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Den

för vilken

till

förmannen.

annan krigsman

är

förman,

är

underlydande

i

förhållande

Krigsnan, vilken innehar högre tjänstgrad än annan krigsrnan, är överordnad
för denne senare. En förman är sålunda även överordnad i förhål lande till
den un de r1y da nde.
Den, för vilken annan krigsman är överordnad, är i förhållande till denne
underordnad".

Hälsningsplikten som jag vidrört tidigare var också ett medel , son användes ti1| att trycka ned en underordnad volontär. Den användes bl a av
befäl , vilka nnn a] drig hade kontakt ned eller ens visste vad för befattning de hade. Här hade vi volontärer egentligen inte några rättigheter
utan bara skyldigheter. Ja, man skulle nästan ibland kunna tro att vi var
I i vegna.

jag ninns särskilt, var en kväll, då jag var på väg
se en film som hette, ,'Jag minns min gröna dal',. Den

En reningslös episod

till sta-n för att

skulle vara rycket sevärd och dessutom var Jag bjuden.
son vanligt gick (marscherade) jag i rask takt, det var

att

vi ju

uppmanaoe

göra.

Strax innan jag hade konnni t fram till
såg jag, i

jä rnvägs vi aduk

ten över

Lundavägen

den något nörka belysningen, en uniformerad cyklist på gatan
tvärs över spårvägsspåren. Han var på väg i nntsatt riktning, d v s nnt
K i rsebe rg och F 10.
Jag ansträngde mig inte något särskilt för att se ven det var. Att hälsa
tvärs över Lundavägen försökte jag undvika. Zacke var dock ett undantag,
honon måste rna n häl sa på av ren själ vbevarel sedri ft.
I det här fal let var det ett annat befäl , som hade uppmärksamflat att jag
inte hälsade, Med detta som skäl vände han in på min körbana (vänstertrafik) i höjd ned Vattenverksvägen. Efter en stund fanns han bredvid miq
Då trottoa ren.
"Volontären - gdr halt"! skrek han. Jag stannade, vände m.i g om och såg att
det var en furir Gustavsson, värnpliktig flygförare, sorn antagligen gjorde
någon repetionsövning. Jag tror inte han f1ö9 Jaktflygplan utan nöjliqen
transportflygpl an.
"Varför hälsade inte volontären" . frågade han. - ,'Jag såg inte furiren,,,
"Såg inte - hälsa"! skrek han. Jag utförde hälsnlngen samtidigt som jag
funderade över vad den egentliga orsaken vaf att han antastade rnig.
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Efter en stund frågade han: . "Var är volontären på väg',? Jag svarade
pl iktskvldigast vart jag var på väg. Då sade han tiil srut,
- ',Egentl igen
skulle volontären få 9å hem och lägga sig, men jag skall låta nåd gå töre
rätt, men kom ihåg en sak, volontären ska.l I lära sig häl sa till en annan
gång annars skall volontären få ett helvete i hela den återstående
kommistiden. vi skirdes åt. ,:ag fortsatte, lite skakad, mot sta'n och bion.
Funiren vände tilrbaka nnt F 10, nu gående, ty man får inte cykra r.t
trafiken. sonmaren 1943 i Rinkaby fick jag för första gången i mitt riv
åka med som passagerare i ett flygplan. Jag gjorde det på order av

1öjtnant Beck-Friis som då tjänstgjorde på andra divisionen.
Flygplanet var en inmönstrad tremotorig Fokker. Förare var min aggresive
värnpliktige furir Gustavsson, son höll på att öva start och landning.
Någon speciel I hä1 sningsövning hade vi inte denna gången och inte senare
heller för den delen. Virt tldigare ffite var glörnt.

