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till matsalen gick man bl a på Torngatan. Alldeles i början av
gatan i ett ganska ganmalt hus hade några furirer sin för'läggning. Mitternot på andra sidan gatan 1åg ett pråtsrageri. I ett betydri9t nyare hus
på solgatan bodde också furirer. Ingen volontär vågade någonsin besöka
På väg

dessa för] äggningar utan på order. Några av mina kamrater blev ,,inbjudna,,
vid något tillfäl 1e då som s tra ffk ornme nderi ng och städning.

Ett par gånger då vädret var fint fick vi

rnrschera tir havet och bada.
Marschvägen var Lundavägen, Viadukten över västkustbanan, västkustvägen
till Industrihamnen. vä91ängden blev ungefär sex kilometer tur och retur.
vid dessa badtillfällen fick vi även ta simborgarmärket. och skönt var det
att få 1ägga den svettiga uniformen och hoppa i vattnet. Att hannen .inte
hade någon sandstrand spelade ingen ro1l.
Men badet hade en avigsida, vi skulle ju hem igen. Av bad och värme blev
vi kanske lite slöa. r.larschen hem not förläggningen blev säkert inte den
bästa vi presterat. Men en truppfurir, som dessutom kommer från arm6n, han
vet på råd. Plötsligt konmenderar han "givakt". Nu skal I vi på bråkdelen
av en sekund intaga en spänstig hål1ning, sträcka på ryggarna, svänga på
annarna' hålla takten perfekt samt i övr.igt skärpa oss. Men volontäraspiranter i artonårså1dern, son i varrnt väder iklädd tjock uniform,
marschenat 1ångt på hårt underlag (gatsten) samt dessutom badat och simmat
minst 200 n reagerar inte så snabbt. Det tog gott och väl ett par sekunder
innan vi fattade vad det var frågon om och det var alldeles för lång tid.
Nu igångsattes den verkliga exercisen. Nu fick vi repetera i nrångfar d vad
vi hade lärt oss tidigare. Det dröjde inte länge förrän syetten rann länqs
ryggen. Nu skulle det bli en rarkant skärpning i plutonen.
Så korn vi ändå till slut hem tilI förläggningen, trötta, svettiga och
förbannade på furiren, son hade kört npd oss, förbannade på ,,kornm.isen',, på
flygvapnet, ja, på allt som kom i vår vä9. I broschyren ',Tag anställning
vld flygvapnet' stod inget skrivet on detta. Där stod bara ortalat att det
fanns rikliga tlllfällen till friluftliv och bad.
Inkomna

i

logementet var det bara

till att

hänga uniforrnen på

tork.
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Nästa nbrgon skulle den vara nyborstad och fiäsch igen. Trötta och i
allmänhet lite ledsna satt vi lite till mans och undrade on det var så här
framtiden kunde bl i.
Det visade sig emel'lertid att ju frera riknande strapatser som drabbaoe
oss ju större b'lev kamratskapet och sanrmanhå11ningen. Då var det alrtid
någon på logementet, som uttryckte vad vi alla kände, i tal eller
sång. vi
hade en blivande signalist, som nästan alltid vid sådana här ti fällen,
sjön9 något av den kända läsarsången, "varför skola människor strida,
varför skall de llda nöd", o s v. Jag tyckte själv att detta passade bra
vid vissa tillfällen av nedstärndhet.
I'lästa dag var i regel gårdagens motgångar glömda. vl var ju unga och
trots
allt så9 vi ändå framtiden ljus. Det var bara till att ta nya tag.
En annan solig dag åkte vi lastbil till Klagshamn strax söder dn Malmö.
Där hade tidigare bärgats ett enge'r skt fynnotori gt bombplan av typen Avro
Lancaster. Ett litet antal kvarvarande rester av plåtbitar och arnrnunition
1åg kvar ute i vattnet. Eftersom det var rånggrunt kunde vi vada ut ocn
plocka upp resterna. Där fanns ganska [ycket g mm kulsprutearnmunition.
Några patroner behöl I jag för eget bruk. Krutet i dessa patroner var
formade tilt 1ån9a smala ljusbruna stänger.
För att i någon mån för gyr'ra tilrvaron och deltaga i de små och stora
skämt som ofta förekom blev just de här små krutstavarna 1ämpriga. Man
förde in staven precis under papperet på en 1ämprig cigarett. Då rökaren

