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MINNESBILDER FRÅN.i4IN TID SOM VOLONTÄR PÅ F 1O Ig42-Tg43. NEDTECKNADE AV LT
KJELL BRYI'IELL, VÄNDGATAN 4, ÄNGELHOLM.

Äret var 1942, jag var 1g år ganrma I . Kriget ute i Europa pågick för ful lt.
sverige är isorerat. Jag hade ingen yrkesutblrdning. sådan fick man inte i
skolan på den tiden. vad sku|le jag göra i framtiden. Frågorna och tankar-
na' son jagade runt i huvudet var nånga. Det såg egentrigen ganska dystert
ut. Det var ju inte bara krig. Det var ransonering på nästan a.l la varor.
Inga bilar att åka rled, dom som fanns kördes på gengas, sotigt och rökjqt.
vintrarna var enormt ka a. Kördrekord från den tiden står sig antagrigen
ännu. För att göra det riktigt trist var det också nxlrk1äggning.

Någon dag på sommaren fick jag se en annons i dagstidningen att rionoe
flygflottiljen i Malmö anställde volontärer under juli-augusti rnlnaoer
till yrkesgrenarna signal-, vapen- och flygmekanikertjänst. Egenhändigt
skriven ansökan järnte övriga handlingar enrigt faststäl]da formu.rär m m

skalI vara Chefen för Tionde flygflottiljen, Malnrö 12, tillhanda före den
l/7 1942.

Här var något som kanske skulle passa mig. Ett fast statligt jobb ocn
dessutor en nxijlighet att komma till staden dit de fresta av mina skor-
kamrater hade flyttat. Jag beslöt mig för att söka. En bidragande orsak
till mitt beslut var också att jag om något år skulle rönstra och sedan
göra min värnpl ikt, förrnodligen hade jag harnnat vid lnfanteriet eftersom
jag sedan 1940 var rmdlem i hernvärnet. Efter grundutbi I dni ngens s.l ut haoejag antagrien fått för]ängd tJänstgöring vid något beredskapsförbano
någonstans i sverige, som det sjöngs cn vrd den tiden. Många av mina några
år äldre bekanta och mina bröder var beredskapsinka]lade sedan krigets
början. Det nredförde i regel ekononiska för'ruster. Brev jag antagen sonr
volontär hade jag fast lön och kanske andra förmåner. Gick det sedan bra
var jag kanske furir efter tre år. Det tyckte jag yerkade ganska bra.

Jag skrev min ansökan. Skaffade alla de handlingar som behövdes. Det var
ganska nånga jag kan nämna några. Viste,l seintyg för omyndig, intyg
angående uppförande, tillståndsbevis för ornyndig, åldersbetyg, tjänst_
duglighetsintyg, intyg från hemvärnet, intyg från arbetsgivare, avgångs_
betyg från skolor, försäkran angående personliga förhår'randen samt
formul är för egna uppg.ifter.

sid 1 (41 )



HI STOR I EKOMMI TTEN

1988-02-08

Efter en tids väntan kom så äntrigen svaret. Instälrelse vid rionde flyg-
flottiljen för att genorngå test under en dag. Denna bestod dels av prak-
tiska prov såtam idrott och gymnastik, materielkännedom m m, dels av
skriftliga prov i b1 a matematik.

Återigen en tid
svaret kom. Ni är
augusti 1942 vi d

K i rsebe rgs sk o1 a n.

av väntan. Har jag månne klarat proven? Det hade jag,.
antagen för provtjänstgöring. Inställelse måndagen den 3

Tionde flygflottiljen, Halrnö 12. Kasernvakten Gamta

Avresedagen var inne. Med toalettartiklar, hän91 ås, klädborste, nål , tråa
samt fribiljett reste ja9 nred ångtåg från Börringe station til I Malmö
södervärn. spårvagn ned övergång tirl Lundavägen. Det kändes lite vemod.igt
de sista stegen fran ti kaserngrinden. Först då förstod jag att detta
var en stor vändpunkt i mitt liv.