Att

vara

militär utan personlig

flygplan- och

vapenmekar

i

beväpning gick ju inte an. Därför fick vi
september kvittera ut våra vapen i form av

gevär M/96. Signalisterna fick ut pistor M/07 och ansåg sig därmed
vara en
kl ass över rnek a rna.
Pistol l''ll40 fanns vid den tiden endast i ett fåtal exenplar. Alla personliga vapen kvitterades hos vapennästare skargren i vapenförrådet ovanfdr
natsalen (hotel I Halvia).

vid vissa tidpunkter fick vi instäl la oss i vapenförrådet md väl ren.
gjorda vapen. Då togs vi emot av specialisten på gevär, vapenmästare
Berggren, som företog en noggrann besiktning.
Med vapnen följde andra probrem utöver de vanliga. Nu tillkorn
vapenvård.
Eftersom gevären stod förvarade i ett vapenställ, ofta i ett förrum tilr
logementet, blev de rycket utsatta för damm.
I mynningen på geväret skulle dessuton sitta ett s k mynningsbleck fast-

satt

med bi vax.

Denna

lilla plåtbit blev till förargelse för

nästan

all

stamDersonal

utrustade med gevär" och sedermera även kulsprutepistol (Kpist). Saknades
detta nvnningsbleck vid någon av de inspektioner, som förekom, inkasseraoe
ägaren ett permi ssionsförbud omgående.
När det gä1lde exercis blev vapenföringen ett nytt rcment som sku e läras
in. Efter en tids träning tror jag faktiskt att vi blev riktigt skickliga.

Ja, så bra, att vi fick
1943 på Malmö gamla

marschera

idrottsplats.

efter fanvakten vid

Svenska flaggans dag
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övrig utbildning på geväret fick vi inte under september månad 1942.
vi blev väl därför lite förvånade när det kom besked om att volontärskolan
skulre sköta vakthållningen på frottirjen då övrig personal dertog i
flygvapenövn i ngen i Västergij and (Se Stridsbergs bok sid
61).
Någon

Nu genomfördes snabbutbirdning i posts uppträdande. Många av
nina kanrater
hade aldrig skjutit rned ett gevär. sjärv hade jag ju utbir dning i
henvärnet sedan 1940.

För
vr qLL
att iI någo
rdgur
n man
run råda
rdoa! bot
pa denna
DoE pa
oenna okunnighet
okunnighet fi
fick
ck vi avlossa vardera
fen (5) 1ösa patroner (även kal lad träplugg). Med denna något förk rvnrta
utbildning kom vi snabbt in i verkligheten.
under vakttjänstgöringen var utrustninqen förutom qevär, l ivrem rned liten
patronväska för tjugo patroner. I geväret skul le finnas två skarpa och tre
1ösa patrone r.
Den svenska igelkotten saknade nog en hel del taggar de dagarna. En da
-o
marscherade vi mot Kockuns varv för studi ebesök. Komna utanför hotell

savoy var det någon som upptäckte skådespelaren Edvard persson innanför
ett av hotel I ets matsal sfönster. upptäckten spreds snabbt i nom her a
plutonen. Alla huvuden vändes nästan samtidigt rnt Edvard för att beskåda
denne populäre skådespelare. Vår furir tyckte e+ellertid att det hela
blev
en smula pinsamt varför han kommenderade, - "se rakt fram" och därmed var
det slut på vår nvfikenhet. Jag har ibrand undrat hur Edvard n6jligen såg
det från sin plats när hert plötsrigt 40 huvuden, som om någon drog i ett
snöre, vändes bort ifrån honon.
Besöket på Kockumsvarv blev en verklig uppleverlse. vi fick se hur rnn i
sand forrnade stora fartygspropel l rar och sedan göt dem i dessa formar. I
motorhallen byggdes stora dieselmotorer, ja _ så stora att en Derson
ledigt kunde stå inne i en av dess cyl indrar. vi fick besöka fartygshalren
där ett fartyg höI1 på att svetsas, som då var ganska nytt inon fartygs_
byggandet, tidigare hade de nltats. Detta fartyg var på 20-tusen ton, ett
av de största som byggdes på den tiden. Några av ,,kolosserna', vaf tank:.
fartygen Soya l och Soya 2.
I dag på 1980-talet är detta ju snråpotatis.
vad som förvånade oss nest var de stora voryrner, som fartygsteknikerna
rörde sig i om nan jämförde ned det vi sysslade ned. Många hade dessuto'
ett svart och sotigt arbete och i denna Järnförelse hade vi det ju vida
bättre. vi fick även vara ute i friska luften i vårt arbete, det var det
säkert många på Kockums som saknade. Det är bra nBd studiebesök.
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På hösten 1942 fick vi frygpranmekar nedverka i bärgningen av en
Jg som
hade nödlandat vid Sege strax utanför Marmö. Flygplanet var helt
oskadat
och kunde bogseras därifrån nBd lastbir. Bästa tiden att bogsera
frygplan
var på natten då så gott son al r birtrafik var borta. Färdvägen från Sege