tände och drog första brosset antändes krutstaven. Den intresserade
åskådaren kunde då få se en Hten fin svetsråga, som derade cigarettpapperet så att det öppnade sig likt en utslagen blomma och tobaken
fiilt
till nnrken. Den tidens cigaretter hette Boy och tobak i paket kal lades
Riksshag, sonr antagligen var en blandning av torv och gammalt hö av lukten
att döna. MöJligheten att irnportera tobak var säkert starkt beqränsad.
Dessutom var den ju ransonerad.

för vår första permission var inne. Men först hade vi härntat ut våra
pernissionsuniformer, den s k andramunde ri nge n. Den var sydd i diagonaltyg. Kragen var inte så hög som på vår garnr a tredjemunde ri ng. Och frarnförallt var uniformen trevligare att bära. Men som al ltid blev inte alra
nöjda. För min egen del fick jag ett par boxkalvskor (kängor), som dels
hade djupa repskador och dels spruckna ovanläder. Jag kunde helt enkelt
inte visa mig i dessa skor. Byte var nödvändigt, men Jag såg svårigheterna
f ramr'ör mig. Vad skulle jag skylla på, skonumret 42 var
det rätta, oe
Dagen

passade bra på fote n.
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Efter en vis.s tvekan,

med tanke på

ar1t pratet

om

omöjriga förrådsmän, tog

jag mina spruckna boxkalvskor och vandrade ner till intendenturförrådet.

På andra sidan disken stod en något rödhårig förrådsman, iklädd kronans
blå overal'l . Kring livet hade han en läderrem försedd runtom ned stora
gula un i formsknappar. - vad vil l du? frågade han. Lite skränd placeraoe
jag de spruckna boxkalvskorna på disken framför" honom. _ ,'Jag undrar
on
jag kan få uyta, dom är för srnå, dom klämmer". Han tittade
ömsorn på skorna
och ömsom på mi9. - "Jaså, är det säkert,,? frågade han. _ ,'Ja, det är
säkert". Han tittade på mig en extra gång. Tog sedan skorna och försvann
bort til1 en hy1la någonstans i förrådet. Jag drog en rättnande suck, det
hade lyckats. Efter en stund kon han fram rcd ett par andra skor, som han
he1 t plötsl igt kastar emot mig och säger: - "Här har du och kon
inte igen
fler gånger"! Jag hann fånga dem i frykten annars hade de hopbundna skorna
'I
agt sig som en snara runt harsen. Han hade tydligen tränat detta kasr
ti di ga re.
Glad i hågen rusade jag därifrån, boxkalvskorna såg fina ut. Min riIa
nödlögn hade lyckats. vär återkomnen ti11 logernentet prövade jag nyförvärvet. De visade sig vara två nunrner för stora, o v s numner 44. Att
återvända ti11 förrådet för ytter'l igare ett byte var otänkbart. Nästa
bvte
blev inte förrän sulorna var utsl itna.

var det emelrertid 1ördag och permission skulle vi få efter tjänstens
slut klockan 1200. Ett par tinmar före hade vi inre tjänst. Det innebar
Nu

att alla

Br ld

persedlar skule borstas och putsas och vid behov lagas. Al
persedel vård skedde på vår stor"a trappa, Det var
strängt förbjudet att
utföra detta i logementet. Något bord att rägga kläderna på fanns inre
utan under hela rengöringen fick vi hålla dem i händerna. skorna skall
vara blankputsade t o m i hålfoten.
Efter persedelvården var det uppställning vid sängarna, då skulle alla oe
persedlar ligga framme sorn vi tidigare fått order om. prick oå minuten
komrner befälet. Dageleven komnenderar givakt och lämnar av loqementet
"kl

1

art för visitation".

