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Det var ingen'som gillade
man

fick

teoril

att

sid

Ett positivt inslag var dock att
var att efter två dygns tjänst sitta oå

gå vakt.

passera rnatkön. Nackderen
ektioner och vara sörnniq.

Att

9å post krävde en hel del av den enskil de. Det var inte att ba ra stå
på poststäl let utan det gäl1de att även nattetid vid olika klockslag
patrul I era i själva hangaronrådet.

Det var alltid nBd viss spänning rnan påbörlade denna patrullrunda. Berysningen var rycket dålig. Det knäppte och rasslade övera t i hangarennas
tak och väggar. En sten på hangarplattan, som man sJä1v hade råkat soarka
til1' kunde vara orsak tirI ökat spänning. För att undvika överrumprande
anfalI gick man 1ångt ut från hörnor och nischer i hangarväggar och

portar. Även nedhopp från hangartaken fick man räkna md. Att vi var på
alerten kontrollerades ibland av någon nitisk dagofficer, ibland qanska
h

årdhä

n

t.

förrådet (bornben) var svårt att b€yaka. I hela mrådet rådde
vintertid totalt rörken, belysnlng saknades helt. En del dagoffice ra re
levde säkerligen farligt vid sina nattliga inspektioner. Risken
att bli

Amnun

i

ti

ons

skjuten av en nenvös och rädd post var stor,

Att

vara post på dagen fordrade en annan stil. uppträdandet måste
vara
exemplariskt, speciel lt på flygstationen, där man stiindigt var
i norn
Zackes

arbetsområde.

På morgnarna vid tjänstens början hände det då och då
att Zacke
inspekterade kasernvakten. Efter inspektion rrngde arrtid den
vaktchefen
och förvarnade om hans ankomst till flygstationen och i vilken
sinnesstämning han var

i.

var stor, alra sku|le vara borstade och rena. utryckningen ti
uppställningsplatsen sku11e gå som en oljad blixt, Det dröjde .inte länge
förrän vi hörde posten skrrka - "iiiiihh geevääärr,,!! Han hade sett en
skärmmössa ovanför det ganska höga staketet som gick rängs
södra
Bulltoftavägen, den förfryttade sig i riktning mt vakten. vi sprang
Spänningen

sonr

vanligt så fort det gick, ut och stiillde upp. vaktchefen kommenderade
givakt' Alla som kunde drog in magen och sköt ut bröstet, geväret
vid
högra benets byxsön. Nu kan han komrna vi är klara.
Så kom "mössan" - in genom grinden : men - det var inte zacke
utan en
telegrafare på väg

till

F

l0

telefonväxel

.
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Han gjorde

ett

strongt honnör och tackade för visad uppmärksamhet. Efter
detta var det bara tilI att rycka in iqen. Nu behövde vi emellertid inte
vänta län9e förrän det var tid igen. Nu var det till Zacke vaktchefen
lämnar av. Zacke tar enot, grymtar tite, går runt och inspekterar. Är det
månne något som inte är perfekt? Finns det en något böjd rygg er]er någon
hänger rcd ena axern kan han rycket vär gå handgripligen ti|l väga för att
rätta till felet och bli nöjd. Slapp vi bara att öva in- och utryckningar
så tyckte vi att det var skönt. Det hela var över och vi hade sluooit
ndri

Ii

gt

undan,

Hade någonting däremot "gått snett" på vägen
kunde hurnöret vara på kokpunkten då han kom till

förbi alla

fö11äggningarna

flygstationen. Då börJade
han direkt med att utryckningen gick för långsamt och skulle göras on
eftersom det tog för lång tid innan siste man var på plats och att vakten
på grund av detta ej var uppställd i tid.
l'len en vanlig dörröppning av standardtyp sräpper inte igenon en hel vakts
slutna del samtidigt, någon måste koffina sist. Det tog ene ertid zacke
aldrig någon notis m, alla skulle vara ute samtidiqt.