till F l0 gick via Lundavägen

och

va

ttenve rk svägen

(ev södra Bulltofra.

vägen ) .

under bogseri ngen fick vi se himlen färgas röd av en brand i en
sror
industri. El den var anragd som så många andra bränder som förekommit unoer
hösten.
Pyromanen

var svår

att

fånga trots efter'rysning. Hans öde blev dock ett
besök vid Alvars korvkiosk på storgatan i Ängelholm. Där blev han igenkänd
och infångad av polisen. Många av oss skulle besöka den kiosken tre ån
senare. Då tänkte nan tillbaka på denna nattliga bogsering.
Bärgningsledare vid detta och flera andra tillfällen var flygplanmästaren
Karlsson vid 3.div. Förmodrigen känd i hera frygvapnet sorn ,'Ka e bu.rt,,.
I'lan kan nog inte påstå att han var någon utprägrad miritär
mn säkerl igen
en arbetsam och pl.ikttrogen yrkesrnan som F lO hade stor nytta
av.
Att bärga flygplan under "Kal le bult', var också en övning i att hå] .la reda
på de fyra väderstrecken.
vid bärgningen av en buklandad Jzo troligen zackes nr 2352, se boken sid
28, i Rosengårdsstaden lyfte vi frygpranet, tog ut randstär1et och på
1ämpliga gator bogserade vi på natten även detta tirl F 10. För
att komma
förbi lyktstolpar och andra hinder använde ,'Ka]le burt,' väderstrecks.
angivelserna till ett maximun. En vinge som skulle ',saxas',
förbi en ryktstolpe kunde bli så här. - ,'Stopp, stopp, _ västra vingnocken
mt söder,
stJärten något åt öster, - stopp, - hela f'lygplanet llte åt söder o
s v.
När vi vid fyrartiden på mrgonen avslutat bogserrngen och låg ti
sängs
var det nästan ingen som kunde sova för al 1a dessa väderstreck son
snurrade runt i huvudet.
En annan bärgning av J20, som nödlandat p g a nDtorstopp över Skabersjö,
''..

var betydligt enklare. Flygplanet fattade e.ld och brann upp. Kvar att
'I
asta fanns endast pånsar och ståldetaljer samt vissa smärre .lättmetal Ir
rester. Förare i detta frygpran var dåvarande löJtnant Ove Mii'r rer-Hansen.
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En nrcrgon var ''stöten" Eriksson igång igen ned ett nytt påhittigt uppslag,
som vi andra på logementet fick rida för. Före nnrgonuppstä11ningen på

kaserngården hängde "Stöten" upp ett tiotal bi.l der på väggarna,
klippta ur
den tyska bildtidningen signal . Birderna var från orika frontavsnitt på
den tyska k ri gsk a rta n.

