Torsdagen den 19 april var det ett präktigt
slagsmål utanför kyrkan på kvällen. Ingen av
Jojjes fridfulla lekkamrater var delaktiga i
bataljen. De hade sina egna helt privata slagsmål.
Vaktposten hade på något vis tillkallats, och
han var förfärad och skrek:"Patrull ut!" precis
som om vaktmanskapet skulle kunna höra
nödropet.
Jojje struntade i bråket och gick hem. Då han
kommit till Värnhemstorget mötte han
polispiketen
som
hade
brått
ut
till
Kirsebergskyrkan innan slagsmålet ebbade ut av
sig själv.
Under fredagen den 20 blev det stor
flottiljorientering i skogarna runt Bökeberg. Vkskolan skulle starta först. Det blev uppställning
på gården i Floragatan, därpå marsch till
Solgatan, sedan marsch till Vattentornet.
Jojje tillskansade sig en bra plats i en av
bussarna som parkerade där. Den avgick en kvart
i åtta och skumpade iväg direkt till Bökeberg.
Jojje njöt av landskapet som ilade förbi, och det
sorglösa sällskapet i bussen. Där vilade
sannerligen inga ledsamheter. Ett annat gäng
hade fått sitta på ett last-bilsflak hela vägen dit.
Framme i Bökeberg bytade Jojje om till
gymnastikskor och overall. Pojkarna startade en
och en med sin kompass och karta i skala 1:50
000 i nävarna.
Jojje inväntade Stockholm så fort han kommit
ur synfält från startapparaten, och de båda
antisports-männen lullade sedan jämsides hela
vägen över kärr, gungflyn och mossar, åar och
annat sattyg. De hittade inget kvicksandfält, men
letade heller efter inte efter något.
De båda gossarna tog ungefär två timmar på sig
med alltihop. Det fanns ungefär tre kontroller,
och efter andra kontrollen fick de sällskap med
tre vicekorpraler. Därefter blev inte takten så
uppskruvad längre.
Jojje hade startat tio i tio, och det glada
sällskapet kom i mål klockan tolv. De tvättade
och friskade upp sig litet bakom ett rött plank,
där vissa hurtiga herrar stod näck och öste kallt
vatten över sig från spannar.
Därefter gick herrar Jojje och Stockholm in i
Bökebergs matsal och bad att få se matsedeln.
Kockan pekade tyst på sina stora rostfria kärl, det
fanns ingen tvekan, här serverades kronans ärtor
med fläsk och pannkaka, samt svagdricka.
Detta smakade Jojje alldeles förträffligt,
Stockholm sa inget, han bara åt.
Nu skulle ju ingen tro att övningen var över i
och med detta. Onej, nu bröt en fälttävlan lös.

Stockholm och Jojje tittade förfärade på
varandra.
Gubbarna uppdelades i lag om fem man i varje.
Stockholm blev minsann patrullchef för det lag
som Jojje kom i. 90 Karlsson blev patrullchef i
det lag som översten Zachrisson kom i. Ingenting
av hans yttre att döma vittnade om att han var
överste. Jojje undrade hur detta skulle sluta.
Alla de deltagande i tävlingen fick ut 30
patroner var till sina pistoler. Tävlingen gick ut
på att springa en 600 meter lång snitslad bana,
och utefter denna försöka hitta och rapportera en
del figurer som var placerade på de mest
fantastiska ställen.
Efter detta blev det två skjutningar med sju skott
vardera, samt handgranatskastning med sex
granater inom ett givet mål. Vidare var det
skjutning ifrån en gunga i vild flykt. Gungan var
angjord två och en halv meter över mark. Här
skulle de tävlande ladda sin pistol med fem skott
i vardera magasinet och därefter skjuta på
varierande fasta och rörliga figurer i olika
storlekar.
Som om inte detta var nog, skulle deltagarna
springa in i en skogsglänta, hitta ett antal figurer
och vara tillbaka vid utgångspunkten inom fyra
minuter. Efter tre minuter blåste en funktionär i
ett horn att den tävlande skulle dra sig tillbaka.
Sista stationen var en större grop, dekorerad
med ett antal olika figurer, i dessa skulle de sista
skotten placeras.
Även om det var knepigt så tyckte Jojje att
tävlingen var fantastiskt trevlig. Jojje hade ärvt
faderns intresse för skytte. Suomi-K-pisten kunde
i träffsäkerhet jämföras med Jojjes gamla Dianaluftpistol, däremot var hans luftgevär mycket
träffsäkert, men hans pistol m/40 kunde inte vara
bättre..
1852 Krister hade ingått i 90 Karlssons lag, och
Jojje frågade Krister hur det hade gått med Zacke
i laget. Krister sken upp, "Bra kille, de´ e´ en bra
kille,
han
översten!"
förklarade
han
uppskattande.
Bussar förde deltagarna till Svedala station, där
Statens Järnvägar övertog ansvaret för hemtransporten av "spillrorna". Det hade börjat regna.
Jojje och pojkarna trädde in på luckan klockan
18oo. Åberg hade varit på sjukvisitation på
morgonen och blivit inlagd. Han hade gått miste
om mycket. Jojje gjorde vid sina prylar och
placerade sig så fort han kunde mellan de
nytvättade, svala lakanen.
Måndagen den 23 april var det Georgs-dagen.

Jojje på flyget och F 10-kamraterna 1944 – 45 Del 4 av 4

1/23

Då blev det sista gången som furir Persson hade
morgonens exercis. Han var överflyttad till fjärde
divisionen. Persson hade ju redan fått sin
avskedsgåva, den där reservoarpenna. Men det
kunde inte hjälpas, Persson hade inte mycket till
övers för Tango, men så var han också anmärkningsvärt slö.
De bästa i fotbollskunskap uttogs att sparka
emot de värnpliktiga som hade ett elitlag. De
övriga fick "springa" ett varv i Beijers, varefter
de var fria. På så sätt kom Jojje hem tidigt den
kvällen.

iväg till förläggningen och klädde om. Åbergs
Måns levde fortfarande. Hall hade skaffat en halv
liter eldvatten som han och Åberg skulle festa på
nästa morgon, innan de skulle fara hem på
permisen.
Stampen gick omkring och tog farväl av
pojkarna, han hade lämnat in sina persedlar och
höll på att mucka som bäst. Jojje önskade honom
"Lycka till i fortsättningen" och cyklade hem.
Därhemma fick han reda på att Benito Mussolini
hade dött denna dag. Kamraten Folke var på bio
med sin flickvän.

Fredagen den 27 april. Var Åberg hade hittat
den lilla fisken han kom med är obekant, men
han kom med den i en glasburk. Han döpte den
till "Måns" efter pojkarnas fänrik Måns Lithner..
Furir Rosengren fick se den och skrattade
hjärtligt åt namnet, men sa ifrån att de inte fick
visa fisken för den andre Måns, om de ville ha
den kvar.
Jojje gick på Krisebergsskolans kasernvakt på
kvällen. Furir Kvist var vaktchef, han var bra att
ha att göra med.
Klockan två på natten kom dagofficeren och
visiterade vakten. Precis en kvart tidigare hade
Qvist varit ute och väckt Sjunnesson som "gick
på post". Han hade satt sig ner i postkuren och
lagt kappan över sig och slumrat till. Om
vaktchefen hade rapporterat detta, hade
Sjunnesson fått två må-naders fängelse och
sparken direkt. Han kunde tacka sin lyckliga
stjärna att vaktchefen var furir Qvist.
Det regnade under natten, dock inte under Jojjes
pass. Solen tittade fram uppåt dagen.
Nu började tjänstledighetskommittén bege sig
iväg. Wexell, Westin, Sollander och Stockholm
tog taxi till Stockholmståget. Westin och
Sollander skulle ända upp till Sundsvall och
Ånge, och fick byta ett par gånger på färden.
Pojkarna vinkade och fäktade därinne i taxin då
den gled förbi Jojjes postering, och Jojje svarade
med att ställa sig i enskild ställning och göra
stram honnör.
Sjunnesson fick skura överallt som straff för sin
försummelse. Han fick även fara iväg på
morgonen och väcka de som hade beställt
väckning, och han fick blåsa i hornet i alla
trapporna. Och blåste naturligtvis tio minuter
försent, vilket högeligen gillades av de
värnpliktiga på andra divisionen.
Sjunnesson fick även plocka ut och lufta
samtliga dessa stora, tjocka, kolosser till rockar.
Den gode Sjunnesson halstrades.
Fem i sju gick Jojje av sin vakt. Han hastade

Söndagen den 29 april var det jippo i Malmö.
"Köpenhamn i Malmö" var det kallat. F10 hade
öppet hus utan att besvära Jojje och hans
kamrater i vapenrock, som hade skuddat F10
stoft av sina sulor, och fått kompensation för den
misslyckade påsken.
Det stod nu femton tyska flygplan bortåt
Bomben till.
Folke och Jojje tog sin sedvanliga
söndagsprome-nad. De kom ned om färjeläget
där just den brun-och-vita tågfärjan Malmö
kommit in. Det både blåste och regnade, något
som pojkarna var mycket vana vid.
Det hade kommit många flyktingar med båten.
Här var full verksamhet på alla händer, polis,
tull, mili-tär, sjukvårdare, sjuksköterskor och
ambulansfö-rare.
Jojje tänkte på så rätt hans moder, moster Olga
och tant Gudron haft redan i medio av 1930-talet,
i sina omdömen om rikskansler Adolf Hitler.
-En sådan idiot, hur kan han få fortsätta? hade
de klart och tydligt uttryckt sig redan då. Tant
Gudron hade upplevt Hitler på ort och ställe i
Berlin, då i medio av 1930-talet.
Det var som sagt, dansk dag i Malmö. Överallt i
staden flaggades med danska flaggor. I alla
butiksfönster var det skyltat i rött och vitt. En
spårvagn snurrade runt i staden och underhåll
resenärerna med mannekänguppvisning. Regnet
övergick i sol litet senare på dagen.
På kvällen tog Folke farväl av Jojje och hans
familj, för nästa dags morgon redan klockan sju,
skulle Folke sitta på tåget och stånka iväg upp till
Västerås tillsammans med sina signalistkolleger,
"Gnistorna".
Första maj 1945 var kall och besvärlig. Jojje
och hans familj följde traditionsenligt teknisterna
ut till Slottsparken klockan sju på morgonen. De
satt inne och mötte våren på kafé Trekanten vid
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Ribersborg. Det var kallt även inne.
Regnet övergick i snö, det kom jättesnöflingor
som sakta dalade ned på den våta gatan och
genast upplöstes.
Solen sken under hela demonstrationståget och
det verkliga vårvädret tittade plötsligt fram.
Nere i Tyskland var det definitivt knall och fall
med
tredje
riket
och
drömmen
om
världsherravälde. Rikskansler Hitler dog för egen
hand, och stor-amiral Karl Dönitz gick in en kort
tid som rikets förste man, och omställningarnas
tidevarv i Europa började i och med denna
vändpunkt.
På torsdagen den 3 maj 1945 kom kamraten
Jörgen upp till Jojje. De utför litet ärenden, sedan
går de båda kamraterna genom stan. Det är fullt
med danska poliser i hela Malmö. De hade
samlats här för att vara klara fara över då de
tyska trupperna i Danmark kapitulerat.
Fredagen den 4 maj cyklade Jörgen och Jojje
ned till hamnen. Färjan kommer ångande borta
vid hamninloppet, och det syntes genast att den
var full med folk som var klädda litet udda.
Det visade sig att båten var helt överfull med
flyktingar från Tyskland. Det blev tio järnvägsvagnar och två bussar fulla med flyktingar, och
likväl fanns en hel del av dem kvar på
färjestationen sedan tågen avgått. Detta var
resultatet av endast denna båttur.
Pojkarna kände igen dansartisten och
revyskåde-spelaren Gustav Wally, som var så
berömd i Stock-holm. Även han hade varit med
på färjan. Wallys fader var bror till Raul
Wallenbergs farfar, denne Raul som varit så
engagerad i flyktingarbetet. Det var möjligt att
här fanns en beröringspunkt.
Nästan alla flyktingarna hade stora kors målade
på ryggen av sina rockar. Samtliga verkade vara
kvinnor och barn. Många hade en smutsig blåoch vitrandig, otymplig fångdräkt på sig. De
vinkade och sjöng, en del grät.
Det kom över tjugo vitmålade bussar med stora
påmålade röda kors och svenska flaggor, och med
"Schweden" målat på sidorna. Flera ambulanser
hämtade inne på båten.
Några polisradiobilar hämtade civila personer.
Det var antagligen uppsatta personer i den tyska
administrationen som försökte fly mer eller
mindre illegalt.
Pojkarna stod länge och tysta och såg på det
makabra skådespelet. Alla dessa människor som
fått lida så ohyggligt, nu totalt utblottade,
kraftlösa som de var, men antagligen med ett litet