Ett och ett av de p1agg vi lagt fram visades upp. Befälet gick då runt
till varje nnn och kontro erade. Här gärlde det för den enskirde att
intaga en perfekt "enskild stäl1ning,,. var inte så fal let blev det enskild

träning några gånger på furirens order.
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skor,

mössa och uniforrn var de persedlar som blev särskilt utsatta
för
kontrol l. Inget dammkorn, hårstr^å eller liknan<re fick förekomna.
fln man
under visitationens gång skulle ha råkat tappa ett hårstrå på
exempelvis
vapenrocken betecknades detta under rubriken "dålig persedervård',
och kom
i framtiden att föranleda pennissionsförbud.
Vapenrocken uppvisades enligt en särskild rutin. på

insidan var öglor
fastsydda vid ärnhåten. Då rocken skurle uppvisas korsade man
händerna och
stack tummarna i respektive ö91 a. utsidan kontrollerades först. Man hö|
vapenrocken framför sig hängande på de korsade händerna. på ordern
väno,
paraliel1stäl1de man händerna och vapenrocken kon därmed att hänga
i
tummarna ned fodret utåt, klart för inspektion. Skulle det vid ett sådant
tillfälle upptäckas ett litet hål i fodret eller annorstädes petade
instruktören in ett finger och slet till så att det blev en 1ång reva.
Beskedet korn: -"då1 ig persedelvård, skall omedelbart sys igen, anmälan
för
mig när det är krart". Ett sådant fel ansågs vara av grövre art. Efter det
vi fått fast anstär'lning föranledde ett sådant fer a|rtid pernissionsförbud över lördag och söndag, d v s att vara i förläggningen båda
kvällarna senast klockan 2130.

Efter persedelvård och inspektion var det ornklädnad från b.låställ titl
andramundering' uppstä ning på kaserngården för ny inspektion före
permissionen. Nu gäl1de det mest smådetal;er son behövde rättas
ti1I,
såsom att al la knappar var knäppta och att inte rägeflnössan
satt för
mycket på sned eller för långt ner på pannan. Efter kontrollen fick
vi en
snabb repetition av vad vi hade rärt oss. Att vi var skyldiga att
här sa på
lägst

furir,

övriga underbefäl vid tilltal. Även sådana som til lhöroe
andra försvarsgrenar. Därför hade vi också rärt oss de flesta gradbetecx..
ningarna

i

sarnt

arm6n och marinen.

"Höger och vänster om marsch". vi var hert plötsrigt fria att gå vart vi
sjä1 v ville, dock under ett visst ansvar. Det kändes konstigt att få gå ut

på sta-n

i

uniform och enskirt. Man hade nästan vant sig vid att mst
uppträda i samlad trupp och alltid ha kamrater i närheten.
Nu gäl1de det att se upp. Det kunde ju finnas någon hälsningsberättigad
bland alla de nänniskor n'n nötte på gatorna. Säkert var det rnånga spårvägskonduktörer, tullare och l iknande, som ned förvåning och lite tafatt
konstaterade att någon för dern okänd flygare hade hälsat npd ett stronqt
h

onnör.
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På min första dag i det "fria" röste jag miritär veckoslutsbiljett
ocn
reste hen. Från min avstigningsstation tilr mitt föräldrahem var avståndet
ungefär fem ki lometer. Någon cykel e1 ter bil att åka rpd fanns
inte så det
var bara till att gå. Oet hade jag ju fått göra nycKet den senaste
tiden.
Det var emellertid bar a att konstatera faktum, den mycket krävande
exercisen hade gjort nytta. Kondltionen hade blivit nycket bättre
ocn
givet en helt annan spänst i stegen än tidigare.