vid ett

annat

tillfälle

under en vakttjänst

vid

kasernvakten fanns det
värnpliktiga som gick vakt för första gången. på rcrgonen vid tiden för
Zackes framfart gick en av dessa värnpr'iktiga post. För att det lnte
skulle bli en niss, förmanade vi honon att vara särskilt uppmärksarn. När

han såg zacke svänga in på Norra Burltoftavägen från Lundavägen skur1e
kalla ut vakten rEd hög och tydlig röst. Sådant gillade Zacke.

han

"Inga problen" - svarade posten, - ,,det här klanar Jag lätt". Lugnade av
detta svar 1åg vi ovanpå våra sängar ändå färdiga att rusa ut vid ninsta
l jud.
Men vad hände? Ingen hade rnärkt något

mn helt överraskande hörde vi ett
"lejons vrål". zacke stod helt plötsligt i vaktlokalens dörr. Han var blå

i

ans ik

Att

tet.

att vi sprang ut är fel , vi f1ö9.
Som följd av denna niss brev det övning r
säga

utryckning ninst fem eller

sex

gånger och det skulle gå fortare för varje gång innan Zacke b.lev nöJd.
Hur kunde nu detta hända? - varför hade inte den sJälvsäkre posten kallat

ut

oss?

Svaret var, sedan

vi talat md honon, att

röst svek honom. När

han såg Zacke

fick

han

han

fått

inte

en ',blockering',.

franr

ett

.ljud.

Hans
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För att få känna på orientering fick vi vid den årliga
frottiljrnästerskapen nBdfölja ti
Frostavar'ren. Resan företogs rned tå9. Vi vorontärer brev
inderade i grupper. under redning av våra instruktörer
fick vi ned hjärp
av karta (svartvit l:100000) och kompass instruktionsmässigt .leta
oss fram
genom tassemarkerna. För nig var detta
en ny trevllg bekantskap att kunna
taga sig fram i naturen. Det visade srg här att det inte a
tid var de som
sprang fort, son kom fortast i mår. man måste kunna orientera
också. Sannna
storlöpare såg vi flera gånger mllan olika kontroller. Trots att vi gicr,
natur'l igtvis rakaste vä9en, kunde vi ibrand ligga före vid
någon kontrolr.
Efter orienteringen fick vi mat på Frostavallen, sedan var det tåq hen
i

ge

n.

Den natten sov

nin

jag gott efter en hel dag i skogen. Det var en daq hert i

smak .

För de som kände behov av ytterligare utbildning, utöver det som de
mi I J tära skolorna gav, fanns det ollka kurser
i civila ämnen. Denna kurs_
verksamhet ordnades av F 10 i nya Kirsebergsskolan under ledning
av lärare
från

Malmö stads skol

or.

Med tanke på min egen
som

civilt

ämne

i

framtid deltog jag i ämnet matematik, detta inqick
nästa skola, korpralskolan.

Det fanns även fysiska aktiviteter
'|
edare. I denna deltog Jag inte.

såsom boxning,

där överfuriren

Lif

var

vi

inbjudna, med fribiljett, tiil Aniraren för att där åhöra
den rycket omskrivna sångerskan från chire, Rosita serrano. För mig
var det
en verkligt stor upplevelse att tillsanmans md kanske tusen andra, få
lyssna till denna sprudlande sydanrerikanska sångfågel .
Att resa hit under kriget måste ha stött på många svårigheter. Men tyskarna
var antagl igen välvilligt inställda.
En dag blev

vi

börJar närma oss ju1 . Inför denna helg fick vi veta att endast hä] ften
av F 10 sanlade styrka fick vara redig till Jur och hälften till nyår. Då
möjlighet fanns att välja tecknade jag mig för ledighet ti.l I nyår. I vilket
falI som helst blev det cirka en vecka.
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Middagen

sid

juiafton var så fesflig

som någon kunde begära. Alra sorn inte var
förhindrade av vakt var samlade i matsalen.
Efter middagen var det sång och rnrsik. Själva fick vi deltaga i al 1sång
under ledning av fältpastor Göte Kronvarr vid Malmö Fostab,
Färtpost 61000.
sångerna vi sjöng var ur hans egen färtsångbok faststälId
1941 och utgi ven
til I "Svenska soldaters tjänst och qtädje',.
Eftersång och andra aktiviteter tror jag att vi fick något srags gottebord
nen antagligen utan de traditionella sydfrukterna då dessa ju
under rådande
förhål lande i världen var nästan onöjliga att införa hit.