En vaktpost kom emot mig. Han var mörk i blicken, hade kraftig hars.
unifornskragen stod vidöppen. - "vad vi du"? frågade han. Med rite darr
i knävecken visade jag honom inkal lelsepapperet. - ,'Tänker du sno värv_
ning"? - på mitt jakande svar skakade han på huvudet och sa, _ ',skyl 

.l 
dig

sjä1v" ! Senare r ärde jag känna denne värnpl iktige vaktpost, som hetre
Freij och var en värkänd brottare på svensk elitnivå. Att han a1 drig kunoe
knäppa uniformskragen var kanske inte så konstiqt.

Efter diverse kontrolrer att jag var den person som angavs i handringarna
blev jag hänvisad tilI ett logement (f d skolsal ) vid Kirsebergsskolans
östra gavel . Yttervägg nBd fönster mot Lundavägen. Här inne fanns redan
några av mina blivande kamrater. Jag blev anvisad ett klädskåp och den
understa sängen (underslafen) i en våningssäng. Nu btev jag också numrerad
för första gången i rnitt 1iv, det brev nummer 1g. Då någon av befäret
ropade detta nummer åtföljt av mitt efternamn skulle jag svara nEd hö9 0cn
tydl i9 rös t.

I den obäddade sängen 1å9 en nradrass, en kudde. Båda fyr lda nred träurt
blandat nnd något mindre vedträ. Kanske rnlagd av någon skärntsam värnplik-
tig. Där fanns också ett kuddvar, två lakan och en firt. vi fick så
småningon instruktion hur bäddningen skulle utföras. Inga fl ikar av .lakan

eller filt fick synas under sängen. I övrigt skulle den vara sträckt ocn
slät. Hur skulle detta 9å? Hernrna hade ju mor arltid bäddat sängen och nu
skulle jag sjä1 v göra det.

sJd 2



HI STOR ] EKOMMI TTEN

I det ganska stora skåpet fanns
denna provnåhaö, såsom uni form,
kal songer, strunpor samt kängor.

1988-02-08

alI den pensonliga utrustning som behövdes
flygtj än stmössa, blåstäl l (overall), korta
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Något som vi brev vä1 digt besvikna över var uniformen. vi hade ju tidigare
sett några enstaka "flygets käcka gossar',, som det stod i reklambroschyr_
en, i våra hemtrakter, prydliga och snygga.
Dessa uniformer var av hert annan kvaritet och snitt. Förmodrigen var oe
til lverkade på tiaigt 30-tal . Nu förstod jag hur uttrycket ,,att tigga i
konmisen" uppstått. Tyget var av den grova sorten, liknade juteväv, färgen
något urblekt blå. Vapenrockens passform kunde nycket väl påninna on en
jutesäck. ståndkragen, som knäpptes frantill msd hyska och hake, var så
hö9 att det uppstod skavsår på harsen. och uink! : det var sommar. Att gå
uppknäppt i halsen var otänkbart, det var bara brottare rEd tjock hals som
fick ha det. De värnptiktiga hade dessutorn uniforn av diagonaltyg. Kragen
var inte så hi;g. Tyget var lättare att borsta.
våra uniformsbyxor hade en stor säckig ända och ben som liknade stuprör.
Efter någon dags användning hade de intagit en forn son om man alltid sattpå huk, Flygtjänstmössan var av högre nndelI än dagens. placerad på
huvudet såg den ut som ett tak med hög resning.