begynnande hopp om att få leva ett värdigt liv.
Vad som hänt dem kunde inte suddas ut i första
taget, om det någonsin kunde det. Många var
märkta för livet, trots sin hoppfullhet.
Detta var sannerligen ett facit, krigets eget
ohygg-liga facit.
Pojkarna cyklade mot sina hem, de sa inte så
värst mycket, tankarna virvlade runt i deras
huvuden. Det de sett här skulle de aldrig komma
att glömma.
På kvällen gick pojkarna på bio. Efter filmen,
då de kommit ut på gatan, såg de att det kommit
upp extrablad på annonstavlorna, "DANMARK
FRITT!" Tyskarna i Danmark hade kapitulerat.
Mycket blod och förödelse hade kunnat sparats
om attentatet mot Hitler den 20 juli 1944 hade
lyckats, bl a hade 100 000 människoliv och
kulturskatterna i Dresden kunnat bevaras. Detta
sista krigsår hade nöden och offren bland
civilbefolkningen i tysk-land accelererat, eller
kanske snarast galopperat.
Pojkarna gick ner till färjestationen. Färjan hade
åter kommit in i rätt ögonblick, så pojkarna
kunde från sin plats på kajen se att det åter hade
kommit en stor kontingent flyktingar. Denna
gång var de av synbarligen olika nationaliteter.
Någon av passa-gerarna spelade banjo. Tonerna
nådde de båda kamraterna som var öppna för alla
syn och ljud-intryck.
Det blev ganska sent innan pojkarna kom hem
var och en till sitt.
På Jörgen och Jojjes cykeltur under lördagen såg
de att det flaggades överallt i Malmö med de
dans-ka och svenska flaggorna, det fanns
tusentals med flaggor.
Söndagen den 6 maj 1945 var sista dagen av
tjänstledigheten. Jörgen skulle ringt, men han
blev liggande hela dagen. Han skulle träffa sin
fjälla kvällen innan, hade han månne tagit ut sig
så?
Jojje cyklade en omväg till förläggningen för att
se på stan, han var luckebas. Klockan 24oo kom
en hel drös med pojkar invältrande.
Norrlänningarna hade varit på väg ett helt dygn
nu, och naturligtvis blev det ett alldeles extra liv
på luckan. Alla pratade, ingen lyssnade, precis
som det är då människor träffas. Det lät som en
hel bur full med sällskaps-papegojor.
Så blev det vanlig grå måndag igen - trodde vi.
Måndagen den sjunde maj 1945.
Pojkarna skulle undervisas i motorlära för
fanjunkare Jönsson, men han behagade inte
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infinna sig. Hela sällskapet marscherade istället
ut till flygstationen. Jojje gned på en tjugotvåa.
På eftermiddagen stod det verkstadstjänst på
programmet, men istället blev det så att pojkarna,
under fänrik Lithners befäl, marscherade iväg till
Grandbiografen vid Drottningtorget. Jojjes gamla
matinébio då han bodde vid Frans Henriks- och
Kungsgatorna som barn. Fast då hette "bian"
Drott.
Pojkarna fick se två filmer, den första och
kortare handlade om vakttjänst. Bra och dålig
sådan, mest dålig. Budskapet var instruktivt och
trevligt fram-fört.
Därefter spelades upp en spelfilm med en viss
an-knytning till verkligheten, "Ödets män". Jojje
tyckte denna var betydligt bättre än den förra.
Den
hand-lade
om
utbildningen
och
svårigheterna under ett krig. Den berömde
skådespelaren David Niven hade en av de
bärande rollerna. Filmen var gjord i England och
gick normalt på bion Scania.
Spektaklen varade från två till halv fem på
eftermiddagen. När så pojkarna kom ut i ljuset
igen, såg de på plakat och löpsedlar att Tyskland
hade kapitulerat. Norge var fritt och kriget i
Europa slut. Pojkarna hurrade spontant, och var
glada.
Då Jojje körde hem på kvällen flaggades
överallt, ännu mera än någonsin tidigare. Jojje
cyklade runt i stan, det var mycket folk ute och
det var liv och rörelse överallt. På alla byggnader
vajade flaggor. Nu var det fred.
Tisdagen den 8 maj. Furir Rosengren bedrev
exercis med halva styrkan, den andra gick vakt.
Solen lyste och det var varmt.
Precis klockan 08oo började det klämta i stadens
alla kyrkklockor som ett manifest för freden.
Kriget mot Japan pågick dock fortfarande för
fullt. Lilla Kirsebergskyrkans klockor klämtade
på efter bästa förmåga, inte dundrade de väl som
S:t Petri inte, men det lätt smånätt och högtidligt.
Nu var kriget slut, nu var det egentligen inte så
stor mening med allt det här som pojkarna höll
på med.
Jojje fann dock att det var en stor lättnad och
trygghet att kriget var över. Han hade i krigets
start-skede funderat över vad som skulle hitta på
att hända här hemma, visserligen var inte Sverige
en sådan munsbit som Danmark och Norge, men
hela Frankrike var under ockupation. Med
kännedom om Sveriges förbindelser med
Tyskland hade det nog inte blivit så värst mycket
blodstänk, så långt från tillvägagångssättet vid
Österrikes övertagande hade det nog inte blivit.

Motstånd hade varit själv-mord, i all synnerhet
om man tar med i beräkningen vad Sverige hade
att ställa upp med. Även engels-männens Neville
Chamberlain blev duperad av räven Hitler, med
sitt kända uttalande efter sitt be-sök hos fürern i
september 1939, "fred i vår tid". T o m den
svenske
överbefälhavaren
Olof
Thörnell
charmades av Hitlers förföringskonster, en masshypnotismens mästare.
Visst hade Jojje haft en ordentlig byxångest för
att Malmö och Sverige skulle bli angripet.
Speciellt i begynnelsen av 1940-talet då allt
hängde på en skör tråd, och allt hände så snabbt
och allt kunde hända.
Hela tiden Jojje varit militär hade utgången av
kriget varit ganska viss, i och med USA
medverkan och den stora invasionen den 6 juni
1944. Krigs risken för honom och hans kamraters
del hade från början varit nästan helt
undanstökad.
Jojje och hans kamrater exercerade på till klockackompanjemanget, och smällde klackarna i
gator-na i de trevliga kvarteren i Beijers parks
villaom-råden, som lyste grönare och grönare för
varje dag, och anletena på den lilla truppen och
furiren Rosengren lyste i kapp med solen.
Efter middagen, vars tid blivit ändrad, samlades
pojkarna nere i instruktionsverkstadens mörker.
De fick nästan genast kasta ifrån sig vad de hade
för händer, de fick nämligen order att omedelbart
förpassa sig ut till flygstationen.
Precis klockan tolv på middagen hade två Fokke
Wulf 189 kommit neddimpande på fältet. Sex
man klev ur de båda planen. Marschtakten ut till
flygsta-tionen blev mycket uppdriven.
Det verkade som om pojkarna endast skulle
finnas till reds om något skulle hända. Det räckte
tydligen att de tjänstgjorde som staffage.
De flesta av pojkarna lade sig i gräset vid
fältgränsen och solade och tittade på
flygningarna. Två aspiranter övade start och
landning med var sin Sk14.
På kvällen åt Jojje ärtor och fläsk i sitt hem.
Han
hämtade
sin
vita,
privatägda
sommarpermissions-mössa. Ute vid Värnhem
passerade en jättestor parad då Jojje kom förbi.
Folk hurrade och skrek, det var ett liv utav aldrig
tidigare skådat slag, i varje fall uti denna stad.
Jojje hoppade på ettans spårvagn vid Värnhem,
på spårvagnen stod Wexell och Sollander och
pojkana tryckte varandras händer i festlig
fredsyra. De hade nog helst velat dela en flaska
champagne. Starköl fick inte serveras i landet
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Sverige.
En del av tyskarna som kommit blev placerade i
våningen under pojkarnas logement. Jojje var
luc-kebas och lämnade av vid aftonens visitation.
Sollander och Wexell spexade vilt sedan taptot
gått.
Under förmiddagen onsdagen den 9 maj kunde
Jojje så till slut hämta ut sitt pistolmagasin.
Åberg var med hos vapenavdelningen och
hämtade ut en läskstång.
När pojkarna kommit tillbaka till förläggningen
var det tid för permissionsuppställning, och Jojje
hade sin nyinköpta vita mössa på huvudet. De
andra gossarna hade fått draga ett vitt kapell över
den redan tjocka, täta vinterskärmmössan, som
därigenom blev ännu tjockare och varmare.
Det var totalt förbjudet att avlägsna stålfjädern
inne i skärmmössans kulle för att den skulle likna
de amerikanska flygofficerarnas uniformsmössa.
Även engelsmännen hade en mjukare stil på sina
skärmmössor än de svenska som mera liknade de
ryska, modell "dansbana".
Under natten hade en hel drös tyska flygare
kommit och landat på Bulltofta. Jojje uppskattade
antalet tyska soldater till ett fyrtiotal. Hur många
flygplan som kommit visste han inte.
Jojje cyklade hem. Någon vakt till tyskarna
behövdes då inte. De var totalt utkrigade, och
odesperata till likgiltighet. Pojkarna hade permis
till nästa kväll klockan sex.
Lördagen den 12 maj. Jojje åkte på brandberedskap. Han slog sig till ro och avkoppling med
boken "Fasornas hus". Namnet bådade inte precis
gott. Ganska omedelbart fick han bryta för att
infin-na sig tillsammans med de övriga
grabbarna på furirförläggningen i Solgatan för
skurning och fejning.
Jojje lade genast märke till att tavlan med
storgurun, der Fürer, som hängt på en vägg i
dagrummet och blängt surt på alla som vågade
visa sig, skyndsamt smusslats undan. Han hade
nog inte riktigt representerat det man tänkt sig.
Även Jojjes egen fader hade i begynnelsen låtit
sig duperas, han tyckte det hade varit bra att
ordningen var återställd i Tyskland. Han hade
visat sonen en 10 000-marksedel från 1918 som
han hade i sitt skrivbord, en 50 000-marksedel
från 1922 och en enmiljonmarksedel från 1923.
Den 31 augusti 1923 var en dollar värd 10
miljo-ner mark, och den 31 oktober 72,5
miljarder (!) mark. Den 15 november 1923
genomfördes den stora valutareformen. För en ny
mark, "Renten-mark", fick man punga ut med 1

billion riksmark, en etta och tolv nollor. Så visst
har nollor en viss betydelse här i välden.
Det blev katastrof. "Det glada tjugotalet" fixades
med ett lån i USA som blev ren kosmetika.
Arbetslösheten i Tyskland i februari 1932 var 6,2
miljoner.
Det kan mycket kortfattat sägas att det var kaos
i Tyskland mellan 1918 och fram till 30 januari
1933 då Hitler utnämndes till rikskansler. Sedan
började ett nytt slags kaos, då jakten på
oliktänkade tyskar, socialdemokrater och
kommunister och speciellt judar startar och
urartar. Zigenarna åker med i svepet som hat- ,
attentats- och utrotningsobjekt.
Nazisympolen hakkorset dyker upp i alla
samman-hang. Den tyska flaggan plockas undan
och ersätts av hakkors-flaggan.
Hakkorset, denna omkring 4 000 år gamla
symbol som skulle bringa lycka, i vissa kulturer
symbol för kraft, de fyra armarna når världens
hörn, kamrat-anda, samarbete.
Nu svärtades hakkorset ned till en symbol för
facism och antisemitism.
Det språk som bl a genier som Schiller, Goethe,
Bach, Beethoven och Mozart talade, är även efter
över femtio år intill portförbjudet i Israel. Detta
språk Hitler trollbundit massorna med, och gett
hals och gapat i staccato och forte fortissimo som
den korpral han egentligen var.
Omkring 1920 gick det bra att rumla om på förstklassiga hotell och restauranger för 150 till 200
svenska kronor under fjorton dagar, så skrev
Folkes moder till Jojjes moder från Berlin i
november 1922.
Att det var billigt att "slå runt", och att det
gällde att passa på tillfället, var nog det enda de
unga damerna hade för ögonen. Vad som skulle
komma var de lyckligt omedvetna om, liksom
alla i övriga världen.
Jojje och några till av pojkarna kom till Brink
och Mårtenssons rum. Det blev ett livat uppdrag.
Wexell och Johnsson skulle städa toaletten med
saltsyra, och Johnsson råkade slå ut hela flaskan
över golvet så det fräste och sprutade, och rök en
stinkande stank.
Stanken blev olidlig, den trängde genom dörrspringorna in till Jojje och hans kamrater, som
hade fullt upp med att suga upp tvättvatten från
det flödande golvet, och vred ur trasor för fulla
muggar.
Pojkarna startade duschen för att späda ut syran,
sedan de öppnat fönstret på vid gavel och jagat ut
den värsta odören. Nu passade Sollander, Wexell
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och Jojje på att spruta vatten på varandra, skrattsalvorna ekade. Det blev väldigt rent och fint då
det blivit klart, och allt vattnet torkat upp.
Det var verkstadstjänst hela måndagen den 14
maj. Falk, Gervard och Jojje får i uppdrag att
undersöka och verkställa anteckningar om en
J20-maskin. Några grabbar startar åter motorn
genom att "springa" igång den via det förbjudna
pro-pellerrycket. Motorn sprang igång som aldrig
det, och alla händerna fanns kvar på mekarna.
Efter middagen startar Krister, Wexell, Åberg
och Jojje J20 maskiner för varmkörning. Detta
var något, tyckte Jojje, som dock fick igång
motorn på godkänt sätt. Då han skulle ta skuttet
upp på vingen till Kristers plan, släppte ringen
med alla verktygs-brickorna från knapphålet till
Jojjes bröstficka och alla brickorna spred sig i det
höga gräset.
Jojje fick hjälp av kamraterna att leta efter
brickorna, men ändå saknades en bricka.
Även tisdagen den 15
ägnades åt
verkstadstjänst. Det blev överläsning under
flygplanläran och Jojje fördrev tiden med att rita
ett besynnerligt flygplan på ett papper. Planet var
sammansatt av en del gamla lådor och skrot.
Flera av pojkarna följde intresserat, över Jojjes
axel,
den
originella
kon-struktionens
framfödande.
Då "verket" var färdigt tog Ville Sollander helt
resolut och häftade upp det på anslagstavlan i
skolbaracken.
I skolsalen hade den bakomvarnade vid något
tillfälle dragit undan Stockholms stol, så han satt
sig utanför och föll i golvet. Detta hade
antagligen skett i ögonblickets ingivelse, utan
någon djupare efter-tanke.
Om det var denna eller andra anledningar som
gjorde att Stockholm fick fel på ögonen lyckades
Jojje aldrig klara ut. Stockholm hade ju redan
tidigare haft litet besvär med sina ögon, som
kunde var röda och såriga vid olika tillfällen.
Stockholm fick uppsöka sjukan.
Denna dags afton kom Stockholm emellertid
upp på Jojjes lucka och hälsade på och
fotograferade.
Torsdagen den 18 maj. Under flygplanläran
redogör en fänrik för reaktionsflygplanen, som
ännu inte hunnit bli omdöpta till jet-plan, och om
deras udda motorer, troligtvis idémässigt
framsprungna
ur
de
redan
befintliga
ångturbinerna. Jojje uppskattade denne fänrik för