Än i dag vi11 jag påstå att just exercis, och det ska|r vara hård
sådan,
kan ge den enskilde och en hel trupp en verklig uppryckning. an får
en
helt annan spänst i sitt uppträdande och nera skärpt uppmärksanhet om vao
som händer i ens ongivning.
Söndagkvä1

1,

permissionen

i

slut. Det känns lite

vemodigt

att

vara ti.l .lbaka

logementet igen. He1 gen hade gått så fort. Efterhand var alla tillbaka.
Nästan alla hade varit i sina hen och härsat på, uågra sorn hade
lång hernresa och dessutom saknade pengar till birJett hade fördrivit he.l gen
i
Malmö. Efterhand som tiden gick rärde jag mig r*r och mer
virka röjligheter det fanns i Malmö att för driva tiden nBd. Hemresorna blev därrned

färre.

Tiden för att skriva kontrakt var inne. Nog hade vi vär tankar ritet
ti.r r
mans vad det verkligen skulre innebära att nrsd sin
namnteckning binda sig

för flera års tjänst i det militära. Efter

undertecknandet

var det för
sent att ångra sig. Den allmänna nEningen var, för att kunna b.li fri
från
kontraktet nåste man straffa ut sig. I annat fall rnåste särskilda
skäI
föreligga och det var kanske inte så lätt att skaffa dessa.
En fråga son också uppstod, vad skuIle man göra efter kontraktstidens
utgång. t'lan kunde vlsserligen förlänga kontraktet rnsd ett el ler två år i
taget. som underbefäl fick rnan dock ej kvarstå i tjänst rängre än till

trettiofyra års ålder.
i

nte vara nå9on frarntid.

Och

att ti

höra starnmanskapet så tång

tid

kunde

Trots att det framhö s några nackderar fanns det antagrigen också fördelar. Samnanlagt var det 40 vorontäraspiranter, i årdrarna sexton tiI
tjugoett år, sorn skrev sitt namn på kontraktet och därned förband sig ätt
tjäna kronan i tre år och två månader. Av dessa var femton flygplan_
mekaniker, femton signalmekaniker och

tio

var

vapensmeder.
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Efter

hand . som vi undertecknade kontrakten fick de nu nyanstä110a
volontärerna, ur Fanjunkare carl Svenssons hand, enottaga en anstä11ningsprenie om femtio kronor. En ganska stor summa pengar för en ungdom
den

9å
också rnånga g] ada volontärer, som efter att
betalt sina eventue|ra skurder, samlades på rnarketeriet och inmundigade
s k "vnålfika". Den var något större än den vanriga standardfikan.

tiden. Därför var det

ha

en

iktiga uttalade förvåning över hur vi kunde sälja oss i över tre
år för futtiga femtio kronor. Framtiden fick emellertid utvisa vilket som
var rätt eller fel.
De värnp1

Nu

var

vi i

a]

la fal1 volontärer och skulle

som sådana påbör3'a

rekrytskolan som pågick tilI i början av november och därefter
vicekorpralskolan, som håller på tilI apri I 1943.

I

samband nBd anställ ningen

fick vi

också lämna

volontär-

påbör5ades

vårt personkort och alra

våra ransoneri ngskort på uroa, rnatfett, kött, kaffe m fr. Det var skönt,
nu behövde jag inte nrer hå|a reda på gälrandeperioderna. För att klara
fritidsbehovet lämnade stabsunderofficeren ut restaurangkuponger. Tobakskortet fick ja9 behålla. För en ickerökare blev dess giltiga kuponger en
b

ra

bytesva r.a.

Avlöningsförmåner och frågor kring detta diskuterades nästan aldrig. A1 la
var införstådda r||rd att vi fick rnånadslön. Mat, kläder och husrun hade vi
ju. statusprylar fanns inte på den tiden. r',rånga hade inte ens en cykel och
i l,!almö kunde man gå e1 ler åka spårvagn. I{ed en bi.lJett för tjuqo öre
kunde man åka sta'n nrnt eller ända till Linha,nn.

Efterhand ökades våra kunskaper i löneärenden. Fast anställt mnskap erhöll s k naturaförmåner. Bostad, förplägnad, beklädnad samt en begynnelse'I
ön på ca femtiosju kronor i månaden. Av lönen drogs en frivillig avgift
om femton kronor till Intressekontoret, som sedan betalade den skattsedel
man skickade in en gång orn året, m fr andra utgifter, son vederbörande
sk i ckade in för betalninq.