Lägerskor kallades den fotbektädnad vilka
'I ånga skaft och i övrigt ganska grova
denna något ovana mundering brast vi ut
på varandra. Var det så här han skulle
några kavaljerer var vi nog inte nBn väl

jag skulle ka1 la kängor, de hade

i konstruktionen. Väl onrkI ädda i
i ett hjärt] igt skratt då vi såg

se ut, en kronans kavaljer. Nä,

vo lontärasDi ranter.

fick vi röra oss

I ratsal en, som

samra namn. Det

Sol dathemmet vid
upp och bjöd på

l''led denna k]ädsel fick vi inte gå ut på stan. på fritiden
inom förl ä ggn i ngsområdet. Det blev i verkligheten ti.l
kallades Malvia därför att den var inhyst i fabriken rBd
blev till rnrketenteriet i Villa Höja vid Lundavägen samt
Nya Vattenve rk svägen, där för oss äldre tanter ställde
fika för ungefär samma priser som nErketenteriet.

De första fjorton dagarna fick vi inte permission. Först måste vi lära oss
att hä]sa och att rent allmänt kunna uppträda i uniforrn.
De som hade henmet nära Kirseberg (backarna) tyckte nog ner än vi andra
att det kändes konstigt att inte få k ornma hem.
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Redan inryckningsdagens fm hade r'll._ugl at-p. anränt tirr resp Iogement. Jag
låg i nr l tilisarnmans med 21 kamrater. vårt grannrogement hade ordn.ingsnr
2 ned fönster mot skolgården. Även i detta bodde (.1 åg) 22 nan.

Detta år i nstäl l de si g a1 l tså 44
provtjänstgöri ng för att kanske
flygvapnet.

yngl ingar i åldrarna kring nitton år til,l
en månad senare taga fast anställnino i

Vi var förlagda och redovisade på fjärde divisionen (4.div) med kapten
Krook sorn divisionschef och fanjukare carl svensson son stabsunderofficer.
Divisionernas inbördes uppdelning av matsarens öppettider gjorde att vår
division fick äta först. Nu var det runch. Detta var förresten också någor
nytt. För många hade det hetat middag. Nu stod jag i rntkö i matsarens
utvändiga trätr"appa för första gången. Matkön sträckte sig från matsaren
på tredje våningen ner ti nnrkplanet. r,ratkön bestod endast av vorontär-
er, värnpliktiga och vi volontäraspir"anter.

Alla nBd någon form av gradbeteckning gick förbi kön. Detta var av fiir-
ståeliga skäl inte popurärt. De värnpriktiga protesterade högrjutt ibrano
nedan vi mest tänkte att i framtiden skulle sarnma förnråner komma oss tilr
del . Protestenna var högst då det passerade vicekorpraler, lite läore då
det kom korprarer, kom det en furir hördes ingenting al'r s. på hösten ocn
vintern frös vi rwcket i denna trappa, Vid regn var det ett ständigt dropp
av smutsigt vatten från de övre trappstegen. Trappan nådae ju upp till
fjärde våningen där vapenverkstaden fanns. Dit gick vi senare för att
utkvi ttera vape n.

Den första tiden då vi på o1 ika stållen kon i kontakt ned de värnpliktiga,
eller beväringen som vi ofta sa, ställde de ofta direkta frågor hur nnn
kunde komna på ia6en att "sno värvning". Det fanns också de som dinekt
uppmanade oss att hoppa av. Ibland då jag passerade kaserngrinden kunoe
jag höra röster son sa: - "I som här inträden råten hoppet fara',. Jag tror
emellertid att ingen av oss tog intryck av detta. Vi såg inte på det
militära med samma ögon som värnpliktiga. För oss var det ett fast
tekniskt jobb och ett liv bland flygplan son häqraoe.
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Efter lunchuppehå1 let hade vi genomgång av ordningsföreskrifter. Der
handlade om ordning och snygghet i för1 äggningen, daglig städning, ren_
göri ng av persedl ar, personl i g renl i ghet, skåpordni ng, sjukanmä1 an,
förbjudet att röka på logenentet sant att läsa skrif iga order på
anslagstavlan.

