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KLIPP UR ''HISTORIEBO
En episod från en
krigsförbandsövning (KFO)

ffi 1.1.1.F1.t ffil.l.l.ftld.eFl.l.i.

A. Momentövning mot
trafikledaren på fältet

En kol lega och j-a g skalI utföra överfal l
mot Tl f-vagnen på fältet.

Vi passeraligenom framom 2. Där får vi
se en J35:a nr 28 stå parkerad, ensam och
övergiven. He'la ornrädet var dött och öde.
Nog tyckte vi att det verkade konstjqt
att här stod ett f1ygp1an, området var ju
utsl aget efter ett bombanfa'l I kväl I en
innani Vi pratar en stund om detta och
kommer ti lI sl utsatsen att sådant kan
naturligtvis hända. 0lycksfall i arbe-

B. Momentövning av brandtroppen

Flottiljpolis ur F 14 och jag skal 1 ar-
rangera en brand i en tälthydda. Platsen
var framom 2, där skul1e Ju vara ledjqt
för f1ygp1an. l'1en vad är detta? Uär står
j u fortfarande fpl J35 nr 28 ensam och
övergiven. Hela området var dött och öde,
Men plötsligt skul1e det bli rnera Iiv i
området för vi började bygga vårt "tä1t"
av npdförL virke. torra qrenar från sko-
gen m m. Så småni-ngom b1e-v vi färdi9a nnd
bygget, bara e1 hink reaoensin skulle
slås över och vi var klara att tända på,

Lågorna började slicka hela ''tältet",
reabränsle kan rekomrenderas vid an1äg-
gande av brasa, Uock svart röl steg högt
i skyn, Nu skul le vi strax få se brand-
troppen rycka ut för att släcka branden.

Då uppstod frågan: Vem larmar brandto?
Skulle vi göra det? Var fanns det någon
telefon? Framom 2 var ju l'ika öde som
tidigare, bara J35 nr 28 var på plats.

Vi ser oss -omkring. Där står ju en hus-
vagn. Det måste vara klargöringstroppens
upl , men dörren är låst där det finns en
tel ef on.

V i di skuterar, skal I vi kanske behöva åka
ti11 räddningsledaren på fältet för att
larma brandtroppen. Nej, det voro för-
smädl'igt, det kan vj helt enkelt inte
göra.

l'le n lösningen på problernec finns kanske
pä nä-rmare hå l I näm'l i gen sambanospl attan.
Vi går dit, ingen nänsk1i9 varelse syns
till. Deras upl - en tälthydda - var tom.
Endast en^ ensam, övergiven och frusen Sk
qn <t^d n;6l.altån

Då knakar det plötsl igt til l i skogen och
fram över plattan kommer en vaktpost, en
vpl mekaniker, med K-pisten vårdslöst
hAngande vid sidan. Yi berättar för honon
om värt övningsmoment och han skal l via
deras telefon ringa klargöringschefen och
säga at! ett tält Drinner i framom 2.

Vi går tilloaka tilI vår "tälthydoa'' -
'I eken kan börja. Tiden går - ingen brand-
bi1 syns tilI - elden vi11 släckas, var-
för mera reabens'in öses på.

Nu äntligen - men det här är fel , dom som
kommer är räddningsledaren på fii'ltet ned
ful 1 styrka, Vi lyckades emel l ert.i d få
stopp på deras vil da framfart. Det var .iufel brandpersonal som kom. led en koit
förklaring bad vi rdddningsleoaren att på
sin radio tillkal ia rätt brandmanskaD somvi ville se i a(tion o v s brandtrooDen,

Nu äntligen - där konmen det en bil,
år sak_ert brandtroppen - mer nej -
var två flygförare på väg tilI J35 nr

det
28.
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Nu fick vi ösa nera reabensin på "tat-
tet", det viI Ie släckas igen. Ff värmer
sig lite vid brasan.

Ce f;'ågar: Finns här inga "mekar"? Nej,
sv,rrar jag. "l4cn. vad sk,rl l Nl ilöra hJr"?
Er av ff svarar: "Jag skall flyga 35:an"'
"ag frå-oar: Hur kan flygplanet få stå här'r 'rånon 2, området i. ju utslaget?, Ff
svaiar: "Då skulle kanske 35:an stä i
=:anon 1.". De två flygförarna står kvar
a. .'.rn4 r'. qpnån ii I an och åker Oär-
I lran.

v i öser på mera reabensi n, vårt "tä l t"
vill s]äckas igen. Nu koflner det en bil i
fulI fart! Nu komler brandtroppen - men

nej - det är en minibuss med klargOrings-
persondl . De kör fram till brasan, en nan

rusar ur bussen md en 12 kg:s eldsläcka-
re i famnen, framemot brasan i full fart.
SToPP , skrek vi på sanma gång ! l'lannen
tittade förvånat. Äterigen fick vi stoppa
en sleckning.