Ett

avdrag på

tio

kronor per månad gjordes också för ara tir det s k
"konnnisarvet". En sumna som skulle betalas ut vid avgången efter

kontraktstidens utgång, varade anställningstiden minst sex år blev
avskedsprenien sexhundra kronor och efter nio år åttahundra kronor.
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Kvar av lönen efter avdragen enl igt ovan blir bara trettiotvå kronor. Det
blev inte nigon rik på. Nu gäl1de det att planera utgifterna. Det fanns
förstås de som redan veckan efter vi fått lön var ute efter penqar på
lånemarknaden. Vem var det då sorn kunde låna ut pengar? _ Ja, det fanns
några "bankirer", som trots den 1åga rönen ändå kunde rägga undan några
kronor på kistbottnen. Någon löneförhöjning blir det inte förrän efter ett
år. En del av lönen gick åt ti l r dans på Amiraren rned Harry Arnolds
orkester eller på Arena ned rönnes orkester. Resten till fika eller en ocn
annan gång bio. Det var helt enkelt onöjligt, för de flesta, att leva i
Malmö utan att kreditspöket qjorde sig påmint.
Någon gång kunde man skaffa sig tillökning i kassan genorn att taga en
veckas tjänst1 edighet. Genom att visa upp en bevi I jad tjänstl edi ghetsansökan för stabsunderofficeren utbetal ade han ca två kronor" och femtio

öre i matersättninq per dag. I regel
veckan och där bodde nnn iu qratis.

åkte man

til l

föräldrahenrmet

den

Ett nytt inslag i vår vardag var verkstadstjänsten. Den bedrevs i en liten
käl I are på Kronotorpsgatan i Rostorpsområdet, strax bakom fängel set.
Ledare
t942.

för

denna verksamhet var överfuriren

Lif.

överfuri rsqraden var

nv

vi fick sysselsätta oss med att fila rundstål och stå1plåt. Bl a skulle vi
fila två stycken, 2 nrm tjocka, rektangulära plåtbitar. 20 rnm in från ena
kanten av vardera plåtbit skulle filas av till 1 rnrn tjocklek. Efter detta
skulle lödtenn läggas på de nedilade ytorna och därefter sammanpressas. Nu
skulle hela den sammansatta plåtbiten vara 2 nm tjock, även i skarven.
Det var inte så lätt att få måtten att stärnna. En lite rcra företagsam
äldre kamrat som hette Eriksson nen var mest känd som ',Stöten,, och
tidigare hade gjort några månaders värnplikt vid arm6n visste hur en sl ipsten skulle dras. Under hela den tid vi andra slet nBd fil, skjutmått och
rnångahanda andra verktyg cirkulerade han runt bland arbetsborden rcd förevändningen att han ville se på något. En stund efter han 9ått darifrån

blött i

bakfickan på blåstället. Han hade nämligen pumpat
olja i fickan ned hjälp av en oljekanna. Kamraterna skrattade hjärtligt åt
skämtet. Men nästa gång blev det kanske deras tur.
Med denna smygsyssel sättni ng undrade vi al la hur han skul le hinna få sin
p]åtbit klar tills tiden var inne för att visa upp den. Inget problem, när
det var dags hade han det finaste provet av oss al la. Hur hade detta gått
till? - Jo, han hade fått sin plåt gjord hos p1 åtslagaren vid Torngatan.
Så enkelt! Varför hade inte vi andra konmit att Uinka på detta, änniskorkände nnn något

na

är ju

till för att bedraqas.
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Då vi flygplanmekaniker

hade

mekanikerna på s ignal avdel ni ngen
"ETT BAD

till

I

VECKAN

År vln.lE

kornmunara varmbadhuset

varje lördao, under

'i

sid

verkstadstjänst, tjänstgjorde signalBul

ltoftagården.