hans budskap och framställnings-konst. Därefter
anmälde sig pojkarna för verkstads-tjänst.
Litet senare på dagen höll major Bergman ett
mycket torrt och mycket långrandigt föredrag
angå-ende vapnets framtida organisation. Jojje
insåg att ett sådant ämne kunde göras hur långt
och hur ointresant som helst, men en massa
abstrakta an-taganden och förmodanden.
Pojkarna måste dessbättre bryta för vakttjänst.
Jojje skulle bevaka grindarna på flygstationen.
Under fredagen försvann Wexell bort till de
tyska flygplanen med alla sina souvenirer. Ett
helt land-ningsställ från dem hade väl suttit bra
hemma på väggen. Det var pojkar på Vk-skolan
som hade vakttjänsten även borta på Bomben.
Wexell blev borta länge.
Pettersson höll på med litet skumma uppdrag,
han demonterade en del "souvenirer" från
flygplanen till furir Karlsson. Även Jeppsson
passade på att besöka kärrorna här, och det var
troligtvis inte i något teoretiskt studiesyfte man
avlade visiterna.
Medan Jeppsson var inne i en stor, tvåmotorig
Fokke Wulf 189, kom ABA:s folk dragandes med
en Junkers Ju 52/3m. Jeppsson blev nervös, han
hade låst in sig i kärran och kom inte ut, han
ville samtidigt inte synas utifrån. Långt om
länge, sedan ABA-folket gett sig iväg, hittade
Jeppsson en lucka undertill i flygplanskroppen
som han kunde prak-tisera sig ut genom.
Även Jojje måste naturligtvis cykla ut och ta en
titt på planen. En del av dem kände han riktigt
bra till sedan tidigare besök. Det var honom
fjärran att skruva loss något för egen del, det lilla
hårkorset han lagt beslag på tidigare, som legat
löst, fick räcka som minne. Däremot studerade
han planen ingående såväl invändigt som
utvändigt. Pettersson gick vakt på Bomben och
kom och förhörde sig att Jojje inte tagit något.
Det låg inte litet dubbelmoral i detta.
Jojje hann nätt och jämt tillbaka till sin vaktavlösning. Efter vaktuppdraget cyklade pojkarna
hem till förläggningen. Westin hade en rock
under armen, han hade svårt att hålla den kvar,
den verkade tung - på något vis. Jojjes samvete
var vitt som nyfallen snö.
På söndagen den 20 maj 1945, pingsdagen,
följde Jojje med sina föräldrar till Bokskogen
med "Genarpsexpressen", den som strök förbi
baksidan av Bulltoftas hangar III.
Fadern bjöd på middag på restaurangen och
Jojje kände igen några av korpralerna från F10.
De var civila.
Detta var sista gången Jojje blev i tillfälle att
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åka tåg till Bokskogen. År 1948 var det slut med
detta roliga. Det första tåget hade rullat dit den
åttonde april 1903. Dessförinnan hade
restaurangen blivit invigt år 1895. Den brann
ömkligen år 1960 och alltsammans jämnades
med marken.
Omkring hundra år efter invigningen och trettio
år efter branden kan ingen därute i den
igenvuxna skogen se, att det funnits en
restaurang där med en stor dansbana med tak
över, och att där varit en stor öppen festplats en
gång i tiden.
Samma minnesord går att använda på
ärefördiga Bökebergs förlustelseställe, som helt
enkelt blåste bort under stormen i november
1967.
Onsdagen den 23 maj hade pojkarna
verkstads-tjänst
hela
förmiddagen.
Eftermiddagens idrott torkade in totalt. Det blev
verkstadstjänst för hela slanten, även under
flygplanläran och motorläran.
Nu var det fänrik Lithners tur att ställa till det.
Han landade sin J22 på ett sådant sätt, att ett av
landningsbenen vek sig framåt och bröts av, och
det andra vek sig bakåt och passade på att
knyckla till landningsställets täckplåtar på bästa
och effekti-vaste sätt. Planet gick således ned i
någon sorts spagat, som en ballerina.
Luckorna över landningsställen var så fiffigt
hoptänkta, att de, förutom att dölja hjulställen
under flygning, även dolde ställens utrymmen i
flyg-plankroppen, då ställen var utfällda, Detta
för att skydda mot uppstänkande lera och bråte
som kunde sugas upp av propellern.
Nu blev det även så att den yttre vinghalvan
bockades uppåt, och vingkonstruktionens
fackverk intog de mest groteska krumbukter. Var
inte anled-ningen att det funnits en grop i
landningsbanan, så var det föraren som satt
kärran för hårt. En för hård inbromsning borde
stället ha klarat, även om det kommit ut varning
för risk, att bromslamellerna kunde skära ihop
vid för hård och för lång inbromsning.
Fänrik Lithner slapp som väl var hel och oskadd
från haveriet. Planet var lättare att ersätta.
Jojjes
teckning
med
den
originella
flygplanskon-struktionen satt fortfarande uppe på
skolbarackens anslagstavla.
På torsdagen den 24 maj, på förmiddagen, fick
pojkarna verkstadstjänst, men under marschen ut
till flygstationen blev det drill i exercis. På
flygsta-tionen klistrade och plåstrade pojkarna
om en vinge till Schulgleitern, SG38.

Eftermiddagens flygplanlära och motorlära omvandlades till verkstadstjänst. Jojje for med
vinsch-bilen till ABA:s gamla hangar, numera
F10 flottilj-verkstad och hämtade ett Grunau
Baby-segelflyg-plan som antagligen också blivit
omplåstrat.
Jojje gick på vakt igen på kvällen, denna gång
kasernvakten, post ett, tredje avlösningen. Brink
ställde till förhör vid vaktavlösningen, detta
urarta-de till ett spex utan like.
Ett av ljuden som kom att bli signifikativt för
denna del av Kirseberg stod Malmö Stads
Spårvä-gar för. Då Jojje gick kasernvakt kasernen var Kirsebergs gamla skola - var det
just ljudet från spårvagnarna han alltid fäste sig
vid.
Tidigt om morgnarna, innan någon vettig
männis-ka var uppstigen, kom det första sättet
vagnar och konduktören växlade och kopplade
med släpvag-nen. Ljudet ekade underligt i den
omgivande tystna-den.
Detta var ettans linje, ändhållplatsen var litet
längre ute vid Rostorp, och dit färdades
motorvag-nen ensam med sin förare och
konduktör utan släpvagn.
Då motorvagnen kom tillbaka med en eller
annan tant eller farbror, var det dags igen med ny
koppling, växling och skrammel. Det var så sent
som den 15 september 1930 som den första
vagnen begynt gå ända ut till Rostorp.
På fredagen den 25:s eftermiddag, mitt under
vakttjänsten,
kallades
Jojje
och
hans
skolkamrater till expeditionen på Solgatan för
förhör med anledning av att ett fyrtiotal
instrument och en elmotor försvunnit ur de tyska
maskinerna. Detta var förvisso väntat.
Furir Nilsson hittade ett sikte hos Wexell. Jojje
kollade senare upp i sin dagbok vilken dag
grabbar-na varit och rotat i skrothögen vid ABA,
och Jojje rekommenderade Wexell att hävda att
det var här han hittat siktet, ett litet simpelt,
pressat hårkors med en skruvgänga i änden,
samma typ som Jojje utan större samvetsnöd
stoppat i fickan, värde, högst fem spänn. Det låg
flera sådana lösa i de tyska planen. Det skulle
vara roligt att veta vad den här Nilsson själv lagt
embargo på.
Under endast fem veckor år 1940, hade engelsmännen skjutit ned 1900 kompletta tyska
flygplan med hårkors och allt, vad spelade
Wexells och Jojjes små souvernirer för roll i den
totala krigsräk-ningen. Men Wexell såg allvarligt
på det hela och hade ordentlig byxångest, han
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hade ju åkt fast.
Hela affären rann ut i sanden, flygplanen var ur
stridstjänst, de skulle skrotas då de kom tillbaka
till Tyskland. Men planen var ju inte svensk
egendom och svenska krigsmakten ansvarade för
dem. Det blev också en hel del jox innan de blev
komplet-terade
med
de
nödvändigaste
instrumenten.
Jojje gick tillbaka till sin vakttjänstgöring och
gick senare av i vanlig ordning. Den påträdande
vakt-styrkan lämnade av till dagunderofficeren
och klas-sade upp honom till dagofficer under
folkets jubel.
Lördagen den 26 maj blev det exercis för en ny
fänrik som hette Berghult. Några aspiranter var
uttagna som gruppchefer. Han kommenderade
språngmarsch nästan ända fram till badet. Sedan
marsch direkt ut till flygstationen för
flygplanläran med överfurir Anderberg.
Efter inre tjänsten på kulsprutepistolen
visiterade den nye fänriken. Pojkarna tyckte han
var vrickad. Han hade en liten leverfläck på ena
sidan av halsen och fick omedelbart smeknamnet
"Fläcken".
-Han är inte klok, förklarade Wexell med sakkunskap direkt på stående fot.
Måndagen den 28 maj var det verkstadstjänst
hela förmiddagen. Då Jojje satt och åt på Malvia
kommer kom ett befäl och sa att Jojje, direkt han
ätit skulle ut till flygstationen och rita av ett
oljesystem på den gröna tavlan i lektionssalen.
Ett önskeuppdrag.
Tisdag den 29 maj. På kvällen lämnar
Sollander av till furiren. Dörren till Solanders
skåp passade på att sakta, och mycket
okamratligt, gå upp. Inne-hållet avslöjades
genast, och furiren tog förfärad ett par steg emot
skåpet och betraktade först tyst och överväldigad
det kaotiska innehållet, innan han förklarade att
det var med det jävligaste han någon-sin sett.
På torsdagen den 31 maj var det dags med fotbollen igen. Det blev liv och tjo utan like, det
skulle behövts en bra stor publik till för att
överrösta detta röstresursrika lag. Översten och
en annan farbror spelade tennis på banan en bit
ifrån.
På kvällen gick Jojje på Kirsebergsskolans
kasern-vakt, post nummer ett. tredje avlösningen
igen. Vaktchef var furir Karlsson som var bra.