Eftermiddagspasset är srut. Efter naten sitter vi på rogementet och
samtalar om vår första dag i det miritära. vårt ursprung var från orira
delar av södra Sverige. Den skånska diarekten var övervägande ncd inslag
av Blekinge, smålands- och Hallandsdialekter. Det gick fort att bli bekanr
med varandra. r'tycket berodde antagligen på att vi levde nBd samma osäker-
het om vad framtiden kunde ha i ber"edskap.

Det fanns inte någr a nöbler av det vilsamrna slaget på logementet. Förutorn
22 sängar bara ett bord och ett fåtar storar av trä. De flesta av oss fick
antingen sitta eller ligga på våra sängar. Vid vila på sängen fick vi
under inga förhålranden ha skor på fötterna. vapenrocken tog vi av för att
slippa borsta flock som kom från filten. Efteråt skul 1e sängen sträckas
som om den vore nybäddad.

Vid 19-tiden gick vi tilr rnarketenteriet och köpte fika. En mazarin
kostade tjugofem- och en riten flaska mjörk 20 öre. I vi a Höja haoe
korpraler och furirer egna 1okaler. Dit fick inte volontärer och vice_
korpraler gå, än mindre volontärasDiranter.

Klockan 2130 måste vi vara ti|rbaka i rogementet. En cykelburen värn-
pliktig blåsare &te aå runt tiil alra förläggningarna och blåste tapto.
Han blåste dessutom flaggsignalen vid flaggans hissande varje dag på ttyg_
s tati onen.

vilka nusikaliska kvalifikatloner som erfordrades för att bliva uttagen
tilI blåsare vet jag ej. Kronan tillhandahöl.l en vä] tillbuck.lad trumpet
utan ventiler. Några bråsare krarade detta instrument rvcket bra. Andra
hade egen trumpet och detta var givetvis en stor fördel. sedan fanns det
blåsare där vi ibrand ifrågasatte om de överhuvudtaget hade blåst i en
trurnpet tidigare. vid dessa ti färlen var flaggsignaren en p.insam
historia. Att stå i givakt och höra detta "katzenjammern var en verklig
p1å9a. På nitt logenent fanns en srnålänning, som tidigt brev uttagen ti11
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blåsare. Han hade egen trunpet, I övrigt var han en god musiker ten
spelade inte gärna. Kornrnenderingstiden varade en vecka. Han fick direktiv
av oss andra att bråsa på vårt logement sist. Det betydde en fördröjning
på ungefär femton mlnuter. Det var ju skönt att få extra tid i sängen.
Efter en tid då vi blivit rite "varmare i kräderna,' övertarade vi honom
att spela "Godnattvalsen", känd från fi lmen "Dinmornas bro", istälret för
tystnadssignalen. Det brev en mycket uppskattad upplevel se, alla tyckte
det var bra, utom nriijligtvis befäret npn vi hörde al drig något klagomå1 .
Jag tror att även den civira befolkningen gillade rite onväxring i det
musikaliska utbudet. varje spelning hördes över hela Kirseberq och vid
lugnt väder långt ner i stan.

Jag 1äste någon gång att vid I7, som i ganla tider hade bråsare i fält
vid ett tillfälle då han blåste hördes det endast ett hest och gurglande
läte ur trumpeten. Det närmast stående bfälet sa: - "vad innerst in i
he---e e där i trumpetenn. Då svarade en lugn skånsk blåsare: _ ',Darr har
kommed en bid spegesill i tuden',.

Åter till logementet. Efter tapto, klockan 2145, skalI a'l la stå uppstäl.l oa
i uniform vid sängarnas fotända. Dagbefäret skat1 visitena. Dagereven
komnenderar givakt och lämnar av de närvarande. Efter detta kontro,l .l av
den personliga putsen samt ordningen på logernentet.
Klockan 2200 skall arra lrgga, då blåstes ntystnaden',. Efter denna siqnar
fick inget samtal förekonrma på logementet.