Efter det vi "stärrt upp" var furiren som vanrigt inne på logementet ocn
kontrollerade ordningen. Han såg då naturligtvis vad som var uppsatt på
väggarna. Vid upprepade förfrågningar ven som hade hängt upp bilderna var
det ingen som svarade. Ingen ville yppa ven son var den skyldioe. Ingen

ville vara okamratlig,

"Stöten', fanns nänligen

inte

med

på uppställr

ni ngen.

till Beijers park och väl där f.ick vi genornlida en nycket hård exercis under en tirnmes tid. var femte minut gjordes
dock halt och varje gång fick vi sanma fråga, men alla var sturnna. Till

Nu blev

följden

språngmarsch

slut var det

en son inte orkade längre. svirnfärdig av trötthet talade han
om att det var Eriksson som var den skyldige. Då först märkte furiren
att
Eriksson inte var närvarande. I sitt upphetsade tirrstånd efter att na
sett bi lderna glömde han kontrollera vilka sorn ej var dår.
"stöten" var på "sjukan" och srapp därför ifrån hela denna ti11stä1 lning.
vi såg dock att furiren gillade vårt sanrnanbitna uppträdande och marschen
hem och en annan exercistinrne den dagen blev närmast som semester.

"stöten" kom emellertid inte undan följderna av vad han hade stäl lt ti.lI
med. vi visste att i k1ädskåpet förvarade han en rnssa "prylar,' av orika
slag utöver de vi skulle ha i vår verksamhet.
Nästa morgon, strax före norgonvisitationen, tog vi hans klädskåo och
vände det upp och ned. Det blev ett enormt rassel då innehål1et rasaoe
ner på skåptaket.
Något försök att förhindra det hela gJorde han a1 drig och det var heller
inte röjligt, det var ju ett I ogenentsbes I ut.
vid morgonvisitationen då alla skåpsdörrar skul lle vara öpona v.ir
"Stötens" dörr stängd. Furiren som fiirstod anredningen sade: - "Eriksson öppna skåpsdörren". Dörren brev öppnad och ut på golvet tril lade inne-

hållet i

en enda röra.

Furirens komrnentar

- "dålig skåpordning

Eriksson,'.
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Trots al lt vavr det dessa små episoder som kryddade tillvaron. I det stora
hela var det ganska trevliga månader vi hade på 4.aiv (specdiv) i gamla
Kirsebergsskolan. Med så många ynglingar tillsannnans var ftrn aldrig
utan
sällskap. Alltid var det någon hernma på rogenrentet eler på nnrketenteriet. Alltid var det någon som skulre ut på sta'n, på bio erler bara gå
och "ströga" på södergatan. Ar'ltid fanns det någon tirthands ifa.l .r nnn
behövde fråga on något. Man gick säl1an någonstans utan sä|skap.
Man brev
en fl ockmänni ska.
Nu var

enellertid tiden inne då vi skulle flytta. Ett nytt hyreshus hade
byggts vid F'loragatan. Där skulre vi förläggas under vicekorpralskolan.
som började den 1. nov 1942.
I och md denna fryttning brev skolan nBra splittrad. Logementen var
mindre och alIa ned samma yrkesval bodde tilIsanrnans.
Själv blev jag förlagd ned sju andra flygrnekar i ett logement i Floraqatan
t2.
Onedelbart till vänster i halren fanns tvättrunmet. Inrett en1 igt gängse
milltär standard red en rostfri tvättho och några ka|r vattenkranar nEo
stril. Mittemot till höger i ha]len ett litet skoputsrurn och oredelbart

efter detta stod ett gevärsställ. Efter hallen r<om man in i det största
runrnet inrett md tre våningssängar, sex klädskåp, ett bord och fyra
stolar. Längre in i lägenheten fanns en toalett och till vänster fii denna
ett litet rum med en våningssäng, ett .litet bord och två stolar. I
samtliga sängar lå9, med träull, nystoppade nadrasser. Nu började sarnma
procedu.igen att lägga kroppens tyngdpunkt på rätt stiille
så ran inte
trillade av sängen och att få arla "knölar" någorlunda rätt förderade i
madrassen.