Vid fredagsmiddagen kom Wexell ned till
kasern-vakten, och pojkarna satt ett tag på
bänken utanför vaktlokalen och pratade. Wexell
hade handlat en påse rädisor som pojkarna satt
och mumsade på.
Wexell berättade att han hade spökat för Westin
under natten. Wexell fyllde 21 år och hade fått en
kamera värd ett par hundra kronor hemifrån.
Med den hade han fotograferat av fanjunkare
Jönsson då denne varit uppe och busflugit. Man
kan fråga sig hur man skulle kunna uppfatta
detta på fotografiet.
Jojje noterade att han nu hade gått hela 120
timmar och spankulerat som vaktpost.
Onsdagen den 6 juni, på själva svenska
flaggans dag, skulle sergeanterna Nylén och
Hultquist för-söka klara av ett fem timmars
segelflygprov. Bl a Jojje hjälpte till vid starterna.
Efter middagen fick Jojje reda på av furir
Rosengren att han skulle ligga i brandberedskap
tillsammans med Wexell och Westin. De
sistnämnda herrarna höll på att explodera.
Aftonens måltid bestod av köttbullar komplett, d
v s sås, potatis, lingon, sallad och gurka.
Efterrätten var krusbärskräm med mjölk. Allt
avrundat med kaffe och kakor och en tårtbit. Det
var ju svenska flaggans dag.
Det hörde till det absoluta undantaget att Jojje
inte kunde äta upp vad man satt fram till honom,
men denna afton blev han så tvärmätt, att han till
sin stora förtrytelse inte kunde ta emot tårtbiten
utan måste avböja. Det kostade på.
Det blev uppställning för stor parad genom
stadens gator med anledning av festligheterna.
Wexell, Westin och Jojje fick inte vara med på
paraden, de kunde ostört fortsätta sin brandberedskap. Pojkarna skulle gå brandvakt var sin
timma. Westin gick ett par rundor, men Jojje och
Wexell sov extra gott under sina pass.
Dessemellan fotogra-ferade pojkarna med
Wexells nya, fina kamera, bland annat en katt.
Den gode Wexell hade litet udda motivval.
Då paradsoldaterna kom hemvältrande från
flagg-festligheterna senare om aftonen, regnade
det ihärdigt.
Redan under torsdagen den 7 juni började Jojje
och hans kamrater att flytta flygplan som skulle
vara med på den stora utställningen under söndagens flyguppvisning.
Efter en timmas terränglöpning runt Beijers,
marscherade Vk-skolan tillsammans med andra
delar av flottiljens personal till Grand-biografen
vid Drottningtorget för att se sexual-
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upplysningsfilmen "Kärlekslivets offer". Jojje
funderade över om detta inte var nyttig lärdom
för vissa av "He-männen" som många gånger
knappast visste vad de gav sig in på, där fick de
något att bita i.
Under de två första av fredagen den åttondes
lektionstimmar, stod idrott på programmet.
Pojkar-na höll till på Kirsebergskyrkans
idrottsplats med sin träning.
Efter att en timma passerat, kom furir Persson
och sa ifrån att de skulle byta om och bege sig ut
till flygstationen för verkstadstjänst resten av
dagen.
Jojje hann trots detta att springa godkänt på
såväl hundra som fyrahundra meter för
idrottsmärket.
Under verkstadstjänsten skyltade Jojje och några
andra pojkar utställningsverktyg och reserv- och
motordelar i tredje divisionens hangar.
Jojje och Johnsson hade jobb över middagen
med en del plakat som värnpliktige Gordon höll
på att trycka upp på assistentens kontor på
Torngatan. Plakaten hämtades av pojkarna pr
cykel.
Jojje var hungrig till middagen. Han och
Johnsson förflyttade sig efter middagen enskilt
och i sällskap ut till flygstationen. De placerade
ut plakaten på de olika grejerna, och fick ibland
hjälp av sakkunnigt befäl.
Ett ljushuvud hade kommit på den briljanta idén
att en havererad J20-maskin skulle arrangeras
upp i en av hangarerna. En docka i naturlig
storlek skulle föreställde föraren och hängde fullt
utrustad i fallskärm ned från taket, skärmen litet
tillplattad och hoptryckt för att få plats.
Överste Zachrisson gick runt på en sista
inspektionsur och fick syn på arrangemanget.
Han studsade till, ansiktet ändrade färg till en
rödaktig ton, varpå följde ett av hans omvittnade
utbrott.
Den stackars havererade J20-maskinen måste
under stor skyndsamhet och stor möda lyftas bort
och återbördas till flygverkstaden. Jojje deltog
bland flera andra i arbetet, såväl med dit- som
med returforslingen.
Det blev ganska väl klargjort, att sådan reklam
för flygvapnet ville inte chefen veta av.
Strax därpå startade pressvisningen. En del
speciellt inbjudna gäster började flyta upp. Jojje
och Wexell blev stationerade vid segelflygplanet
Grunau Baby, och förklarade och visade på de
olika spakarna i den lilla kabinen. De drog i

spaken för luftbromsarna, så alla kunde se vad
som hände då de for ut ur vingarnas trygga sköte.
Sergeant Nylén förevisade Schulgleitern för ett
sällskap nätta lottor, han trivdes som fisken i
vattnet. De som ville fick ta plats på den hårda
sitsen mitt i "vedstapeln". Pojkarna hade sitt eget
lilla omdöme om Schulgleitern
Det drog ihop sig till en liten flyguppvisning.
Efter denna förde de återstående pojkarna in
planen i hangarerna. De flesta av grabbarna hade
redan begett sig tillbaka till förläggningen.
Klockan sju på kvällen gick Jojje på vakten ute
vid grindarna på flygstationen. Pojkarna gick nu i
fyratimmarspass och Jojje fick sova till klockan
tre på natten innan han skulle ut i den friska
luften, och fick hålla på till klockan sju på
morgonen lördagen den 9 juni.
Under eftermiddagen kom en hel del skolbarn
och en busslast officerare från andra vapenslag
för att ta en titt på utställningen. Major Bill
Bergman höll ett långt tal, Jojje kände till major
Bergmans långa tal.
Mellan passen tog sig Wexell och Jojje en
ordent-lig titt på det berömda amerikatillverkade
Mustang-flygplanet North American P-51D, SJ26, som Sverige faktiskt haft i 140 exemplar,
och som ingick bland utställningsflygplanen. De
provade att sitta i förarkabinen och tittade på alla
knappar och instrument.
Tidigt på morgonen var det en furir som satte
fast vaktpost Ahlqvist som hade slagit sig ned i
godan ro på ett hjul till ett av flygplanen som stod
ute.
FLYGUPPVISNINGEN den 10 juni 1945
Så
kom
då
utställningsoch
flyguppvisningssön-dagen. Uppe i matsalen
passade Jojje på att stoppa i sig så mycket han
förmådde, han visste ju inte när han skulle få mat
nästa gång.
Uppställningen ägde rum på Solgatan i andramundering och flygtjänstmössa. Pojkarna var försedda med torrskaffning och hade sina blåställ
under armen. Det blev språngmarsch hela vägen
ut till flygstationen. Detta tyckte Jojje var mycket
obetänksamt, varför skulle pojkarna gå på flygdagens tjänst svetta och våta.
Jojje blev bland annat avdelad att hjälpa till vid
höjdgissningstävlan, och fick sina instruktioner
av fanjunkare Bjurhovd.
Grindarna öppnades klockan elva, och besökare
började genast strömma till. Det fanns nyuppsatta
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flaggstänger överallt. Hela området såg verkligen
festligt ut. Jojje sålde 200 program à 25 öre.
Speaker under flyguppvisningen var löjtnant
Jacobi. Fanjunkare Jönsson visade upp J22 och
flängde runt i luften, det kom även en maffig
Boeing fästning och lågsniffade. Avslutningsvis
defilerade tre divisioner J22 över fältet.
Jojje stötte på sin mor och far, som naturligtvis
ville ut och titta på sonens flygflottilj. Helst hade
de väl sett att de blivit presenterade för översten,
så de kunde instruera honom att se till så deras
son hade ordentligt på sig.
Kungliga
Krigsflygskolans militärorkester
konser-terade under flyguppvisningen.
Jojje fick det snärjigt vid höjdgissningstävlan
efter flyguppvisningen. Mängder med lappar med
förslag hade flutit in och skulle sorteras, och
undan skulle det gå utan att någon skulle bli
nedtrampad.
Jojje och ett par av hans kamrater skulle flytta
in Tiger Mothen som hade använts vid höjdgissningen. Hundratals villiga små pojkhänder
hjälpte till, de hängde i klasar längs vingar och
roder till mekarnas stora fasa. De var så många
att de utan vidare hade kunnat bära in flygplanet.
Slutligen träffade Jojje på sin gamle skolkamrat
Lennart Nilsson från tekniskan och talade med
honom tills grindarna slogs igen klockan fyra.
Den stora prövningen var över, men visst hade
det varit roligt, underbart roligt och minnesvärt,
och vilken tur de haft med vädret.
Senare på kvällen tog Jojje hem om föräldrahemmet.
Under verkstadstjänsten måndagen den 11 juni
fungerade Jojje som tredjemek på en tjugotvåa.
De värnpliktiga fick i uppdrag att sopa och
återställa hangarplattan i sitt ursprungliga skick.
Tjugotvåan Jojje hamnat på kom snart ner igen,
det var några kylklaffar som satt lösa.
Måndagen den 16 juni blev Jojje under
verkstadstjänsten placerad på en J20 i olika uppdrag. Motorplåtar av och på går som en dans. Det
sitter snabbskruv i dem, vissa av dem började bli
litet vissna efter allt skruvandet. Ingen hade visst
tänkt på att sätta litet olja på dem.
Pojkarna rullar fram stora plattformar med en
bred trappa vid ena långsidan, så de kan stå
ordentligt medan de mekar på motorn. En
svaghet på motorn var att vipparmarna inte var
trycksmorda utan fick smörjas separat med ett
slags fett.
Det kunde bli litet konkurrens om det begränsade
antalet plattformar.

Pojkarna hade även blivit vana vid planets
lutning bakåt. Vingarna lutade än värre bakåt,
och Jojje tyckte först att det kändes som att ligga
på ett tak då han låg på vingen för att tanka
planen.
Tankbilspersonalen
stod
baktill
och
manövrerade tankbilens pump, sedan de först
anslutit flygplan och tankbil med en
jordningskabel så inga gnistor kunde uppstå.
Mekarna låg på flygplansvingen och skötte
påfyllningen och spanar ner i det mörka hålet så
de inte övertankar. Sedan gällde det för pojkarna
att skruva till såväl inner- som ytterlock
ordentligt, och för tankpersonalen att inte
glömma koppla ifrån jordningskabeln innan de
fortsatte till nästa plan.
Under onsdagen den 20 junis motorlära var
Jojje framme och förklarade en del funktioner på
en plansch över Bendix-Stromberg-förgasaren.
Strax efter blev det uppställning och marsch till
för-läggningen
för
omklädnad
till
andramundering, flyg-tjänstmössa, för avmarsch
till teaterföreställ-ningen på bioteatern Amiralen
vid Folkets Park, klockan femton och femton
prick.
Pjäsen hette "Älskling, jag ger mig" med bl a
Einar Axelsson. Folk från alla divisionerna hade
mött upp. Det fanns även folk från Lv4 i
salongen, och en del lottor samt några delar
sjöbassar.
Teaterpjäsen var bra, alla var nöjda.
Lördagen den 23 juni
var det
midsommarafton. Pojkarna hade exercis för
Fläcken som lämnade av till översten. Han
lämnade av fel antal med det var där ingen som
märkte i hastigheten. Ett par krigare mer eller
mindre kan inte ha så stor betydelse.
Pojkarna hade idrott ett par timmar och Zacke
var med på idrottsplatsen. Han visade Jojje hur
han skulle hålla kulan på ett bättre sätt, för att få
bättre resultat. Zacke stötte själv ett tag och Jojje
stötte kulan tillbaka.
Midsommardagen den 24:e låg Jojje till
klockan åtta. Han hjälpte 144 Pettersson att rita
ett kors på en plexiglasbit, som denne skulle
förfärdiga till fjällan på Kanik
Det blev fin föda i matsalen, härlig stek med
tillbehör och sedan en stor portion glass. Eftermiddagen fördrev han ute på Ribersborg med
kamraterna Folke, Wexell och 142 Olsson.
Fredagen den 6 juli var det uppställnng för
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marsch
till Malmö Idrottsplats bakom
Stadsteatern, där hela flottiljen skulle tävla i
allmän idrott. Det började regna medan det stora
sällskapet
marsche-rade
den
långa
Föreningsgatan fram. Folk tittade och vinkade.
Väl inne på idrottsplatsen fick Jojje en mindre
chock, han kom plötsligt att tänka på att hans
gymnastikskor låg tryggt kvar i hans klädskåp
hemma på luckan. Jojje fick gå barfota.
Han tittade på löpningen och fick låna ett par
gymnastikskor av en furir medan han själv
sprang.
Då Jojje värmde upp sig på kulan, dök åter
översten upp och justerade Jojjes grepp om kulan.
Jojjes höjdhopp gjorde ingen glad, ej heller
spjutkastningen som han aldrig fick någon riktig
fason på. Han ville ha spetsen att sätta sig i
gräsmattan, det gjorde den aldrig. Spjutet bara
virvlade i luften. Då gick det bättre med
diskusen, det såg riktigt fint ut även om resultatet
blev klent.
Jojjes fader kom lagom att se sonen marschera
förbi i Föreningsgatan under återfärden till
förlägg-ningen. Han vinkade glatt.
Lördagen den 7 juli var Jojje med 142 Olsson
ute hos furir Rosengren på Kroksbäck, Olsson
hade köpt en stor, svart DKW 500 cc-motorcykel
av honom.
Det hade börjat redan lördagen den 26 maj med
att Jojje och Olsson skulle träffas vid Philipssons
Bil nere på Cita-dellskajen på eftermiddagen.
Olsson hade litet pengar som brände i fickan, han
hade fått ut ett litet arv. Nu skulle han försöka få
tag på ett motorfordon. Han hade långt hem till
permis-sionerna med byte och lång väg att sedan
gå till hemmet.
Pojkarna fick åka med försäljaren till Schougens
bro, där utställningen av gamla bilar fanns. Där
stod bl a en gammal Chevrolet och några andra
bilar. Ingen kostade under tvåtusen kronor, och
Olsson kunde inte tänka sig spendera mer än
åtta, niohundra kronor. Det blev alltså ingen
affär.
Olsson hade redan anlänt till Kroksbäck, Jojje
var nyfiken på motorcykeln och hade varit med
honom härute tidigare, nu var affären avslutad.
Jojje fick prova Olssons Deka ute på gatan, han
körde runt litet på de intilliggande gatorna och
vände fram och tillbaka några gånger i
Falbäcksgatan och var mycket försiktig. Detta var
egentligen första gången Jojje provat på att köra
motorcykel, och det blev kärlek vid första ögonblicket. Jojje bortsåg från sin eländiga utrustning,

