i

''

:.

qi Ä

,,t

flott strtl1e oedl salorgu'gi.k och raöbler i rö d, eauret. Detta ver någvt
helt anat åia ca.f,66ma i Iriunebyhed.. Fr:Lckor 1 paesad.e ålder f,em. s d.et go.st
c.o- Eii:c trivdeå
''i. På d.ee tid.en haae t.o.tr. en korpral råd. ett både gå på
caf.6 ocb klog sllt ocro oftarco Inal var og.jft fdrstås. De so@ had.e fru. ocb
ba.:rr fick oä111 st aD,.a hr"'na. ?å d.o tid.eu a.rt etade i,"t e fn:o och eo
inirte
kcost litckt e,
till någta ut såivrrl-EgBr.
så rg"Åningon åt e::viired.e ri tirr förlåiggni!€ror. spårvagnex gt r,',ad.e på ruad^aTdse,' sl1de1es 1aÄ'åeteo ar ! *o1@. Ih.d.artefä1et utcm frrrren a 1åg tiu
o. börJ a,n, på logaat. Niic roaa rar u''g va,r det i.ng' p.bl@ roed nstt sö@x€o.
Maa sor Sott På si! he'l"rnadr€,s B.
En ry arbet aplata
$ästa dåg narsch erad.e rri efter upp rtäJ'l;r i ng och v-I d.t at icnr på *o1eos gård,
t111 fl'ygsiationeo c:a 2r5 fu. att vi dorl1e marscherg va.r belt aaturriet
eft erscn Frr förflJ.ttning dcedd.e så oo tnsa var ner å!e fa oo.. vi ued.ert ef iiI
flck så i ledet tillsä"nsas nerl soldater'a. Detta va.r 11 väl i.nt e så glade
föT m€': vail kuad.e vi gir:a, Jageat{ ng för flottlgcbefeo haile eå b estäldt.
Det var

aatrrligtrrie

lntresaelt att ko'"oa t111 vår nya arbet sMacscbeor gack fd rti Beij ers p"rk där 6 rl oråningcm km att clert aga
i otaHga Ovdne€^r a\r olike slag. Earga.:rcmråd.et 1åg på hct eer hac.d jati.11
hr].ltoft avägeo. tr'örgt peeeerades ileo s.k. Cubhegarsr, em. ganoal p1åthaagar
d.iir uåg* civila flyg:Iau stod uppstäLld.a. Eeu€are al.'åbde e 1it e 1!i,agre fra
1 tid@' f,ii r flottlu o.s segelfIyple. Näste bygguact utned. vägo. var ka.sllhuset sco icl<eå irrrad.e officersäss $, eoa ganeln och uoffuii ss på d.a, adra.
lygp'ada. li.laaade €!r vFnrig tafor as den t1ry sc@ förekc@er på de flesta
krLgd]ygfåltfEEt fast aågot liiugre. rngåogea va.r Eitt r€, låasside,u i riH''i''g not f\ygf:ilt et. fuedelbert ti]l våinst er oB 1ngårg€u f,o,,,,s ga. tfirrä.xel
diir rnga Richaa vac telefonigt undss 'lÅr.g tia. rill väast er faae bckså kassa
och irrt o.tleot et1!, qp. !l11 bii ge 1åg flotti1J elp och aå6ra oåerp b1.a.
qxinnade och

plats.

flottitJ adJutaatenE sst fLottllj cåef eaa cp.
rnt1ll kalreLihusct också ufueil våigen J.åg vsktbsracko. Mel1a. d.essa byggnader
*edde aLL lalasserfug.

bwel<attes an vaktpost och kr.lade ävst ö.\retrpå gavela. rntil,l vaHtarackeu f&us g4 ,nindr.E

Gd-n d.anea

vaHchefa m had.e cp
vEiueceotral och ytt errig€re c:e J0 ro bort

Takes ee

utroed.

vägen er

lito

rytyggd. haeg€r.

vaa dena allrli&aes tfi. (/eXUlQgpZr-r)
sär ri pasa erad.e ia geacu grjaåar'6 och fort sett e rerrb fra c," ioo n t{g ae
tre ha.ge.reu.a mro alle var lika gtora och llka utnrgtad.e. 1.. &iv heorg€.r 1åg
ti1l väagter aÄ-.ast Bulltofta. let Ter triilraga,rer med wart papptak. Ma.
f,yckt e då att ae va.. Llxpo'erE'd.e tll' d.et
llttre. oorea,,i',gea va:. tBrF,*lr
Jas ba:r i.r.get r,{nns

Enr

dliraot rycket e.lrel.r.irngsb

J,r

fat's

en

1Åyrg arået

stÄnlr och åiver nÄg::a

q
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var helt otillxti.Ll iga neB scr'l i aJ.la fall hölr tenp över frysg:nH ee
1€ riat ea. !å d'a tictel b,jälpte det ej att klage ocb i.:rgeo vågade helrer.
soa

vid

ervågg!4 fa'';r6 åven några minfl3s vgrkstad.sutrymaen bl.a. ftir civj-la
Eoatöler so! tlLldelades va.qie dirr. Deesa oontörer var srpeclalutbild.a.de på
aoq e1- i,"stnnat- llygrraa er.ler motoaontiirer och kucd.e a0ac era tir.1
ecopelrnlo tygleatved<a,re ocb ved.rnä st are.
i