Ett

veckoprogram, uppsatt på anslagstavlan i trappan, kungjorde våra
lektioner. De teoretlska lektionstinnrnrna (45 mJn) var nu betydligt f.ler
än vi hade haft tidigare. De sarar vi använde var i gamr a Kirsebergs-

skolan, K i rsebergskyrk a ns sarnlingssal samt I divisionernas baracker vid
f lygstati onen.
utbildningen bestod av fyra ar1mänmilitära: och fem yrkestekniska ämnen
(se bif betygsformulär).
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De teoretiska.ämnena varvades ncd praktisk yrkesgrens- och narkstridstjänst. Eftersom 3.div var skoldivision utnyttJade vi 3.div hangar för den
praktiska flygnekanikertjänsten och under redning av frygplanmästare
"Calle Bult" Kar'l sson. Detta bestod ofta i att vi fick hjälpa till på
flygplan J8 och J20, som stod för tillsyn eller reparation. Jg hade iblanc
skador på dukbeklädnaden som behövde lagas rned nål och tråd och därefter
en linnelapp och några lager färg över så var duken hel och fln igen.
Ett ganska svårt arbete jag fick vara ned om gällde att klä om ett sidoroder helt rmd ny linneduk. Att sy duken så att den blev spänd och utan
rynkor var inte I ätt.
Genon efterbehandling med en specielI lack s k Red-dope sträckte
sig duken
ytterligare och blev till slut spänd som ett trunskinn.

I

ämnet stridsutbi ldning blev det nu en npra målmedveten satsning
även göra oss till goda markstridare.

mt att

För detta ändamål blev BeiJers park det stora sragfältet. Här
trirnnades vi
i ansatsvisa framryckningar, här årade vi md geväret i båda händerna så
att armbågarna gjorde gropar i marken och här ålade vi mde.l st hasning.
Det fanns inte nånga hå1 igheter, tuvor eller buskar som vi inte
kände

i gen,

Klädseln vid dessa övningar var bråstälr mn det var inget son hindrade
att vi på en exercistinme fick göra en sväng in i "BeiJers,' och öva lite
stridsutbildning iklädda uniform. Efter en sådan övning var knä och ann_
bågar alldeles gröna. uniformen skulle borstas under rasten för
att vara
fin igen tJll nästa uppställninq.

Våra dagliga exercispass förlades, efter f.lyttntngen,
Va ttenve rk sväge n mn ofta rcd en "sväng,, in I ',BeiJers,,.

i

huvudsak

til

I

under ett sådant exercispass, under ledning av skolchefen fänrik 0terdahl
,
kon "Zacke" cykl a nde.
Han avbröt exercJsen och sa, -,,du konmenderar fe.l _ jag skal
I visa - jag

tar

befäl

et".

vi

såg undrande på varandra, vi var Ju vana vld våra instruktörer
tyckte att de alltid kornrnnderade bra och blev därför något förvånade

och

över

"Zackes" påstående.

Nu tog han enerlertid befäret. så börJade en exercis, som brev rycket

rörig.

Han kommenderade

kolliderade

vl ofta

ofta på "fel ben", så att i

rmd varandra.

her omvändn i nqa rna
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väl var avbröt han efter en stund och sa till skolchefen, , ',så här
ska'l I det gå titt - du tar befälet,,.
Skolchefen svarade, . "ja överste - men jag annäler att då kan inte jag
Som

eda truppen i exercis',"Zacke" svarade inte utan tog sin cyker och trarnpade rnt flygstationen för
att antagligen där även kasta sig över flygstationsvakten. För vår eqen
I

del fortsatte exercisen

som van]

iqt.