och även gatorna lämnade en del övrigt att önska,
de var belagda med makadam med stora hål här
och var som han fick göra sitt bästa att undvika,
men allt avlöpte på bästa sätt.
Olsson var inte mera motorcykelklädd än att
han hade knäppt ned skärmsnodden på mössan
under hakan, så åtminstone "kannan" blev på.
Olsson körde iväg hem med sin motorcykel, som
vare sig var inregistrerad eller försäkrad. Men det
framkom senare att han knappt mött en själ på
hela vägen hem.
På måndagen den 9 juli 1945 var det solförmörkelse.
Sedvanlig
verkstadstjänst
hela
förmidda-gen. Uppställning med svärtade glas på
eftermid-dagen för samtidig exercis. Exercisen
dirigerades av en furir Lindström.
Det hela utvecklade sig i spexartad riktning.
Pojkarna fick straffexercis för den annars så
snälle furir Lindström, som undrade om pojkarna
kunde åla. Samtliga svarade med en mun att det
hade de inte lärt, eller ens hört talas om.
Det skulle bli motorlära, men fanjunkare
Jönsson uteblev. Han tittade antagligen på
solförmörkelsen som nu var i sitt maximala
stadium. Pojkarna kisade genom det fåtal glas de
lyckats åstadkomma, och de som ville kunde
nästan följa hela skådespelet för blotta ögat. Det
hade blivit ganska mörkt.
Åter hade Jojje vakttjänst, och åter
flygstationens entré. Han gick på sin första
vakttjänst klockan tre på natten, de gick i
fyratimmarspass. Jojje gick två timmar vid
grindarna och två timmar på plattan framför
hangarerna.
Hake satt i buren. Han hade fått tio dagar för att
han råkat krossa en vinglanterna på en av
kärrorna.
Det var varmt och gott på fredagen den 13 juli.
Första divisionen hade flugit sin väg. Antagligen
var Rinkaby målet.
Dagen inleddes med pappersplockning under
fänrik Lithner. Efter middagen var det marsch ut
till industrihamnsudden, så långt det gick att
komma. På andra sidan stenbarriären stod ett litet
vindskydd och balanserade på en rank brygga
några meter ut i havet. Detta var F10 badplats,
Jojje kände igen platsen från provtjänstgöringen
förra året. Pojkarna svitade om på gångbanan
utanför stenbarriären.
Vk-skolan skulle simma minst 200 meter för att
erövra simborgaremärket. Badplatsen kom
knappast med på pojkarnas tio-i-topp badplatser.
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Westin hade en gammal hatt på sig under
lördagen den 14:s fotboll. Antagligen var det
hatten
som
åsamkade
honom
permissionsförbudet. Ingen kunde hålla sig
riktigt allvarlig, inte minst av att lyssna till
Westins långa argumentering på sin hemtrakts
härliga, vilda tungomål, "Varför skull´ int´ ja´
kunn´ ha den hatt´n på, sej?" Hans vresighet var
en attityd, den satt inte djupt, han kunde ha en
härlig humor, och älskade då det rörde sig.
Under resten av fotbollen gick det minst lika
livat till. Ingen kunde hålla reda på ställningen.
På måndagen den 16 juli var det 37º varmt,
verkstadstjänsten fick äga rum i gymnastikbyxor.
Pojkarna blev solbrända.
Den följande idrotten urartade till en språngmarsch runt hela flygfältet. Det blev en
välbehövlig dusch efter detta. Pojkarna tog direkt
ut till Ribers-borg efter tjänstens slut.
Jojje hjälpte en okänd pojke som hyrt en
vattentrampcykel, med cykelns kedja, som inte
ville hänga med riktigt. Han var ju flygmekaniker
och tänkte att en vattencykel kunde ju inte vara
så myc-ket värre än ett flygplan.
Då ekipaget sedan skulle lägga ut, råkade Jojje
välta den trumpne uthyrarens väckarklocka samt
ett par långbyxor som låg på bryggan, i vattnet.
Klockan sa ljudligt "Glurp!" då den hamnade i
det friska vattnet, byxorna låg en bit bort och flöt
i spagat. Kedjan hoppade strax av igen, och Jojje
lade på den ett par gånger med samma resultat,
alltmedan Jojjes inre började komma i obalans. Varför hade han nu varit så förbaskat hjälpsam
och lagt sig i det här. Naturligtvis var kedjan för
slapp, det måste ju finnas en justeringsmöjlighet
någon-stans, denna hittade inte mekanikern Jojje.
Lös-ningen hade kanske varit att korta kedjan
Då slutligen kedjan åter föll i vattnet och
försvann i tången, övergav Jojje den fördömda
trampcykeln och retirerade till sitt sällskap som
dessbättre inte lagt märke till Jojjes mekaniska
desperation och slutliga nederlag i det våta
elementet.
Jojje låg och kikade över en av kamraternas
halvnakna
kroppar,
hur
pojken
under
uppbjudande av all möda i världen ideligen dök i
vattnet för att försöka få upp kedjan, som så
omsorgsfullt gömt sig bland tången på
sjöbottnen.
Lördagen den 21 juli idrottade Jojje igen för
märket. Han hade klarat av cyklingen och

marschen två mil, simning 200 meter, löpning
100 och 400 meter, och hoppat höjd 135 cm.
Denna dag klarade han av 24 meter diskus, det
var ett bra stycke till 70, 75 meter, men detta
krävdes dessbättre inte.
Pojkarna kunde få köpa idrottsmärket om de så
önskade, men de flesta ville visa sig tuffa och
brydde sig inte om det. Så även Jojje, dumt nog.
Tisdagen den 24 juli och onsdagen går Jojje,
Sollander och 89 Karlsson vakt ute på Bomben.
Johnsson var vaktchef, men sorterade under flygstationens vaktchef som var korpral Fasth.
Jojje var inte alls förtjust i att hålla till på detta
gudsförgätna ställe. Det var kallt om natten i den
lilla stugan och han sov inte mer än högst två
timmar sammanlagt under hela tiden.
Jojje fann en ljusglimt i att rita av mekanismen
för landningsställen till de olika tyska flygplanen.
Medan han kröp omkring och höll på med detta
hade han antagligen, helt oförhappandes, råkat
trampa på en liten groda, för då Jojje såg ner på
marken låg den stackars grodan där och kämpade
med sitt brutna ben.
Sollander var med och han var så modig att han
trots svåra samvetskval slog ihjäl den lilla
grodan. Pojkarna höll inte för troligt att det dolde
sig en förtrollad prins i den lilla grodan.
Ett Mosquito-flygplan kom vid ett tillfälle och
gjorde en lågsniffning in över fältet. Annars
förflöt onsdagen lugnt.
Torsdagen den 26 juli. Under exercisen och
stridsutbildningen fick hela truppen på nöten för
att Larsson och 88 Jönsson gett tusan i att hälsa
på fänrik Lithner som hade färdats med samma
spår-vagn som de. Antagligen hade de drabbats
av någon sorts förlamning.
Under eftermiddagens verkstadstjänst kom
ingenjör Åkerlind - flottiljingenjören, chefen för
verkstaden, tillika Jojjes f d lärare i
flygmotorteknik på tekniskan - och sade, att
flygplanen som poj-karna mekade på, skulle gå
att flyga med igen. Vilka fordringar! På några av
kärrorna läckte olje- och bränslesystemen som
såll.
Pojkarna jobbade i sitt anletes svett under
fredagen med att försöka få ordning på systemen
i planen. Det hann att bli sent, men likväl blev
resultatet klent.
På kvällen cyklade Jojje ut till Kroksbäck och
hjälpte 142 Olsson med hans motorcykel som han
höll på att sota. Det blev sent innan pojkarna
kom tillbaka till förläggningen. Det blev ingen
kvällsvisitation, ingen tittade till dem under hela

Jojje på flyget och F 10-kamraterna 1944 – 45 Del 4 av 4

12/23

att bosätta
Ängelholm.

natten.
Lördagen den 28 juli 1945 lämnade pojkarna
igen sina läroböcker. De skurade logementen,
mottog kritiken för detta och ställde upp för
överstelöjtnanten Bil Bergman, som hade talets
förmåga och kunde prata länge och omständligt
om strängt taget ingenting.
Fänriken ställde upp pojkarna i dagrummet och
visade sig kunna prata strunt även han.
Jojje beger sig i sällskap med Folke, som
kommit tillbaka från Västerås, ut till Kroksbäck.
Jojje stannade hos 142 Olsson och hans
motorcykel till halv nio och var hemma vid
niotiden. Sedan hade Jojje en elva dagar lång
tjänstledighet.
Under tjänstledigheten beger sig Jojje
tillsammans med sina föräldrar till Helsingborg
några dagar. Då de skall besöka Ramlösa Brunn,
som de besökt tidigare och beundrade mycket,
fann de att hela området var avspärrat, det
fungerade som flyktingförläggning och ingen
obehörig slapp in.

sig

mellan

Skälderviken

och

Torsdagen den 16 augusti. Dagen hade börjat
med att Stockholm kommit infarande på Jojjes
och Sollanders lucka på Vattentornet och ropat
"Uppställning!" det värsta han kunnat, medan de
båda pojkarna låg och sov det värsta de kunnat.
Ingen hade blåst den hemska reväljsignalen.
Pojkar-na kom fort i kläderna.
På lördagen den 18 kommer Jojje upp klockan
sju. Jojje hade beredskapstjänst, han och gänget
for ut till flygstationen och tog ut glidaren.
Ordnade med materielen för släckningen av den
gamle Fokker S6:an, som skulle offras åt gudarna
genom kremering
En del pressmän hade anlänt, likaså ett antal
brandmän. Kärran brann lugnt och bra, så tredje
divisionens brandspruta behövdes inte.

Torsdagen den 9 anmälde sig pojkarna på
tredje divisionens expedition. Det låg furirer på
pojkarnas luckor, de väntade en division B17maskiner från Frösön vid Östersund. Dessa kom
vid middagstiden och furirerna stack iväg.
Denna dag fällde amerikanarna den andra
atom-bomben över Japan, den i Nagasaki.

Då pojkarna flyttat skåp i Floragatans
trappuppgång, i samband med flyttningen till
Vattentornet, hade några av dem förenklat
transpor-ten genom att dra skåpen nedför ett
antal trappsteg. Här och var hade några kanter av
stegen splittrats, och det blev höga tongångar.
Pojkarna kallades en efter en in till översten i
hans rum ute i administrationsbyggnaden på
flygsta-tionen. Det var första och enda gången
Jojje var där inne. Översten rum fanns allra
längst in i det allra heligaste.
Översten frågade ut Jojje om vad han visste.
Jojje och de pojkar han arbetat ihop med, hade i
varje fall absolut inte dragit ner något skåp för
trapp-stegen. Detta sade han till översten, och det
var också riktigt. De hade lyft ned skåpen.
Vad han inte sade var, att han varnat dem för
följderna som dragit ned skåpen för trapporna.
De hade dock strax slutat med detta, därför att
det smällde så förtvivlat och påkallade
uppmärksamhet. Men då var skadan redan skedd.
Slarv och likgil-tighet är de sista egenskaper en
flygmekaniker skall besitta.
Översten var inte dummare än att han begrepp,
att detta skulle han aldrig komma till botten med.
Vid vakten träffade Jojje på Folke som tränat
telegrafi någon timma i skolbaracken.