svENsK"r Så

stod det skrivet ovanför

vid Drottninggatan. Dit nnrscherade

vi i

dörren
reger

kara ånstiden, för att bada bastu och simma några
hundra mter i bassängen. Bäst var lördagen, enligt
schemat exercis,
narsch till badet, bad, marsch hem, inre tjänst och permissionsuppställ_
ning 1145' Ibland var vår rnarschledare på dåligt humör. Då kunde vi
få en

riktig

den

i

exercis. Det kunde ibland pågå så länge att inretjänsten
utgick helt och vi fick endast några mJnuter på oss för ork.lädnad til.l
permissionsuppställningen. Var det någon som inte hann rcd
att konma till
det angivna kl ockslaget utdelades pennlssionsförbud. Det kunde i vissa
fall bara röra sig om några sekunder. Ett hårstrå på vapenrocken kunoe
föranleda sarnma straff. En volontär var ofta, i vårt tycke,
utsatt för
orättvis behandling. Stärlningen som fast anstä t rmnskap hade a1 drig
onrgång

någon hög status.

sig jagad av de flesta befälen flren i synnerhet av underbefären.
Och då var det atltid en riten skara korprarer och furirer
som voro oe
Man kände

värsta pl ågoanda rna.
Det borde ju inte vara så,

alla.

vi til lhörde ju det fast anstä]lda

manskaoet

Fönnodliqen fanns det de som inte krarade av befärsföringen
md de värnp1 iktiga. som ibland kunde protestera
mt feraktig ordergivning e.lrer så
kunde de rnaska i arbetet npd irriterad stämning son fölJd.
Då var det lättare att kommendera vorontärer, som med sln önrtåliga
sui] lning aldrlg vågade säga emot, ardig ifrågasätta, atdrig maska eiler förhala arbetet utan bara svalde sin ilska och utförde den order som givits.
Ibland kunde vi få skitJobb och de värnpriktiga fick stå vid sidan och

skratta åt oss.

vi var några volontärer som en kväI åt rniddag r rnatsaren. vi hade k.rätt
oss i andra mrnderrng för att senare gå på uio. Då k ornrne r vakthavande
dagunderofficeren, en furir, fram ti
våra bord. Han ser på oss med ett
smir. vi förstod att nu är det något på gång. Jag försökte själv att känna

nig alldeles oberörd, men santidigt göra mig så liten

som

n*iJligt.

fran och tillbaka, som en strålkastare I luftvärnet, över
den något skrämda skaran. Och konstigt nog kände
Jag på mig att Jag var
den som skulle bli drabbad.
Hans ögon svepte
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Plötsligt

mitt

pekade han ned hela handen och sade: _,,Ni
och ni skal I städa
rum på Floragatan. Anrnälan för nig snarast efter det
ni äti

t

gt".

Den utsedde förutom jag själ v var 1909 persson
bördi g från
Arlöv. Jag gjorde ett lamt försök att kornma ifrån det, genon
att säga att
vi hade tänkt att gå på Uio.
Svaret kom direkt: -',Har ni uppfattat order,'? ',Ja, furir det har vi ".
"Det är bra, bara se till och sätt fart"! 0rdergivn.ingen var
avs l utad och
biografbesöket kunde vi gl ömma.
Snabbt hem till logementet för byte till blåstä11, därefter
anmälan för
fu ri ren.
färdi

Jag blev tilldelad våtutrymnren såsom toalett, badkar och tyättsuil.l
att
städa. Persson fick hal len och det enda rumnret.
Efterson vi inte hade något större intresse av att städa andras
bostad
besl'it vi att svepa över det här på norltid, så kanske vi hann n,,d
tirl
bion i alla fall.
Jag tyckte det så9 enkelt ut. I badkaret låg en handdusch,
med den i ena
handen och en borste i andra sprutade och borstade jag
md vatten från
gol

v

till

tak.
upptorkning efteråt ansåg

j6g vara ar rdeles onödigt. vatten torkar ju
själv upp med tiden. Och det gä.1 lde att komna snabbt iväg.