Men hur skurre Jag kunna sova? Jag som tidigare hade haft eget rum. Bland
så många andra, och inte ens en enskird säng. När kamraten i ovansängen
vände på sig skakade min säng också. r.radrassen var dessutom så hårt
stoppad att Jag måste ligga på rygg för att inte trilra av. utanför körde
spårvagnarna. De hade dubbla spår från värnhem tilr vår för1äggning, där-
efter enkelt spår ti11 viadukten över västkustbanan. övergången från frer
- till enspårigt el 1er crnvänt fordrade onläggning av en växel . Denna soår-
växel råkade naturrigtvis vara pracerad utanför vårt logenrent. Det betydde
att här drog föraren tiI brornsarna med a t det orjud detta åstadkom.
Sedan öppnade han frontrutan och genom denna stack han sedan ut ett järn_
spett ner i växeln och lade on denna. sedan pådrag för vidare färd. Efter
en kort stund kom han i retur och då var det tid red sanma ',visa" igen. De
slutade visserligen att köra klockan 2400 men sedan började de iqen
kl ockan 0500.
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Nä' mycket sömn blev det inte de första nätterna. Efter en tid då vi
blivit drillade i exercis, terräng1öpning n fl andra övningar var det inre
några spårvagnar som kunde hålla mig vaken. Det blev en god sönn ur,an
stönningar. Nästa rnrgon klockan 0600 blåstes det ',revel j,,. Innan sista
tonen klingat ut, ryckte dagbefäret upp dörren. Då gär'r de det att kvickt
k omma ur sängen. Att ligga och dra sig var otänkbart. Den låga status man.

hade i det militära tillät inte detta.

Nu skalI vi snabbt ordna sängen för luftning. under'l akanet skall bäddas på
vanligt sätt n.dan överlakan och filt skal 1 1äggas snyggt över sängen.
Långsidorna vikas åt mitten. Därefter rullas fi lt och överlakan från
huvud- till fotändan tilr en slät fin rulle. Där skall den ligga t.i1l
efter fruk os ten.

På morgongen är det bråttom eftersom nycket skalr hinnas ncd. Det gä.r 
.ler

bl a att vara bland de första i tvättrummet, sorn tillika är genomgång till
logenentet och göra norgontoalett. I tvättrummet finns ett tiotal vatten_
kranar med sil. Ur dessa fick vi endast kal rvatten. t,nder kranarna en
ganska stor tvättho i rostfritt av gängse typ. Att <ret stundta.r s kunde bri
trångt löstes med lite hänsyn och ett gott humör.

Efter toalettbestyren, en snabb marsch till matsalen för frukost. Även här
gällde det att vara brand de första så att vistersen i trätrappan ej blev
1ång. överhuvudtaget måste man al ltid planera rmd att vara bland de första
när det gä1 lde den personliga välfärden, köerna brukade alltid bli lånqa.

under tiden vi är på frukost inspekterar vårt befär logementet. De

kontrollerar våra rul'lade sängkläder. Att skåpet är 'låst och att ingenting
är glönt utanför. skulle så vara fallet får vederbörande anhålla att få
det til lbaka samt få skäll för dål ig ordning.
Minsta anmärkning nnt puts och ordning ledde alltld till en runtlig till-
rättavisning. Efter det vi skrivit på kontraktet brev diciplinen rycket
hårdare. Andra tider skalI komrna.

Efter frukosten var det tid för bäddning. Under hela denna inveckraoe
procedur med rul l ni ng av sängk1äder och bäddni ng var det ständi ga
kollisioner ned ko1 legan i överslafen och grannarna bredvid. sängarna stod
ganska nära varandra. Efter några dagar hade vi lärt oss hur det sku.lle oå
till, sedan var det aldrig några problem.
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Klockan 0700 v.ar det uppstä1 lning i uniform vid sängarna för visitation.
Nu gäl1de det att ha finputsade skor, nyborstad uniform och en srät ocn
fin säng, stolar i ordning och skåpet råst. var någon sjuk och behövde qå

ti l I doktorn skul le detta anmälas nu.