sista punkt i

var det utdelning av fältjulk,lapDar. De var
skänkta av snälla nänniskor, son antingen köpt eller tir'lverkat dem sjärv.
Denna första jul i det militära fick jag ett par stickade fingervantar
ned
hälsning från en tant md en önskan tl
mttagaren ',någonstans i Sverrqe,,
Som

om en

riktigt

9od

progranmet

jul

.

Dessa vantar har Jag ännu. De

är lika fina efter

45 år.

Efter denna jurafton i nntsalen, som hade varrt nycket trevlig, återstod
inget annat än gå hem till logenentet där jag denna kväll var al ,l deles
ensam. Ja, mycket ensam. Nog hände det att nEn vid ett sådant
til.lfäl ]e Iät
tankarna 9å trernåt till de jular man dock uppskattade nEst.

Efter nyårshergen fortsatte vi rned vårt qnväxrande schema. vintern haoe
gjort sitt intåg på allvar. Det betydde nya svårigheter under exercisen.

Gatorna blev grashara av

is. Att göra t

ex en heromvändning ned gevärs-

föring blev en konst för akrobater. Trots uppmaning att slå i k'rackarna
hårt och taga ögonmärke åkte vi ändå ikur1 ned gevär och ben intrassrade i
varandra.

Ej heller stridsutbildningen i

BeiJers var något, som vi Iängtade efter.
omkrjng nol I och råkal lt, fick
vi vlsserligen använda vår skinnkaval (skinnpal mo knappar) rcn det gjorde
att vi istället blev våta av svett.

0fta blev vi våta. Var utonhu stempe ratu ren

vårt

Iande till den civila befolkningen på "backarna,,, som onrådet
Kirseberg kal lades, var gott. Jag var ardrig md om elrer hörde någon från
F 10, som varit i bråk med de s k "backabusarna". Det var nog istäIet så
att don skötte sitt och vi vårt.
förhå1
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En dag när snön hade lagt sig såg

till

en iskana utför den

I iggande dammens

vi att "back au ngdoma rna,, hade trampat
ri|ra kur'ren i Beijers och rakt ut på den nedanför

is.
På kvälren efter ffänstens slut var vi några vorontärer,
som qick dit
att se hur ungdonarna åkte. sittande på huk i en tång rad och genom för
att
hålla varandra om rivet brev det som en rång orr, sor åkte nedför
kullen.
På väg ner var det ofta någon i täten som trirrade, det
ingick i spe.rets
regler, med följd att aila efterföljande gJorde rikadant. Det
såg trevligt
ut.
Efter en stund frågade de on vi vilre vara ned och det var klart, det vi|re
vi gärna. Med vår n*dver*an blev "ormen" nycket rängre. vi åkte md våra
1ädersulade kängor och dorn md trätofflor, så fö nutsättn i nga rna
var goda

tilI att

åka

fort.

vid detta tillfärre hade vi nycket trevrigt
inte så ofta vi träffades så här.

tilrsammans. Det brev tyvärr

En ljuspunkt blev det tidigt på våren 1943. vi fick då länna
in våra ganrl a
kommisuniformer. Saknad av ingen. Våra bästuniformer (2.nund)
blev nedklas_
sad till vardagsun.iform (3.mund) Till pennissionsbruk fick vi ut
nåqot
nyare 2.munderi ng.
Några fick hel t nya uniformer. Dessa var ene ertid av krigskvalitet
n.d
ganska rvcket celru i tyget. Brev de utsatta för blöta
skrynklade sig
tyget ganska nycket. Det fanns även kavajer av sanma tyg rcd inslag av
cellull. själv lyckades Jag få en uniform av "fredskvaritet,,, som jag var
mycket nöjd md. Till den skaffade jag egen stärkt vit innerkrage,
som
sattes fast på uniformens ståndkrage. En vit kant skal I då sticka upp ca
fem nn, det såg snyggt ut i mtsats till de tidtgare omtalade halsbindorna.