Jag frägar sedan: "Hur kan det vara att
Ni kommer hit"? En flygtekniker svarar:
"Jo, vi skulie skicka en 35:a, nen så
hörde vi att brann i ett tii'l t och tog i
farten r']ed en eldsläckare.

I samma andetag frågar fte: "Yar 6 ff?
Jag svarar: "Uom har varit här, rnen ef-
tersom det inte fanns nåqra nrekar åkte de
härifrån igen", Fte säger: "Ah - såna
typer - då drar vi -skitet (35:an) ner i
framom 1. Koppla stängen. En värnpliktig
sä9er: "Här 

'finns ingin -stång".- Fte säl
ger: "Finns här ingen stän9 - dä st'icker
ii igen". Jag bad-då fte -at-t per radio
vi a kl argöri ngschefen kal la pä brandtrop-
nFn nett: 4i.r.Fq <adån äkte dom Sin
vag.

Nu var det hö9 tid att ösa på nera rea-
bensin, lägan blev mindre och mindre -
den höll nästan pä att släckas.

Hurra - nu komner dom äntl igen, brand-
troppen, i fulI fart och dom släcker
elden på nåqra sekunder. Den eld som vi
vårdat och h:ll'it v'id tiv så länqe.

Leken är
1 tran. Y 1

åter tyst
35:a nr 28

slut. Branotropoen åker där-
åker däri från. Framom 2 1 i gger
och öde, endast en överqiven
slar Kvar.

C. Framom 1

Vå,.1 <a|^'iåd?
bogserad ti I I
skal l det nog
vcr '",1) "r9d

Där kommer fp1 35 nr
k largöri ngsp l ats nr 13 ,
b1i flygning. I'len konsti
n€kar vid flygp lanet.

28
UA

Jag går omkring i klargöringsområdet och
kontrollerar basmaterielen. ivlen, vad ser
jag? Jo, nu har J35 nr 28 parkerats i
värn nr 14. Jaha, då skalI det flygas
däri från is!ä1let. t'1e n (onstijt, där
fi nns i ngen personal.

Jä9 fortsä!te^r 'nin vanoring i området och
kommer så småni ngom ti I I värn I1. Vad nu
då? Jag gnuggar mina egon, tittar igen,Jo, det stämmer. oet är J35 nr 28'som
står där, men inga rekar jobbar ned flyg-
pl anet - underl i gt. Nu har J35 nr 2gvarit i tre värn utan att flyga. Och var
tog månne ff vägen?

Efter det att KF0 var sl ut så har jag
ibland Uinkt. Kom J35 nr 28 hem till F-lö
igen eller står fpl fortfarande kvar i
värn 11 eller står det kanske i värn 12?

D. Ett rykte kan spridas så lätt
69 -1rr-9Pa Il Soagen, d I i LSd Oagen 1 nnan ovan
relaterade händelser ägde rum, sökte
personal ur förbandet med ljus och lyktapfrFr ari räl t ril I ,\ar<nrlalen i framom
3, där hade man inget tak över huvudet.

Ett täl t hade tydl i gen ordnats, för 'i oag
d v s vår "tältbranddag" fick ja9 höra av
en kollega, att i framom 3 hade dom en
"otro1 ig" otur, för när dom efter många
rnödor och stort besvär hade lyckats att
ordna ett tålt och prec'is fått rest det
c; hrå nn iältat Unn

Mi n saqesman el I er nåqon annan ''trovär-
dig" peison hade alltså hört på radio när
vi kallade på brandtroppen för att släcka
vår "tältbrand" och därefter d.ånit <inF
slutsatser.

Ryktet om lä'ltbranden i framom 3 fortsät-
ter att cirkulera och till slut trodde
också jag att det var sant.

Nu efter KFÖ vet jag hur fel det var.
Tältet i framom 3 lämnades in t'illsammans
med a'l 1 annat materiel efter övningens
slut.

EN SYENSK TIGER (9äl'le|i fred som i
krig).

Kj el l Brymel I

I