Nu började också vår skjututbi l dni ng på vårt gevär M/96. I bri st på
fordon, nu som alltid under krigsåren, var det bara ti att marschera oen
c:a 3 km långa vägen till Husie skJutbana. de son narscherade sist i kön
fick skiftas om att bära den 35 kg tunga ammunitions'l ådan. Något slag av
hörselskydd användes inte på den tiden och det ingick inget sådant i vår
utrustningslista.
Anm. Hörelskydd förekom inte förrän i början på 1950-talet då realjudet
blev besvärande.
under volontärrekrytskolan

fick vi ju

något kännas

vid pennissionsförbud,

d v s att inte få vistas utanför fritidsområdet.
Att vilja vara "ute" efter klockan 2130 betydde för den enski.l de att han
måste, med ifylld permissionssedel där skäl skulle anges, lägga in sin
ansökan till skolchefen or permission.
På skolan beviljades man sä an pernission på andra dagar än onsdag,
lördag och söndag. För övrigt fanns det en bestänmel se som var .lätt
att
följa och av följande lydelse.
"TJänstledighet och permission äro lcke att anse såsom manskapet tillkom_
mande rättigheter utan bevi tjas företrädesvis såsom uppmuntran för
ådagalagt gott uppförande och välförhållande i tJänsten. pennission under
natten bevilJas sparsant och icke utan vlktiga skäl åt den som visat sig
mindre pålitlig eller brustit i gott uppförande,,. orn pe.rnission erhållits
kunde man en onsdag få vara "ute" ti
klockan 2400, en lördag till 0030

och söndag till 1130. Dessutom kunde man få nattpennission över lördag och
söndag. Då fick rnan emer'rertid inte ilgga på rogementet på rördagsnatten
eller äta i matsalen på söndagen. Det gick altså inte att ha nattpemisr

sion för

'|

att "slå nrnt', på stan och sedan utnyttJa Gn egna sängen på

ogenentet. De som inte hade pennission skulle stå uppstärrda vid sängarna
under kvällsvisitationen. De som hade permission t ex en onsdag till 2400

skulle vara hennrn i så god tid att även de låg till sängs vid nattvisitationen. Hann de inte ned att lägga slg skul 1e de stå uppstäl lda
I
unifonn. Pennission md

civil

klädsel bevilJades

a1

drig,
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tri

ngs sy

sid

fte infört det s k orick-

En anmärkning lika nBd en prick var rika flr-.d ett permissionsförbud.
En
grov annärkning kunde ge permissionsförbud direkt utan att någon prick

utdelades.

Skolchef och instruktörer kunde utdera dessa straffsatser när- och
varhelst en elev påträffades och i deras tycke uppträdde ovårdat. De fresta
"prickarna" utdelades då vi hade uppstä11ning i uniforn inför ett exercis_
pass el 1er liknande där uniform var obligatorisk k.lädsel .
BIev man tilldelad prickar för att r'n var ovårdad kunde anledningen t ex
vara långhårig, orakad, hårstrå etler fläck på uniformen, dårig skoputs
såväl översida som unden skon, dåli9 vapenvård elrer saknat nynningsbleck.
I övrigt var det dåri9 skåportrning, sängen dåtigt bäddad el rer ej ordent'|
igt sträckt eller att logementet var dål igt städad. Ja, det fanns så
många niljligheter att fera på så att undvika en prick var
nästan omöjriqt.
Son komplettering i vår utrustning hade vi fått två grå
och två vita harsbindor' Dessa var en n6rklig uppfinning, som skulre bäras av hygienisra
skär. Den grå tirl vardags och den vita ti|r bästunifornen. Bindan
skall
läggas runt halsen och ncd fastsydda snören knytas framtir'r
md en rosett.
Ändarnålet var att skydda vapenrockens ståndkrage rmt nedsmutsning.
Tanken
var god för uniformen brev särlan errer ar drig tvättad och då är öt
kanske lätt att göra sig en förestältning om hur smutsig kragen
kunde b.ri
efter ett par års användning. visserligen var fodret svart så det syntes
inte så mycket' Harsbindan var' enrigt mitt tycke, obekvänr att bära,
den
ville gärna glida uppåt och satt ibland ovanför kragen rEd hela rosetten

synl i g.