Detta var en avsevärd förbättring av vår klädsel .

Ytterligare en förändring blev det vid denna tid. vi fick lämna in våra
gevär och Jstället fick vi ut kulsprutepistoler (Kpist M 37l39).
SkJut_
utbildningen bedrevs, som vanligt på Husie skJutbana.
Nu när vi hade fått detta vapen, trodde vi r vår enfard att exercis
rEd
gevärsföring var ett minne blott. l.len oj vad vi bedrog oss.
Det fortsatte
precis i sanma stil och tempo som förut.
våra unifonner råkade eme|rertid flra ut. Kpisten hade en magasinspärr,
vid rörelsen "på axeln gevär,' högg tag I tyget bak höger axel och rev

son
upp

små tråt .

För
stäl

att

I

undvika denna mäteri al förs töri ng

vid

exercJs.

fick vi i fortsättni

ngen ha blå.
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Jag är
tel se.

lite

osäker om följande händerse tidsmässigt passar

sid

in i

nrin berät-

Tidigt på våren 1943 under en eftenniddagslektion i garnl a Kirsebergsskolan,
hörde vi ett kraftigt rnotorlJud från flygplan. Ett ljud,
som inte gick att
jämföra ned nntorljudet från Jg eller J2o,
som vi kände igen vid det här
laget. Alla tittade ut genom fönstren för att försöka utröna var detta
s ta rka buller kom ifrån.
Plötsligt så9 vi det, uppdykande i diset, ett stort fynnotorigt flygp.lan.
vi kände oss överlag rite uppjagade, hade kriget konnit, Efter en stuno

fick vi

besked genom den alltid fungerande dJungerteregrafen. Det var en
amerikansk Liberator, som hade landat. Det verkade spännande. så fort
vi

fick tillfälle

hastade vi ut till flygstationen. Där stod bJässen. Det
största flygplan jag någonsin sett. på stjärtpartiets fenor var mårat ett
stort vitt I (Ivar) på svart botten.
Några dagar efter 'landningen beslöts det att flygplanet skalI flyttas
utana
för fältgränsen till en pras vid 3.div hangar. Nästan inti gränsen för
I

u

ftvärnets stä11ni ngar.

Något bogserfordon el]er draganordning, sorn passade tilr frygplanet fanns
inte, men däremot var tit1gången på nänniskor bättre. Långa kraftiga reg
kopplades i de båda randstäIen. Därefter kommenderades alre rna n tirl
repen.

Vad

jag rninns flyttade vl bjässen

Den t4-27

/3

1943

till

anbefalld Dlats.

fick vi avbryta skolan för att

qnbasera ,nsd 3.div och Jzo
till krigsflygfältet Gräveby utanför örebro (Stridsbergs bok sid 63). Detta
blev en helt ny uppleverse för oss volontärer. Det var första gången vi
fick vara ned på övning. Därför blev det också ett problem att packa den

Allt skalI mdföras uton kudde och madrass. Inget
tvättbyte kunde göras under denna tid. Hur skulle man få ner allting i den
lilla kappsäcken. Efter många provpackningar fick Ja9 till s1 ut lägga
personliga utrustningen.

fi ltarna utanpå,

fastbundna npd snören.
Resan företogs rned Järnväg. vagnen vi åkte i var tvåaxlad npd fyra hjul.
Helt byggd i trä. Hårda obekväma träbänkar. En sådan vagn var också he.lt i
avsaknad av fjädring, vilket gJorde att den skakade enonnt.