Den sjuke skal1 då narschera antingen enskirt el rer i trupp, tilr F 10
sjukavdelning vid Fredsgatan. sjukavdelningen var inredd i en lägenhet på

andra våningen. Från trappan kom nnn in i en ha|l endast några kvadrat-
meten stor. Denna hall var avdelningens väntnun. Vid ett femtontal sjuk-
besökare blev trängse1 n fivcket stor. Det fanns ett par sto]ar, resten ficK
stå el ler sitta på golvet. I fdrkylningstider fick trappan tagas til l
hjä1p som väntrun. Att passera haren tirl ytterdörren var en balansgång
mellan alla de sittandes ben, sorn mdttes nitt på golvet. Ett par förkyl-
ningar i den församlingen och man kan förstå att andningsluften inte blev
den bästa. Övrigt utrynrme var doktor Ahlqvist n'ttagningsrum, ett behano-
l ingsrum samt en mindre sjuksar för ett fåta1 sängar. vid överbeläggning
kunde Garnisonssjukhuset i tlalmö anlitas.

vi fick tidigt 1ära oss att varhelst vi rn<itte frottirjcheften, överste
zackrisson, måste vi avlämna till honom. Detta skal r ske rcderst huvuo-
vridning, honnör och med nycket hög och tydlig röst ange vem man var, med
grad, nummer och namn samt var man är oå väq.
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Under en sådan enskild förflyttning till ,'sjukan'

andra sidan Lundavägen, cyklande rmt Kirseberg
ganska bred. Den består av två körbanor delade
s på rvägs spår.

upptäckte jag "Zacke', på

och F 10. Lundavägen är
av en gräsremsa ned två

Jag avlämnade enligt instruktlonen. Till råga på ailt erände kom natur-
'I i gtvi s en skramlande spårvagn farande. Dessuton försvann ju ',Zacke,,
temporärt. Jag skymtade honom visser'ligen i delningen nBllan de båoa
vagnarna' rnen att i detta oväsen av bilar och spårvagnar göra nig hörd var
en omöj1lghet. Att han såg mig visste jag, han hade gjort honnör innan
spårvagnen bröt vår ögonkontakt. Det pinsarma i situat.ionen var al la
morgontidiga civila personer, antagligen på väg till sina arbeten, som
gick eller cyklade på min sida. Don stirrade naturligtvis och såg på mig
med undran i blicken. Vad kunde jag vara för en person som gick och skrek
på Lundavägen i detta oväsen och utan för dom synbarlig orsak. Att inte
avlämna hade sannolikt resulterat i att "Zacke" hade kommi t efter mig, det
hade varit värre.
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Efter rnrgonvisitationen uppstäl lning klockan 0730 framför vår åtta trapp-
steg höga trappa. Dageleverna för de båda logenenten lämnar av sina
vol ontäraspi ranter till någon av våra instruktörer. standardklädseln är
alltid uniforn, riktigt varma dagar kan det ges order om blåstäl I

(overall ). Efter avl ämningen alltid kontrolI av klädseln. Vi uoode.las i
grupper för intensiv träning i exercis och häl snings utförande. Detta
måste vi kunna annans blir det ingen permission efter våra första fjorton
dagar i militär tjänst,

Våra instruktörer var "importerade" från ann6n och anställda av flottilj-
chefen. Att de kunde det där med trupputbildning var det ingen tvekan crn.

Tre av dem var furirerna Fredriksson, Berg och Nilsson även kallad ,,Kass',.

Som skolchef hade vi fänriken Oterdahl, som skolchef stäl lföreträdare
sergeanten 0ve Svensson, sedermera Bjärnteg. Några Ieende på läpparna sågs

aldrig på dessa herrar. En bidragande orsak kunde vara vår oförmåqa att
til I godogöra oss utbildningen.

vår arbetsdag bestod inte bara av "harvning". Ofta nnrscherade vi till
flygstationen för att bekanta oss med tJänsten där. Att få se på flygplan_
en J8 och J20 och att få sitta i förarrummet var en ganska stor upplevel-
se. Ibland fick vi också hjälpa till npd klargöringen. Av naturliga skäl
blev det rnest handräckningstjänst, vi hade Ju ännu ingen utbildning.