Omkring den 14 och 15 augusti arbetade Jojje
mycket under korpral Fasth på hans Martin. Jojje
skulle komma att arbeta mycket tillsammans med
den "reke", lugne korpralen Fasth som var litet
rödlätt och talade väl. Fasth skulle bli F10 trogen
under hela sitt yrkesverksamma liv, och komma

Jojje jobbade med segelflyget och fick köra
dragbilen några gånger.
Fanjunkare Meyer var uppe med Grunau Babyn
och kom vid landningen in över fältet i god fart,
gör en elegant sväng bort över ABA-hangarerna
och kommer tillbaka över fältet. Nu trodde Jojje

Måndagen den 6 augusti
släppte
amerikanarna sin Hiroshima-bomb och folk var
ömsom glada och ömsom rädda och skakade med
tanke på alla oskyldiga som fått lida av krigets
förbannelse i alla läger. I Hiroshima skördade
bomben 150 000 människoliv. Atombomben
kunde inte lämna någon oberörd, alla insåg det
allvarliga i framtidsper-spektiven.
På onsdagen den 8 augusti på kvällen cyklade
Jojje ut till förläggningen på Floragatan. Här var
stängt och tillbommat, men på en skylt fick de
reda på att de skulle övernatta på G2 där det var
bäddat för volontärerna. Pojkarna kom att flytta
till Vattentornet.
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och det övriga folket som stod där vid motsatta
fältgränsen och väntade, att Meyer skulle fälla ut
allt vad bromsklaffar han kunde hitta, och landa
framför dem. Så blev inte fallet.
Meyer uppskattade att han hade för hög fart,
lyfte igen där borta där Jojje och folket stod,
påbörjade en sväng, men si, nu hade farten i det
närmaste tagit slut och planet brakade på tvären i
backen.
Främre delen av nosen slog i en påle som stod
vid diket intill fältgränsen, och Meyer tog
närmaste vägen ut från förarkabinen, den genom
kabinsidan. Flisor och trästumpar yrde, och det
lät som då man bryter en skiva knäckebröd intill
örat.
Dessbättre klarade sig Meyer utan allvarligare
blesyrer, men med en god portion förskräckelse.
Babyns kabin behövde litet nytt, friskt virke för
att åter komma till sin rätt.
Även söndagen den 19 augusti blev det
segelflyg för hela slanten för Jojje. Han råkade
skada sig lindrigt av en lina som gled och brände
till i handen. Han åkte vinschbilen hela dagen
och fick själv dra upp segelflygplanen ett par
gånger. Han lade in tvåans växel, spände snöret
och drog upp i 75 km/h jämnt och fint.
De gamla Motharna bogserar upp, släpper draglinan över gänget och landar för nya bogseringar
i ett. Jojje letar upp linorna och dragbilen släpar
dem tillbaka och pojkarna angör.
Måndagen den 20 augusti skulle Jojje stansa ut
mössmärken, men kommer på B5:an istället och
slipar den för målning. Han skriver under
förhörs-protokollet på förmiddagen beträffande
skadorna i trappan. Målaren sprutar färg över
B5:an och är inte klar förrän vid åttatiden på
kvällen.
Kapten Hovendahl kom och stoppade in en
radio-mottagare i kärran.
Tisdagen den 21 augusti klockan halv tio ger
sig alla divisionens flygplan iväg på
rundflygning. Volontärerna drillades i exercis på
hangarplattan. De fick sedan roa sig med att
klistra gula, utstan-sade tygflygvapenmärken på
ett antal mössor. Mössorna skulle antagligen
användas under sönda-gen, då flygflottiljen
skulle ta farväl av staden Malmö med en flygdag.
Detta att flottiljen skulle ta farväl och flytta från
Malmö tyckte Jojje var i sanning mycket tråkigt,
rent av med en snudd på katastrof för hans egen
del.
Beredskapen
hjälpte
till
med
80-

timmarsöversyn på gul Johan. Det kom två
Mustanger och landade. Jojje tyckte att det var
stiliga lådor, men gjorde sig bäst i luften.
Beredskapens frukost blev försenad på grund av
att mattransportvagnen, hästskjutsen, hade kört
och vält. Hästskjutsen var över huvud taget en
ytterst
labil företéelse.
Jojje sysslade med tjugotvåorna, Petter hade
kvaddat under gårdagen, han arbetar med
Eclipse-apparaten,
svänghjuls-startern
till
motorn.
Vakten hade fått larm och rykte ut med två
man. Översten stod på plattan och såg förvånad
ut, vad var det frågan om? Det visade sig att det
var ett falsklarm.
Torsdagen den 23 kom första divisionen
tillbaka. Det anländer även en del andra flygplan
bl a från F8 och F9. Det kommer även en
gammal J8. Befälet tittar på den med ett
igenkännande léende. Det var sådana maskiner
F10 hade före J20-planen. Gloster Gladiatorn J8
hade varit mycket omtyckt runt om i världen,
men hade väl sina fel och brister den med.
En liten fågel hade flugit fel och navigerat rakt
genom vingen till en av de J22-spånkorgar som
första divisionen kommit tillbaka med. Jojje
assiste-rade vid reparationen av plywooden till
klockan halv elva på kvällen. Han hade ju
beredskap och hade ingen ordnad arbetstid.
Överste Zacke tittade in i hangaren och
beskådade förödelsen. De hittade en liten dunboll
långt inne i vingen. Det var Kalle Bult som
reparerade, han var flygplanmästare och tyckte
resultatet blev "kuckeli-muck" flera gånger. Det
var visst furir Anderberg som myntade
"smuttidutt!"
På fredagen den 24 augusti beger sig F9kärrorna iväg klockan 1025. De kommer tillbaka
på grund av dåligt väder. Jojje var med i
städlaget som städade beredskapslokalen.
Under städningen i mässen, for en stol ut genom
ett stängt fönster. Jojje hade lärt sig att inte bli
förvånad över någonting inom det militära livet..
Jojje gick av sin beredskap.
Under lördagen gick B5:an upp och släppte ned
flygblad över staden angående morgondagens begivenheter, utan att åka fast för nedskräpning av
stadens gator och torg.. Pojkarna klistrade
märken på mössor hela eftermiddagen. På
kvällen gick Jojje med Folke till Folkets Park.
FLYGDAG IGEN
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På söndagen den 26 augusti var det alltså
flygdag igen. Jojje hade legat hemma över natten
och skulle inställa sig före klockan tio på
förmiddagen ute vid flygstationen.
Han fick i uppdrag att dirigera besökarna som
kom per cykel till begivenheterna, och som sedan
skulle lämna tillställningen på samma sätt. Han
höll på med detta till klockan fem på
eftermiddagen. Hela kalaset var en något mindre
upprepning av före-gående flygdag och Jojje
kunde alltsammans bra nu.
Det hade samlats 45 000 besökande på
flygstatio-nen. Sergeant Nylén flög flottiljens
Weihe segel-flygplan som var ett par strån
vassare än Grunau Babyn. Sergeant Hultqvist
demonstrerade ett segel-flygplan som var av
svensk tillverkning och kal-lades F1.
Tre motorflygplan kom över fältet och drog på
var sin Grunau Baby. En division Mustang-plan
från Uppsala svepte över fältet och åskådarna,
planen var för tillfället baserade i Skåne.
Bertil von Bahr visade upp broder Rolfs
autogiro som såg nätt och trevlig ut. En gammal
bekant. Löjtnant Ekstöm avancerade vilt och
inhöstade applåder med sina cirkusnummer i Sk
12-Stieglitzen, och avslutade med att ryggflyga
runt hela fältet. Jojje var glad att han fick stå
kvar på marken.
Fanjunkare Jönsson var inte mycket sämre med
sin J22:a och sniffade förbi publiken i nästan 600
km/h. Även bombplanen B3 och B18 visade sig
från sina bästa sidor.
Måndagen den 27 augusti 1945 startade med
en stärkande och uppvärmande exercis på
hangar-plattan. Marsch genom staden, parad för
fanan i bästa preussiska stil framför rådhuset på
Stortorget.
Det blev många flyguniformer den kvällen i
Folkets Park. Jojje kom tillbaka till förläggningen
vid halv tvåtiden på natten.
På dagarna arbetade Jojje på tjugotvåans
översyn. Under torsdagen blev han åter satt att
hjälpa den litet gaggige, men snälle verkmästaren
Kalle Bult med sitt "Kuckelimuck". De knåpade
åter med spånslöjden till tjugotvåan.
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De övriga pojkarna håller på med startövningar
på den jobbiga STWC-3-motorn. Det var ett helt
företag att veva upp den tröga Eclipsestartmotorn till fullt startvarvtal. Motorn var
svårstartad då den var kall, och den otäcka
vevningen måste göras om. Jojje hade inte goda
saker att säga om start-principen, och hade
överhuvud taget inte mycket till övers för hela
J22-skapelsen som sådan.
Antagligen var den bra att flyga med, vilket var
dokumenterat och förvisso det viktigaste, om den
inte kom i klammeri med andra flygfän.
Jojje prisade J20-motorn som startades med
tryckluft. Det var enkelt och bra så länge ingen
blandade ihop startluftsflaskan man laddade
planets tryckluftstank med, med en syrgasflaska.
Den följande explosionen vid sådana tillfällen lär
ha blivit alldeles storslagen, kunde vissa
sakkunniga personer omvittna. Jojje och hans
kamrater var extra försiktiga att inte åstadkomma
ett dylikt evenemang. Normalt gick allt som en
dans.
J22 kunde startas via en elektrisk startmotor,
men detta tog för hårt på planets batterier, och
divisionerna
förfogade ännu
inte över
batterivagnar.
Fredagen den 31 augusti höll kapten
Hovendahl en genomgång i dagrummet för
pojkarna med anledning av den stora manöver de
skulle medverka i med förläggning uppe i
Nyköping på F11.
Kapen Hovendahl hade tittat på Wexells haka
och predikat, "Flygsoldaten skall uppträda vårdat
och reglementsenligt och däri innefattas att
flygsoldaten skall ställa upp om morgnarna
tvättad och väl-rakad!" Hovis lät som en snäll
gammal tant. Jojje trodde först att det var kapten
Hovendahl som var ett av Jehovas vittnen, men
det var faktiskt kapten Krook.
Flygsoldaten Wexell fick rusa upp i tvättrummet
och kränga av sig skägget illa kvickt.
MANÖVERN I NYKÖPING
Lördagen den 1 september tuffade tåget iväg
med Jojje och hans militärkamrater i riktning N i
Nyköping. Så långt upp i landet hade Jojje aldrig
varit tidigare. Folke hade t o m varit i Stockholm,
det var då han 1938 låg med sina scouter vid
Tullgarns slott.
Jojje satt tillsammans med Krister vid var sin
fönsterplats, mjukt och bra på alla vis. De åt av
sin medhavda torrskaffning i restaurangvagnen.
Tåget rullade in på Nyköpings station vid
tretiden på eftermiddagen. De embarkerar

militär-bussar som för dem ut till F11 flygflottilj i
Skavstad.
F11
sattes
upp
år
1941
som
arméspaningsflottilj. Denna utrustades med det
olycksaliga S16 Caproni-flygplanet, som ersattes
efter en tid med SAAB S18A-maskinerna, som
betydligt senare kom att ersättas med S31
Supermarine "Spitfire" MkXIX.
Pojkarna kliver in på sina logement och finner
genast, att dessa står i en vida överlägsen klass
gentemot dem därhemma, på den provisoriska
Skånska Flygflottiljen F10 i Malmö.
Denna standard skulle komma att gälla då
grabbarna väl kommit upp till sitt nya viste,
Barkåkra vid Ängelholm, skulle det komma att
visa sig.
Jojje tyckte att F11 matsal var väldigt fin. Allt
som oftast bjöds det militärmusik därinne under
lunch eller middag. F11 hade egen orkester och
militär-musikerutbildning. Inne i skogen stod
ibland en liten pojke och slog på en virveltrumma
som var fästad vid ett stativ i marken. Pojken var
inte gammal och dessutom liten till växten, men
han hade en perfekt flyguniform på sig. Jojje kom
att tänka på småpojkarna som ståtade i så fina
sjö-mansuniformer på trettiotalet. Han hade det
knepigt att få in den rätta tekniken att slå en
virvel, det lät, och var väl också, svårt.
Jojje tyckte att det var en rent underbart fin frisk
luft i all barrskogen som flygflottiljen låg
inbäddad i. Det var lätt att andas, men var
ständigt några grader kallare än han var van vid
hemifrån.
Jojje arbetade nästan hela tiden med korpral
Fasth som förstemek, en bättre kamrat kunde han
inte få.
Något som Folke och Jojje uppskattade var filmvisningarna i matsalen. Detta hade de aldrig varit
med om tidigare. Bl a såg Jojje Jean Gabin i
filmen "Dagen gryr", han tyckte det var en
alldeles fantastisk film.
Det blev tidiga beredskapsmorgnar, en kvart i
fem, en kvart över tre. Redan så tidigt var det
framsatt te och smörgåsar i matsalen, den
stackars köks-personalen hade fått gå upp än
tidigare.
Personalen fick beröm av överstelöjtnant
Bergman. Det var också en fin stämning mellan
befäl och meniga, och alla visste vad de hade att
göra, och undan gick det. Jojje tyckte det var
minst sagt roligt. Det var hela tiden lika
spännande att se om planen kom ner utan
skavank, och visst var de lättade då allt gått
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vägen
Fredagen den 7 septembers tjänst började inte
förrän klockan fem på morgonen. Kriget pågick
hela dagen med uppehåll mellan elva och femton.
Vid sjuttontiden kom chefen för divisionens
meka-nikergrupp ut från expeditionen och
fäktade med armarna och ropade, "Kriget är
slut!"
Det var permiss till söndag kväll, och lördag
morgon for Folke och Jojje till Stockholm med
vars fem kronor på fickan sedan returbiljetten var
betald.
Prins Wilhelm stod på perrongen och såg litet
högdragen ut, ensam, gick litet då och då fram
och tillbaka medan han väntade på tåget.
Folke och Jojje var litet osäkra på om han var
hälsningsberättigad. Det hade känts litet dumt att
hälsa om så inte var fallet. Pojkarna höll
mumlande ett allvarligt rådslag och kom fram till
att det var bättre att ta det säkra före det osäkra,
och låtsas att de inte kände igen honom.
I Stockholm åt de en billig fiskrätt. Folke rörde
sig i staden som om han var barnfödd där. Han
hade en märklig intuition att hitta rätt vid alla
tillfällen, dessutom älskade han kartor som sig
själv.
Folke hade en bekant i Stockholm som bodde
mitt i Gamla stan, på Västerlånggatan 40, där de
kunde få övernatta. Han lämnade en portnyckel
till Folke. Pojkarna gick på bion Palladium på
Kungsgatan och såg "Prinsessan och piraten"
med Bob Hope och Virginia Mayo.
Efter bion spatserade pojkarna Kungsgatan
fram, tittade på Kungstornen, de kom ut på
Strandvägen, och folk vände sig om och såg efter
dem. De kom ända ut förbi Nordiska muséet till
Gröna Lund och stod utanför och njöt av
folkvimlet. Kassan förslog inte till något besök,
men klarade en varm korv under återtåget.
Söndagen den 9 september bjöd Westling dem
på var sin fralla och kaffe, sedan hade han flera
billiga förslag som de naturligtvis anammade.
Katarinahissen, fem öre, åka med spårvagn
nummer fyra staden runt, tjugo öre, kokt torsk på
en Norma-restaurang, sedan ett soligt, hett,
dammigt, över-befolkat Skansen resten av dagen.
Då stockholmsvistelsen led mot sitt slut slank
pojkarna in på ett fik och tog var sitt glas mjölk
och några bullar. Tåget till Nyköping var fullt
med folk, likväl lyckades det dem att få var sin
fönsterplats så de kunde se ut i skymningen.
Det gick en buss från Nyköping direkt ut till