Torrskaffning mdfördes. Den bestod i huvudsak av knäckebröd och niukost,
I vår utrustning ingick matbestick och servlsbestlck. Dessa förvarades i en
axelväska av b]ått tyg, en s k måttornist. I denna förvarade man också
ganska nycket knäckebröd för att hålla hungern på avstånd.
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vi

onedelbart hjärpa tiI r=d att lossa arl stationssom nredfördes på öppna godsvagnar. När a] lt var lossat
åkte vi

framkomna

_fick

materiel ,
med vår utrustning på ett rastbilsflak ut ti'
flvgfältet. Ett ganmar t
soldattorp ned öppen spis i köket, för övrigt (len enda eldstaden,
b.lev
förläggning för oss l5 mekvolontärer. Torpet döptes till hotell
',Kaninen,,
med skyrt ovanför dörren. u trynrmet var lycket begränsat.
Sängar saknades,
vi fick ligga på golvet. Underlaget var pappersnadrasser ovanpå g,r anris.
Det var lite ovanrigt att ligga så här, Innan madrassen brev tilriggen
hände det på natten ibrand att nnn vaknade av att man rå9 brand granriset.
T vättnöj l i gheterna var en brunn att ta vatten från
och hinkar att tvätta

sig i.

Själva flygfältet såg ut

en stor öppen hed. Det var kanl oufl erat ned
kimrök utstrött i långa linjer. Från höjd kunde det se ut sorn I ånga öppn a
som

diken.
Flygplanen stod uppstä1lda

i

röJda värn utanför färtgränsen. vid flygning
förde vi ut dem ned handkraft ur värnen. sedan startades rDtorerna och
flygplanen kördes av försteneken ut till ,'linjen,'.
För att undvika att flygplanen sjönk ner J reran under denna körning hade
vi lagt ut mattor på marken. Dessa var ganska smala så vi fick springa ute
vid vingen (vingnocken) och ncd tecken visa färdriktningen.
Mattorna som var uppbyggda med träreglar på något pappliknande material
kunde rulIas till transportabla nrllar. Träreglarna var fastspikade från
undersidan och dessa spik förorsakade ofta punkterino.

Vl

drabbades också av

nr

11 slog runt

i
Det var som vld

ett haveri.

Det var fänrixen Uannerfäl t, sorn md JZO
landningen. Föraren klarade sig i det närrnaste oskadd.
några andra liknande haverier, kapotteringsbocken son

räddade honon.

Ett par dagar efter vår

ankomst fick några av mina kanrater åka titt
Kil sbergen som luftbevakare.
Maten åts i regel utomhus. vad Jag minns var fältköket inrättat i en bondgård. Ett måltidskort delades ut där alla veckans dagar och måltider var

inrutade. Kortet klipptes vid varje måttiA.
som n.k kunde rna n a1 drig gå och äta förrän flygpranet hade randat. De
som
däremot åt tiaiqt var chaufförer och andra nBd liknande diänst. Deras
bomärke syntes i "soppan", sorn kallades diskvatten eller ännu rne r på torkhanddukarna för torkning av vår servis, de var ibland kolsvarta efter oengaschaufförernas händer.
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Efter en vecka

kunde man se nackdelen nBd att inte ha nöjlighet att byta
kläder. De som hade rivit hål på blåstä1len lagade ned ståltråd. Några hade
nycket s1 itna blåställ, son drabbades av många hål . Deras konstnärliqa
lagningar var ingen prydnad precis, det pårninde orn fisknät.
Inför hemresan städade vi hoter "Kaninen". A1 1t granriset samt några

signalpatroner samlade vi i den öppna spisen. Men @t var inte värbetänkt.
Det hölI på att b1 i det rilla hotellets öde. Riset brann, son krut. Lågorna
stod högt ovanför skorstenen santidigt, som det hördes ett enormt vrår i

krafter lyckades vi avvärja att skorstenen blev överhettad.
Återstoden, alla pappersmadrasserna, eldade vi utanför på den öppna
Hed

gemensamma

na rk

en,

I april

var det tid igen för ny resa, då till Rinkaby. 0fficersaspiranterna
skulle ha skjutning mot luftmål nBd Jg. En "rinnekorv,, bogserad efter 84
Hawker Hart.