På expeditionen väntade

furiren. Jag anmärde: - ',Furir städningen utförtr,
klart för visitation"- Han tar vita frngervantar på händerna. Går först
in
i badrunnnet. Han ser sig onkring, tuggar lite konstigt, grimaserar
blir helt plötsligt alldeles röd i ansiktet under det han pekaroch
på
toalettstolens rock och på spegern sorn hänger på väggen, son
var a. deres
våta. utbrottet kornrner. Han skriker inte, han vrårar. - ,,vem
i hervet har
städat här"? Jag tog steget frarn och svarade: ! ,,Det har
Jag furir,,.
- "Detta skalI göras on, skrek han, här skal l vara rent, torrtorkat och
fint' detta är ett furi rrurn och inget djävra svinhus, son ent logernent"
Detta utbrott var ingen bra börJan för persson, som stod i tur
för visita!

tion.
Han drog rcd de vita yantarna rägs gorvlrsterna. Ja,
överallt där det
kunde finnas dam. Efter en stund hå.ller han upp händerna,
visar finger:
t'pparna. De är a|lderes svarta. Han går fram och ställer
sig frarrrför
Persson och drar honom under näsan npd de skitiga
vantarna unden det han

säger: - "Här skall också städas om, iag återkomrner m
en timne, då skall
här vara rent och snyggt annars får ni hå.I .la på längre,,.
Nu var det hert utesrutet att hinna tirr biografen.
så när hade han a.r driq
kunnat behandla en värnpl

iktig.
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Efter en

timme brev det en förnyad visitation. Städningen blev godkänd.
Furiren hade förstört vår fritid den kvärren. För hans egen de.r gjorde
det
ingenting att få vänta, han var ändå bunden av dagtjänsten.
Denna episod, en av många, visade vilken svag ställning
en kontraktsbunden

volontär

hade.

Till ett befäl fick
blev

man

inte

säga du. skulre detta
.läran.
den rätta

inträffa

någon

gång

återförd til l
Några vicekorpraler på egen division kan avföras från denna regel . Det
fanns också de befär, som man fick säga du tin på tu man hand, rnen då
andra var i närheten, så var det graden som gä1 lde. 0m man inför trupp
råkade säga du till ett befä] , fick rnan också taga emot en til lrättavlsning inför trupp. Kontakten mllan över: och underordnad fick inte bIi
fani

man nogsamt

ljär.

snart accepterade man detta system, att bli tilltalad m.d ti te.l och
efternamn. Aldrlg nnd förnamn. sorn en förJd av detta systen
tir ltarade
även vi kolleger varandra npd efternannet.
Detta tllltalssätt använde vi, med några få undantag, hela miritärtiden.
Ganska

0m någon hade brivit försedd nBd
kol l eger ernel lan.
som

volontär och vicekorprar sade

ett bra smeknamn anyändes detta i

vi i

regel du

reqer

ti

de värnpriktiga. Som
efternamnet.
Egentligen var det här en konstig umgängesfonn. vr kunde ha det bra,
e1 ler
så kunde vi fara iIa tillsarnmans. vi Jobbade frera på sanrna flygpran.
vi
gjorde tillsyner på flygplan. vi hade övningar tillsarnmans
och ändå sade
vi inte DU till varandra.

korpral och furir tilltalade vi beväringen npd Ni eller

En del av vår volontärutbildning gick

åt till att traggla förmanskap

och

lydnadsstä1 I ni ng.

Det visade sig under utbirdningens gång, att vl var många som hade svårt
att hålla isär begreppen och det var kanske inte så konstigt, al la är ju
inte funtade att kunna klara av Juristernas kans.l isvenska.
Jag skall här skriva ned något av vad vi skul 1e kunna och dessutom hade
skri vni ng på.
"Krigsman vid flygvapnet, virken innehar högre uänstegrad än annan
krigsman vid flygvapnet, är dennes fönnan. DärJämte är envar i norn
krigsrnakten

fönnan
särski

I

t

för den, över vilken han enligt
förordnande innehar befälsrätt.

tJ äns tgöri ngs regl ene

nte eller

20