'.in

Otned. j.urerrräggen had.e åivea dirri siouea s tygla.tnerkare
-.
var: telcni sk Erpert acn gan anri.-' i
rrid. f el ctbireg och

,
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relaratioaer.
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rnin&s
Där faans livea tea
6\ig!6d fbr r,-d-+d."".r oö4io1jor, fett, äzit*fotoga. E.!0.
Sotliga d.essa utqmo. var relatlrrt bra unryä@äflej uågre u4)ebå11*
I)IatEer fdr ndcpersooal.
MelJ.a kar'slLhusst och h€&gareae fens gräaplalrer och grr:.sgåager. ?å
ea geäoatt a i raitt elr gtocl eo kJ.ocka 1å ee flnC<altlg pelare. Den var våil
rya1ig åt arra hålI ocb ået gälIde att lassa ella tider salct. Inti1l varJ
baagat 1åg o, *pe&!t imsbaliack roed. eo lita, 1elstio,ssel, [elrgarep och
någla aå eput4rrnno. f?ir d.et hö gre dirrbefälet t1.a. för åivchef och
gt at

ioaguof!. let faa's ävq1 qc. g€neasan dcolt

araclc ned, tså

e

lektlous-

sa1ar.

lrmför

hoaga.rena 1åg o. rtor adalt erad. platta ned. uedfart
witi J.div heaga.r dii,r plattaa ockeå var bredad.

Flytfiilt et va.r ett grridiilt uteo nÅgra

st s.rtbtu

tiII fäIt

et

or. Det hade en jä,nn och bra

Jrta treo. va.r cag'ivet sn höga grä ebenuna kaatee eIl,er av bebyggel se soo
lfu qycket aåi'::a fältgzåosel. Detta glortte att gtart-ocb Lsrrning, fö rwå;red.e s
v.id. .''lssa vfudriktn i irgar dirdriLt fö! de stör=e och ty:lgre flyg!1sneo
ocb oo begitttLi!€q. eJ tldigare M be dikt Bulltofta. så var ju fa11et roed.

de gtora bcmbglaaeo pn nötlaad,ade r:od.er kriget.
På a:dra

sitla. fäft et 1åg vad. vl kellade trlcmbeon son rar ett dö,'åd.
let 1iL.ads er gräebanreo kulle ocb hade ö:=ar :. rflctufrrg. not fäItet. Eär
fö rra.rades hurud,sek].lgea f1y4:1a-''rr" scm Lerere?ades obard.sd. oclr scm såled.es,
Eåate be.das, ar nerqrersmalo. Äveo he.drap@an f a,,'., s här. Ått arbeta på
tr3mbeotr var alLtltl popd.ärt eft erscru
det dcedtte i aågot frisre fo rer.
Son tldigere flagått fa:rs tlet Jat e någco egeut 1ig uppehälsplats el1er
trfilca:nnr

fiir

nekpersorarEc.. Maa flck då det eJ f1öge
Tid. flyg.i.ug fö\id.e r.s.' Bett d.tt flygpla

ri sta€ ute b1ad.
f]yg)]aa@.
till fåltkaeten ocb
uppehö 11 oig iliir he!.a tidqr. passo vaa korta och man risste aldrJ.g i fö::räg
@ ett fp1 laad.ade p.g.a. fe1. letta hträfead,e ofta varför maa elltid. nåste
va'ra b er€ad att ribka ila sitt fpl.vlit dårrgt l/äate! krmile na så ir i erl qEkEnt ig
n
1ådan och tå€B slrydd. De'ee up1 var do. ,oert B*".i"!rldca 6oa tä,,Las ka.
Det var ba.:e att eodt a€a vad b efåilet had.e or&et och best:tlrt.
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lerscoal s@ hade Eered.dcap (::oteberedskap) f.-,, s d.gt ee toss
Ecct u!!ahÅflg!1ats. f d.eua f åi s anrcla tråjbrit s8I,. !e
sigta åra. äre3.
eo 1it eu aqt,]l.rrJ rrg för eo telegrafisb ecn \yesrad.e på hftliiget I
avFhFL ocb tyelc redio. Ofta ver det talegr"ri st .bo,fus eo satt
&ir.
lrÄn{
gF
Eaa rer
alla ocb varr lqrcket frj,språkig ocb buLbalde.
Någoi nn*rat at er.i fa:r:ra ttet ej t harsa.nm?ådst, T d.eo gane,,sma
skolbarackea ku1d.e n"' dock köpa a. o-''r.er ! nflrar. Kaf,f e och bulrar
srcickad.e s
aer fråa det ordlrearte np rrr st of eriet wld. hardalräga.
deJa

i gtora drag vår hunrtiaztet q:1at s. utbilfuiug och öuod:rgar
tedrcg -'-ell drid, tivea på aadra gtälleo scla Jå€ åt ezkc--er til1.
sådaa va.r

Eur såg dÄ eo noloal a.:*et sttag ut för flertalEb
Oftest r:agefiir eå triir.
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