Antagl igen var krigsläget något förändrat ute i Europa. vi fick börja ned
att hämta grus med lastbil. Detta fyllde vi i tomrunmet nel lan ladvärnens
dubbla väggar avsedda som splitterskydd. Hur verksamheten i övr igt för'l öpte
minns jag inte. Däremot konrmer jag ihåg att divchefen kapten ',Kidde,' Norlin

utdelade en skarp varning ti
aspiranten Homnerberg, son vid
,,korven,'.
råkat konrma i kontakt med

ett

anfarr

Efter en kraftig utskällning avslutade "Kidde', ned orden -- "aspiranten
skall veta att flygplan har vi ont on, men aspiranter har vi gott om".
Boendet

vid Floragatan upphörde. vi fick ta våra prylar och flytta till

3.div "sida" i vattentornet. Här fanns endast spisan att erda i om vi vi|e
ha vannt. Ännu var ytter'luftstemperaturen ganska låg, men vi frös hel Ire än
eldade. På natten räckte inte de två filtarna utan nnn fick ta skinnpajen
tilI hjälp. Det fanns de nätter då nnn lå9 nred sockar på fötterna för att
kunna sova.
Eftersom vi fortfarande tlllhörde skoldiv.isionen hade vi ibland lektioner
de ämnen, som fanns på skolan. Ofta var det "icke flygdagar,, som togs
anspråk för detta.

i
i

När tiden var inne för den ordinarie skolavslutningen fick vi, efter rte n
tidigare gjorda fördelningen, frytta ti våra respektive divisioner.
Det var bara til] att åter samla ihop prylarna och gå över till andra sioan
tornet där 2.div hade sin förläggning.

38

H

I STORI EKOMMI TTEN

1988-02-08

sid

Lokaliteterna .disponerades ungefär likartat vid de båda divisionerna. på
första våningen fanns 2. div stabu nde roffi ce r sergeanten A11ho1m och på

3.div fanjunkare Borgva11.

Där fanns också dagkorprarens s k "karsongförråd,' för tvättbyte. Från
anora
till femte våningen rogenent. Ett på vardera sidan av trappan, rvmrna nde
ungefär 10-12 man. Bakom första dörren i halren ett ritet rum ti
l ogementschef och stäl Iföreträ<lare.
Längst upp under tornets tak ett stort ljust dagrum red bl a nijlighet att
spela bordtennis' Från detta högt belägna rum kunde rEn tydligt se ned på
sJ rangerbangård där de tyska pennittenttågen till Norge ofta stod ganska
1änge och väntade på väx1 ing.
Ville rnn ännu högre upp, kunde man via vi ndsutrynmet och en stege, ta sig
upp i det lilla tornet (fyren) på taket. Där var förstås ganska trångt.
I käl laren fanns divisioner"nas skyddsrun, med en pansardörr, son genensam
förbi n del se.

I

början på sommaren var det åter tid att åka tilr Rinkaby. Nu med 2.div
och flygpl an J20.
Att åka dit var nästan som att komrna ti|r ett sommarläger, Det var ganska
trivsamt att vistas där. Livet kändes friare än hernna i Marmö. på dagoroningsrutinerna gjordes dock inget avkall. Så några utsvävningar på kvällarna blev det i nte.
I natsalen ordnades divisionsaftnar ibland, ned rite extra i nntväg. Någon
form av underhållning förekorn under rnedverkan av egna förmågor. En trevrig
sådan var sergeant rörnbr om, sorn framförde en egen sketch med rnånqa
dråpl iga insl ag.
På onsdagkvällarna vandrade vi till Rinkaby och dansade på en dansbana, som
kallades "Femöringen". Den låg nära järnvägsstationen. A3 fältlägerområde
1å9 också alldeles i närheten och förrnodligen var det A3, som en gånng hade

uppfört

dansbanan.