F11 i Skavstad. Pojkarna var överens om att de
kunde vara mycket nöjda med sin Stockholmsresa som avlöpt rent otroligt väl, i all synnerhet
om man tar hänsyn till det antal kronor de hade
att spendera.
Denna dag hade de japanska styrkorna i Kina
kapitulerat. Redan den 2 september hade Japan
kapitulerat. Nu var andra världskriget riktigt slut,
även om kanske en eller annan desertör på någon
Stilla Havs-ö inte kände till det.
Det stod ett par Caproni-flygplan i en av
hangarerna, modell S eller möjligen B16.
Svenska flygvapnet hade anskaffat 37 sådana
maskiner från Italien. De var mer eller mindre i
tjänst mellan åren 1941 och 1946. 41 personer
omkom i 26 haverier med dem.
Ingen hade tänkt på att ta vara på något
exemplar då de skrotades, för senare behov i
samband med ett flygmuseum.
Jojje klev ombord på ett av dem och tittade sig
omkring. Kabinen var en stor glasbur, som ett
drivhus. Midskepps och antagligen vid
tyngpunkten
fanns
monterat
två
stora
bränsletankar på var sida om mittgången. Man
måste passera dem för att komma fram till
förarplatserna.
Han provade förarstolarna och tittade på alla
instrument och spakar. Han studerade närmare
den kufiska styrspaken som bestod av en ratt som
satt på en arm, denna kunde svängas över från
den ena förarplatsen till den andra medelst några
handgrepp.
Onsdagen den 12 september 1945 fortsatte
tiotimmars-servicen på Fasth och Jojjes tjugotvåa.
Höger vingtank måste tömmas för nivågivaren
måste bytas. Servicen höll på till klockan elva på
förmiddagen.
Därefter blev det stor avslutning på
fältövningen, över hundra J22-plan flög över
fältet på sin väg till Stockholm där den verkliga
defileringen skulle äga rum.
Torsdagen den 13 åtgick för att sopa igen
spåren av besöket på F11. Jojje började packa så
smått. Det blev allmänt bad, bastu för den som så
önskade. Efter badet blev det löpning i skogen, en
litet bakvänd ordning. Jojje sprang i lägerskor
därför att hans gymnastikskor låg kvar i skåpet
på luckan i Malmö och hade det lugnt och bra.
Det blev rast i skogen, och soldaterna tränade
överlevnad genom att plocka och stoppa i sig
blåbär för allt vad tygen höll.
Efter den riktiga middagen i matsalen, packade
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pojkarna ihop förrådet. Detta tog hela eftermiddagen. Matsalen visade att även så här långt
upp i Sverige kunde man tillverka ärtor med fläsk
och pannkakor som gick att äta, t o m med stort
välbehag.
Det blev packat med folk på tåget hem fredagen
den 14 september. På morgonen efter
skurningen
hade sällskapet
hämtat
ut
torrskaffning. Folke och Jojje fick plats i samma
kupé. De hade trevligt på hemresan. Jojje hade
ätit ordentligt på F11 och kände sig litet däst,
men så var han heller inte van vid att sitta stilla
under så lång tid.
Signalkorpralen "Peddy" som var mörk,
spenslig och spexig, kammade fram hitlerfrisyr
och gick omkring och gjorde nazihälsning, och
slog ihop klackarna och skrek kommandoord på
hemgjord tyska. Istället för att säga "officerare
och likställda" sa denne spexare "officerare och
liknöjda".
Han var lättsam och trevlig, signalkorpralen
Peddy, han kunde väl inte bli någon god militär,
filosoferade Jojje i sitt hörn.
Tåget rullade genom ett regnigt sydsverige. Vid
tiotiden på kvällen kom gänget tillbaka till
Malmö. De var på sin förläggning på
Vattentornet vid halv elvatiden.
Lördagen den 15 startade flottiljens tjugotvåor
klockan tre på eftermiddagen från F11, och
skulle vara framme i Malmö klockan fyra. Allt
stämde precis, och Jojje och hans kamrater förde
in kärror-na i hangarerna då de lyckligt och väl
kommit ned.
Jojje hade lånat en tjock instruktionsbok om
22:an och slukade den så fort tillfälle gavs. Det
var så dags att börja granska bruksanvisning nu.
På kvällen gick Folke och Jojje till Folkets Park.

kom ner med bortblåst huv och såg ut som om
den varit i luftstrid. Där fanns skavanker litet
varstans och fenan hade fått en omild påhälsning
av huven.
Jojje kompletterade Martins ena kylklaff med en
bult.
Tisdagen den 28 september 1945 arbetade
Jojje med Sigvard. Han blev tillsammans med
142 Olsson beordrad att flytta stolar i
Kirsebergskyrkan. Detta pågick till klockan halv
tolv, därefter bytade de om till andramundering.
Den finaste sviten.
Marsch med hela skolan bort till kyrkan för avtäckning av minnestavlan över de stupade
flygarna som tillhört F10. Självaste biskopen
Rodhe var närvarande. Han hade för övrigt också
varit med och invigt själva Kirsebergskyrkan år
1928, vid trettonhelgen.
Jojje konstaterade att det hade samlats en hel
del höga herrar med mycket guldränder och
medaljer i kyrkan. Det blev fullsatt till sista plats.
Söndagen den 30 september gick Folke och
Jojje en lång tur i staden sedan Folke först varit
ute på förläggningen och packat sina prylar, han
skulle flytta upp till Barkåkra och nya F10 redan
under måndagen. Pojkarna mötte Jörgen och
Wexell på stan.
På kvällen var de båda pojkarna Folke och Jojje
på bio och såg "Att ha och inte ha", en film med
Humphrey Bogart och Lauren Bacall, en film
som även denna blev en klassiker. En dam
svimmade på bion av någon okänd anledning, så
dålig var inte filmen.

På torsdagen den 20 september ordnade Jojje
en permissionsblankett av vicekorpral Sjödell. Nu
då pojkarna ligger på division, är det inte unison
per-mission via dagelev och sådan ordning som
gäller, nej nu får var och en söka sin egen
permission på divisionsexpeditionen.
På eftermiddagen var det idrottstävling mellan
F10 och Lv4, där F10 kom på en mycket
hedersam andraplats.
Hade F10-grabbarna tränat idrott lika intensivt
som de tränat exercis, så hade de slagit Lv4 med
flera hästlängder.

Under måndagen den 1 oktober blev Jojje
uttagen att hjälpa till med att flytta bord, sängar
och stolar från segelflyg-hangaren till Floragatan.
Sedan var han ute vid skyttebanan,
korthållsbanan vid fältgränsen och hjälpte till
med att bränna upp skräp. Det var tänt två brasor
som blev ganska stora efterhand. En del skåp
skulle flyttas och en del saker packas på
expeditionen på Floragatan
På kvällen gick Jojje på flygstationsvakten
tillsam-mans med Wexell och 89 Karlsson.
Vaktchefen var långt ifrån av det kamratliga
slaget. I och med denna vakttjänst hade Jojje gått
160 timmar på post. Det var kallt under natten.
Wexell var ilsken att han inte fick röka i
vaktlokalens dagrum.

Måndagen den 27 september gick flygplanet
Martin två pass om en timma vardera. Harald

Måndagens natt växlade över i morgonen
tisdagen den 2 oktober. Denna dag skulle
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självaste överbefälhavaren hedra flygflottiljen
med sin närvaro. Han skulle anlända klockan tio.
Furir Bruheden var nervös och bråkade med Jojje
om hans rock. Nervositeten gick ut över allt och
alla. Hela dagen blev en plåga, var blev den sabla
ÖB:n av? Han kom ju inte.
Det var Wexell som stod därute på post vid
grindarna för tillfället, han tittade alldeles för
ofta på sin armbandsklocka. Han skulle gå av
klockan tre och då skulle 146 Jojje gå på, det var
tio minuter kvar nu.
Då kom ÖB. Bilen kom susande Nya
Vattenverks-vägen fram, krängde genom svängen
in över gångbanan, och svepte förbi vaktposten
Wexell så denne höll på att snurra runt i
fartvinden. Bilen hade inte ens stannat till, och
Wexell kom sig inte ens för att ropa "Halt eller
jag skjuter!"
Och så all denna nervositet till ingen nytta.

var så otroligt kort betänketid som föraren hade
på sig mellan beslut och absolut rätt handling.

På onsdagens kväll gick Jojje ensam och såg
filmen "30 sekunder över Tokio", en fantastisk
bedrift som till råga på allt råkade vara sann.

Under måndagen går vicekorpral Billgren, den
godmodige boxaren, på beredskapen. Jojje hoppades att denna kväll framgent skulle bli den sista i
beredskapstjänst..

Torsdagen den 4 oktober tjugo minuter över
nio skulle Jojje få ta en lufttur med den gamla
Fokke-Wulf-Stieglitz-maskinen, Sk12. Han hade
visserli-gen lovat sina föräldrar att inte flyga,
men detta hade han inte tagit så hårt på, men att
han skulle skriva på ett papper som fritog
flygvapnet allt ansvar om något skulle hitta på att
hända, det tyckte han var ganska osmakligt, och
överlät flygturen till 61 Nilsson, som på så vis
kom att se Malmö från luften två gånger.
Ingen visste då att 61:an inte skulle komma att
vistas mer än några år till här på jorden, och
komma att sluta sina dagar uppe i Ängelholm i
samband med en blöt brakfest.
Detta med denna flygtur medförde, att Jojje
aldrig kom att få vara med i ett flygplan som
startade eller landade på Bulltofta. Detta
Bulltofta med sina flygande maskiner som han så
ofta besökt och studerat sedan han varit en liten,
liten gosse. Visst skulle Jojje komma att få se
Malmö från ovan flera gånger, men det är en helt
annan historia.
Fredagen den 5 oktober havererade tjugotvåan
Martin nesligen vid landningen uppe på
Barkåkra-flygfältet, på grund av att föraren slog
över tank-väljarspaken till en redan tom tank.
Han tyckte visst inte det var så noga med den
detaljen.
Och detta var det värsta med att framföra ett
aeroplan under denna odigitaliserade tid, att det

Lördagen den 6 steg Jojje upp klockan sju, han
låg i beredskapen ute på flygstationen, tankade en
Sk12 och hjälper till att riva ett beredskapstält.
Folke kom ut och hälsade på och hade mycket
att berätta om nya F10 där långt borta i det stora
okända.
Krister och Jojje cyklar och hyr en radio på
Södra Förstadsgatan och hör sedan musik.
Korpral Jönsson stack ifrån det hela och for in till
staden och fröjdade. Det var ju inte så noga nu
efter freden, som det varit medan kriget rasade
utanför knutarna och det damp ned en massa
plan.
Det var inte varmt i beredskapslokalen, under
natten fick Jojje dra en rock över sig för att inte
frysa.