För att slippa detta obehag underlät man ibland att använda den. Eftersom
detta ofta var föremål för kontroll var det nånga ',prlckar,, som utdelades
pgasaknadhalsbinda.
Hade man fått en anmärkning (prick) i början på veckan lade nan
in qn
permission på onsdagen. Eftersom "pricken" var införd i en ,'liggare,'
blev
den aldrig bortglörnd, man fick permissionsförbud och ,,pricken"
ströks.
Hade man åsamkat sig tre "prickar" rintsvarade detta permissionsförbud
över

ördag och sönda g.
Med detta kvi tteri
I

bort

eventue l l

a

system rade
"prickar,,.
ngs

mn arltid in dr perrrssion för att få

under det praktiska halvåret av skortiden rcd tJänst på frygstationen
förekom al drig perrnissionsförbud, där fick al 1a jobba hårt, ingen
hade tid
med dessa ständiga kontroller. skul le någon mJssköta
sig blev det i reqel
en runtlig tlllsägelse, som ofta tog llka hårt.
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vi har nu blfvit

sid

förderade på divisionerna.

Mitt tidigare nunrmer (18)
jag
Nu hade
istäl ret brivit ti derad nr 233.
Därmed är det också bestänt att jag tllrsamans ned en
kanrat som fick nr
256 Andersson - sedermera bastroppchef i Everöd, blev placerade på
Z.
skulle inte

användas

r.r.

divisionen under röjtnant Hamrnar6n. De andra flygplanmekarna brev förde.rade på 1. och 3.div.
Denna omnumrering blev inte den sista. Året därpå fick
vi, som inte hade
mönstrat, våra nönstringsnummer från respektive rullföringsområde.
Efterhand som
sanmans med

vi

mera al lmänt blev förtrogna npd våra vapen,

de värnpliktiga,

allt oftare

fick vi tilr-

deltaga som poster

stj än s t.
Al l sådan tjänstgöri ng ombesörjdes annars
f Iygstationstjänsten.

i

vakt_

och

be redsk ap

signalisterna hade srn vakttJänst

i

i

huvudsak

av persona.l från

reger vid väderstationen på Bur.rtofta_

gårde n.

Det fanns två vakter, kasernvakten vid gamla Kirsebergsskolan och
Flygstationsvakten vid flygstationen. Dessa vakter sku.l.le besätta
ett antal

poststä l I en ned poster.

vakten Kirsebergsskolan satte ut poster vid skoran, för1äggningarna
vid
Sol gatan och ganrl a Vattentornet.
Vakten flygstationen satte ut poster vid flygstationen (hangarområdety
samt vid ammun i ti ons fömådet (bomben) på andra sidan fältet.
som synes gick det åt ganska nycket personal til l denna
vakttJänst. Efter
ett dygns vakt gick man direkt "på" ett dygns brandberedskap rned förlä9gning på flygstationen och nnd rcdhavda sängk1äder. Hyglenen i vaktlokaler_
na var dålig. speciellt sängarna ned rnadrass och kudde. Dessa som användes
av så många olJka männlskor att vira på under frivakten, blev vad jag vet
aldrig tvättade. Att ligga på madrassen var inte det största obehaget då
vi ju alltid lå9 ncd uniformen på. värre var det ntd kudden. Den var k.lärtd
med brunt skinn. Med tiden fick den en fet beräggning på ytan,
son pårninde
om det smorda gorvet i hangaren. Tilr slut fick vJ, för
att undvika eksern,
medföra egen handduk

att

lä99a över kudden.

På vintertid vld stark kyla fick patrulrerande post använda
stora
pälsar, som alltid hängde r vakflokaren. Dessa brev eJ helrer

ofta, trots att

brå

rengjorda så
o m så rångt

olika nEnniskor använde dem. Det gick t
fanjunkare BJörk fick tir rgrrpa bek ämpn i ngsmeder not
loppor, som hade invaderat och funnit god hemvist I pälsarna.
rnånga

att fältväbeln
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