I ordersalen i den s k signalbaracken fanns morseapparater för träning i
telegrafi. Det var förresten den enda signalförbindelsen som fanns neo
flygplanen under flygning. Där fick vi alla pröva vår förrnåga att taga
emot och skriva ner i klarskrift de rcrsetecken, som en signalist sände
med sin sändarnyckel . Detta prov var ett försök, att till signalister taga
ut de rnsst länpliga. De flesta av oss hade redan i ansökan angivit önskad
yrkesgren och blev nog kvar vid detta oavsett det utslag provet gav.

Ganska rycket terrän91öpning hade vi också. t,långa av oss behövde säkert
öka på konditionen. Den nEst vanliga rrndan blev Nora Bu1 ltoftavägen till
Beijers park, in genom norra hörnet av parken, en el ler ibland flera
rundor på den yttre gången sedan åter till Kirsebergsskolan. Tog rundan
för 1ång tid blev det till att giira un löpningen tllls instruktören var
nöjd och även om halva lunchrasten ibland kunde qå åt.
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Exercisen utfördes också i huvudsak på Norra Bulltoftvägen, i Beijers
park, gatorna runt parken, på Nya Kirsebergsskolans skolgård samt på grus_
i drottspl atsen framför fängel set.
under ett exencispass på östra Fäladsgatan frarnför stora ingången till
östra sjukhuset var vi beskådade av några ncntalsjuka, som idkade träd-
gårdsskötse1 . vår instruktör var klädd i bl a spetsbyxor och svarua
stövlar. Det var til låtet även för rnrkpersonal ncd chefs- e|ler nekanik-
ertillägg. En av patienterna var särskilt intresserad. För att kunna se
riktigt hade han gått utanför grinden, vilket naturligtvis inte var
tillåtet för dessa. Då vi gjorde halt med front mot grinden och patienten,
sade denne. "Du ska ente gå onkring å va nnlli för sånna stövlar har ia
åsse". Kommentaren föranledde en något dämpad rnjnterhet i ledet.

Tiden gick. Jag orienterade rnig al 1t ncr om vad som fanns i min omgivning.
Förutom våra två logement vid östra gaveln fanns det två vid västra gaveln
av Kirsebergsskolan. Dessa var avsedda för värnpliktiga, nen brev seoan
lektionssalar för stanskolorna. Här fanns också ett ltet utrymme till
dagkorpralen. Det fanns i regel en sådan på varje division. Befattningen
innehades av en korpral npd ett s k skolfritt år. Han hade br a hand om

tvättbytet för den nnrkpersonal som var förlagda i divisionernas förlägo-
ningar. Då stanskolorna pågick skötte respektive dagelev om elevernas
tvättbyte.

Innanför mittersta trappan fanns anslagstavlan och vaktlokalen.vid varje
sida om denna samt på andra våningen logement för värnpliktiga. på tredje
våningen hade chefen för specialdivisionen och s tab sunde roffi ce ren sina
exDeditioner.

I käl laren var specialdlvisionens toaletter placerade i en rad, Här var
också i ntendenturförrådet ncd personal , som av äldre volontärer och värn-
pliktioa, utmålades som veritabla skräckexemplar. Det var förmodligen
upplevelser vid persedelbyte som låg ti11 grund för detta påstående. Ått
omdömet inte var helt obefogat tror Jag rnånga skulle i nstänrma i. Antaglig-
en var det den gamla tidens inställning son levde kvar, där förråds-
personalen skulle vara vä1digt kritiska rot den son ville byta persedlar.
För att byta uniform och liknande måste vi ha skolchefens tillstånd.
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