På tisdagens morgon den 9 oktober stack en J9
med en gästande flygingenjör iväg. En annan J9
och en B5 kommer. Pojkarna lastade en del saker
på en lastbil. En kvart i tolv går pojkarna av
bered-skapstjänsten.
Jojje körde iväg och lämnade tillbaka radion de
hyrt. Han tittade upp om hemmet, ingen var
hemma. Åkte ut till förläggningen och packade
ner sina grejer i en trunk.
Jojje följde med ner till järnvägsstationen och
lastade cyklar, medan vicekorpralerna provade
löjtnant Forséns lättviktsmotorcykel.
Pojkarna blev inte klara med all skurningen i
tornet, utan fjorton man inklusive två korpraler
skulle stanna kvar och skura färdigt dagen därpå.
Allt blev nu litet provisoriskt och improviserat.
Pojkarna fick sova var de kunde komma åt under
kommande natt, och naturligtvis åkte Jojje hem.
På kvällen cyklade Jojje ner till hamnen och
tittade på de engelska örlogsfartygen som låg där,
två jagare och kryssaren Birmingham. De hade
1500 flottister med ombord och dessa övertog nu
under sina permissioner F10-flygsoldaternas
hjärte-krossande roll hos Malmö unga damer.
Det hade också samlats en del unga damer som
trånande spejade uppåt skeppen utmed kajen där
båtarna låg förtöjda.
MOT F10 BARKÅKRA
Onsdagen den 10 oktober 1945 vara det klippt,

Jojje på flyget och F 10-kamraterna 1944 – 45 Del 4 av 4

19/23

som Jojje kände igen från villa Höja, han var
mycket duktig och det hade samlats en liten skara
musik-intresserade gossar runt honom som
lyssnade och smuttade på sitt kaffe eller läsk.
Jojje tittade in om till Folke som skulle resa till
Uppsala under lördagen för vidare utbildning.
Jojje ordnade sitt provisoriska nattläger.

denna dag var den absolut sista för Jojje på F10 i
Malmö. Han åkte spårvagn ut till tornet och kom
i tid till uppställningen klockan halv åtta. Det
blev fönsterputsning och ihärdig skurning av
tornet. Pojkarna påhejades av korpralerna.
Rengöringen var klar vid tolvtiden och det blev
enskild förflytt-ning ner till järnvägsstationen.
Sollander hade kastat sin fina skivstång i en av
soptunnorna invid tornet. Han hade även haft
oturen att få en liten glasskärva in mellan
ögonlock och glob och måste uppsöka läkare.
Jojje tog hand om Sollanders skivstång, den var
förverkad, han ville dessutom helst av allt bli av
med den. Jojje tyckte den var för fin att göra av
med. Han ansåg att han kunde behöva litet
"kråsor" själv. Följaktligen drog Jojje, förutom
den tunga trunken, även iväg med skivstången
upp på spår-vagnen för att åka hem och leverera
stången där.
Folk lämnade villigt plats åt Jojje på
spårvagnen, och det syntes på dem att de undrade
hur detta skulle avlöpa. Inte minst Jojje hade
själv hela tiden undrat detsamma.
Kom han bara upp på spårvagnen och fick satt
ifrån sig den massiva stålstången i något hörn,
och lutat sig mot den, så skulle säkert allt gå bra.
Konduktören vågade inte annat än att hålla god
min då han såg Jojje, han ville inte bli avkastad
av en flygsoldat som tränade skivstång och hade
muskler, lång och stor var han ju också,
drummeln.
Jojje kom lyckligt hem med sina grejor, utan att
slå ner någon, och placerade skivstången under
sin säng. Efter en tid kom han att handla
skivvikter till stången hos Månssons Sport. Han
handlade några då och då, efterhand som han
fick råd och blev starkare och starkare, och
klarade allt högre vikt.
Jojjes moder var hemma och hade inte långt till
tårarna, "Oh ska du nu fara till Belsen!?!" kved
hon i lätt överdrift.

Skånska Flygflottiljen F10 hade huserat i
Malmö i fem år, ungefär så länge som kriget stod
på, 28 tusen starter hade F10 jaktplan företagit
under denna tid, och nästan lika många gånger
hade det skallrat till i fönsterna runt fältet.
Kanske med en viss överdrift, men motorbullret
från
jaktplanen
hade blivit en sorts
signaturmelodi för stadsdelen.
Nu var detta slut, men civilflyget skulle fortsätta
att påminna om sin närvaro ännu under flera år,
fram till den 30 november år 1972.

Det var kväll då Jojje och hans vapenbröder
kom upp till Skälderviken, och Jojje tyckte att det
var väldigt grant där. En lastbil var på plats och
mötte herrarna.
De besökte genast den stora fina matsalen som
det ekade i. Den rymde 400 personer och låg på
andra våningen, ett par påfallande smala trappor
ledde inomhus dit upp. Det var annat än
restaurant
Malvia,
och
Malvias
utomhustrapptorn.
Jojje tittade in på markan där det var nästan
fullsatt och mycket rökigt. Här behövde man inte
röka själv. En grabb satt och spelade på pianot

EPILOG
Så slutar berättelsen om Jojje och hans kamrater
på F10 i Malmö, de sista Kaninerna.
Nu har det gått sjuttio år sedan F10 etablerades
och sextiofem år sedan alltsammans flyttade till
Barkåkra vid Ängelholm. Många vindar har förvisso blåst sedan dess, och de flesta av dem har
varit föränderlighetens.
Bulltoftaflygfältets saga är all, här finns nu
bostäder, skolor och grönområden. Borta vid det
som kallades Bomben börjar det stora Bulltofta
rekreationsområdet.

Under torsdagen den 11 oktober flyttade Jojje
och pojkarna in i den byggnad de skulle bo i. Det
var byggnaden närmast fjärde divisionen, längst
bort från matsalen, men det var nära till
hangarerna som fanns nedanför en lång slänt.
Det var samma klass på inredningen här som
det varit på F11 uppe i Nyköping. Jojje kunde nu
konstatera detta. Jojje var inte alls glad i
toaletten, där alla toalettstolarna stod i en lång
rad utan mellanvägg. Detta gav sedermera flera
pluspoäng på vågskålen för avsked.
Jojje tänkte på Kirseberg hemma i Malmö, nu
blev det väl allt bra tomt där då alla de där
flyguni-formerna dragit sina färde. Ännu en epok
i lilla Kirsebergs historia var onekligen slut, men
tavlan med namnen på de sjutton pojkarna som
hade förolyckats med sina flygmaskiner satt kvar
i kyrkan, och skulle så göra i kommande generationer, och minna om den kritiska tid som just
passerat.
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Överste Carl Knut Valter Zachrisson är död
sedan länge, han dog den 22 augusti 1955, blev
63 år gammal och ligger begravd på Linköpings
griftegård. Han var chef på F10 till 1946.
Kapten Stig Norlin omkom 1946, året efter Jojje
slutade på F10, i en flygolycka med en J22.
Fänriken Måns Lithner steg i graderna inom
flygvapnet, men är också borta sedan en tio,
femton år.
Det blev inget Uppsala för Folke och hans
signalistkamrater. Samma dag Jojje kom upp till
Barkåkra hade han fått reda på att allesammans
hade kört i Västerås, utom en. Det blev stor
besvikelse för hela gruppen, och muck den siste
oktober.
Kamraten Folke Olausson-Mirow dog i Brokind
vid Linköping den 19 juni 1999.
Kamraten Jörgen Wahlborg blev Malmö trogen
och är död sedan den 29 april 1993.
Flera av sista kullen Kaniner vid F10 i Malmö
har också plockats bort under tidernas lopp.
Den 13 november år 1954 hade arton av
pojkarna åter träffats för att celebrera
tioårsminnet av deras inryckning till F10. Festen
gick av stapeln på Bäckströms Hotell vid
Södergatan i Malmö.
William Sollander och flera med honom
avancerade i graderna på F10, men både han och
av allt att döma Gösta Wexell finns inte mer.
F10 kasern, gamla Kirsebergsskolan, jämnades
med marken. Nu går gatan fram över platsen.
Spårvagnarna försvann i och med högeromläggningen den 3 september 1967.
Restaurang Malvia är borta med sin fina trappa,
och hela Kirsebergs torg är ommöblerat. En liten
del av Kirsebergs småhusbebyggelse finns kvar
som ett litet reservat. Solgatans kullerstenar är
borta och ersatta med asfalt.
Dock står Vattentornet från år 1879 kvar,
liksom Floragatan 10-12 och pianofabrikens
byggnader
tvärs
över
gatan
intill
Kirsebergskyrkan från 1928, som också har fått
stå kvar och till och med blivit tillbyggd. Men
idrottsplatsen på "gården" har skrotats, nu finns
här ett barndaghem som utnyttjar delar av våran
idrottsplats.
Alla kolonilotterna med sina "byggnadsverk"
från Flora-förläggningen och ner mot Beijers
park är borta och ersatta av en hel liten stadsdel.
Möllan sticker ännu upp, långa tider med, långa
tider utan propeller.
Beijers park ligger där fortfarande med sin
damm och höga kulle, där pojkarna drillades i

exercis och stridsutbildning med eller utan
gasmask.
Men nog har parken blivit betydligt tamare och
slätstruknare, utan
alla de livfulla
flygsoldarena, med
alla sina ekande
kommandoord och
klingande
skratt
som virvlade i
luften.
Få av dagens
besökande här i
parken vet inte ett
uns om allt som
timat
här
i
trakterna,
runt
1940 till 1945.
Även
själva
Skånska
Flygflottiljen F10,
Barkåkra,
har
också tagit slut,
den lades ned i och
med utgången av
år 2002. Så var den
epoken också slut
trots alla påkostade tillbyggnader. Att F 10
museum
finns kvar här ute, är en detalj att vara tacksam
över.
Det är Jojje som suttit och fingrat på sitt
tangenbord under november månad 2009 med
utdrag ur de där dagböckerna som han inte
ångrade sig att han förde.
---oooOooo---
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VICEKORPRALSKOLAN VID
F10
I MALMÖ 1944 -45.
"MEMFLYG/AFolket/59"
______________________________________
KURSKAMRATER
48 Ahlqvist
49 Wiggo Brodin
90 Carlsson
1852 Christensson, "Krister"
82 Engdahl
50 Falk, "Boogie"
Kjell Gervard
Hake, "Kroken"
Hall
Jacobsson, "Jakob"
Clifford Johansson
88 Östen Jönsson
Jördens
Fredriksson
Johnsson
Larsson
61 Nilsson
63 Nilsson
142 Olsson, köpte DKW-motorcykeln
94 Olsson "Röde"
Persson
65 Pettersson, MAI-löpare
144 Arnold Pettersson, "Kanik"
61 Sjunnesson, "Sjunne"
145 Villiam Sollander, "Ville"
68 Jörgen Wahlborg
146 Georg Törnquist
147 Sture Westin, "Lappgubben"
21 Yman, "Smaulan"
62 Åkesson
Jönsson, "Sme´n", sedermera Wamby
Trupputbildare: "Tango"
Signalister: Roland Andersson, VW, Ageström,
Simonsson, Folke Olausson/Mirow

trupputbildare furir Karlsson, "Taxen"
trupputbildare furir Ulveman
furir Schultz
sergeant Törnblom
sergeant Nilsson
flottiljläkare, major Erik Ahlqvist
kapten Sten Börge Hofvendal
furir Gösta ”Figge” Fasth
furir Bertil Nilsson
kadett Karl Erik Malmström, omkom 1950
fänrik Rolf Arnold Berghult, "Fläcken"
ÖVRIGA BEKANTA NAMN
Fänrik Ekström
löjtnant Ove Müller-Hansen, med taxen(?)
löjtnant Frans
sergeant Erik Nylén
fänrik Andgren, furirskolan
fänrik Åkerman, korpralskolan, omkom
major Runeberg
major Lindgren
flygingenjör, kapten Sigurd Åkerlind, min lärare
i flygmotorteknik på teknis 1942-44.
major Bill Bergman
löjtnant Bengt Åke Lindbeck, omkom aug. -49
flottiljläkare Ove Löfberg, Barkåkra
löjtnant Forsén
löjtnant von Celsing
Den 10 oktober 1945 blev min sista dag på F10 i
Malmö. Den 30 november 1945 blev min sista
ordinarie anställningsdag på F10, Barkåkra.
Kapten Stig Norlin var den siste jag tog farväl av.
Det var en fin människa, och det var med stor
sorg i mitt hjärta jag redan påföljande år, 1946,
läste i tidningen att han omkommit.
Zacke, Kidde, Måns och fanjunkare Jönsson, de
var för mig de största bitarna av F10, Malmö.
Repetitionsövning en månad fr o m 1 november
1952, andra övningen fr o m 1 november 1954.
Blev sedan överförd till T4 och därefter lagd i
malpåse tills tiden var ute och brickan kom hem
med posten.

NÄRMASTE BEFÄL
---ooo 14 mars 1997 ooo--Överste Knut Zackrisson, "Zacke"
kapten Stig Norlin, "Kidde"
fänrik Måns Lithner, "Måns"
fanjunkare Gösta Jönsson
överfurir Anderberg
furir Arne Rosengren
trupputbildare furir Persson,"kladdk."
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