militära

var rycket stor. Jag skul le tro att minst 95 % av
alla rnä n var militärer. Det var inte bara från flyget och A3 utan även från
I6 och beredskapsinkal lade i trakten runtom.
Rivaliteten npllan de olika vapenslagen kunde ibland vara besvärande, när
det gä1 |de uppvaktandet av det "täcka könet". Men ofta var det flygets
gossar, som avgick med segern. Flickorna från trakten el ler Kristianstad
var i regel "trötta" på ae s k ',gråsockarna,,, son de ju såg hela året om.
Den

dominansen
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sid

rivalitet

fanns inte bara i Rinkaby utan även på andra ställen vi
besökte, såsom Sonmarlust i Kristianstad e.l ler Fol kparken i Åhus.
Några
veckors vistelse i fält utan bad var otänkbart. Badstäl I et
som låg närmast
tiII var Fårabäck. Vattnet var kal.lt men friskt. Här fick vi genomföra der
år1 iga provet för simborgarmärket.
Denna

Åter

i

Malmö. Midsommarhelgen närmar sig. vad skalr nnn göra då?
tten
i nga probl en, när vaktr i stan konmer upp på ans ragstavran
så står namnet
där. Jag är uppsatt son post v.id fl ygstati ons vak ten.
hemrna

tar en stund innan nan kan smärta det nnn ser. En fundering -dyRer
alltid upp i huvudet. Kan det verkrigen vara min tur att qå vakt igen?
Eller är det ryger i kurisserna, Har den värnpriktige skrivaren, son sköter
vaktl istan, brivit påverkad av någon korlega? Ja, misstanken finns. Nu
ar
det emel lertid inte rycket att göra, det är bara att böja sig. Listan är
Det

påskri ven och faststä l Id.
ur vaktsynpunkt var helgen qanska

bra.

l4idsomnarafton var det många natt_
flanörer, med extrastark folkkonjak under västen, som tyckte att rEn
hade
det "fördjävligt" när man gick där på andra sidan staketet mt södra

Bulltoftavägen.

voro de, som bjöd på cigarrer och cigarretter. Ja,
även någon sup kunde erhållas nen då direkt ur flaskan.
Tack vare al la dessa trevr i ga och förstående männi skor man träffade
här
mi dsornfia rna tten gick tiden ganska fort och
framföra t gick det rättare att
komma över den försmädliga vakten.
Många

vi

båda vo'lontärer "Knydet" Andersson och Jag, som i o"n tidigare gjorda
förde1 ningen blivit placerad på 2.aiv, kände oss a.l ltid
tacksarnma för att
vi hamnat i ett sådant fint gäng. vl tvckte att z. div var på något sätt

"saltare",

som

ju
vistelsen i

vi

hade

tj

s

vi uttryckte det på den tiden,

än de andra divisionerna.

kapten Hanmar6n, som divisionschef den första tiden. Under
Rinkaby var det löjtnant Beck-Friis. Jag tror att röjtnant
l',liil I er-Hansen också var divisionschef innan skolåret var
s.lut.
Men den omederbara kontakten hade man med den färgstarke stationsavdelningschefen sergeant rörnblom. Med chefen för flygpranavderningen
frygplanmästare Mats Johansson samt chefsmekaniker, furirer
och korprarer på
J20-tiden. vi hade det mycket rorigt tirrsanmans både i och utanför
än

ten.
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sommaren 1943

börjar

närma

sig srutet. Jag och många andra

sid

i

min vorontär-

började undra över om våra s1 utbetyg b1 ivit så höga att befordran
ti I 1 vi cekorpral kunde påräknas.
Men en dag hängde fl ottiljordern där. Trängsern var stor framför
anslagstavlan, al la ville konma åt och läsa på en cång, det var ju fler än vi
vol ontärer som var intresserade.
Till slut såg nnn sitt namn, saken var krar, man hade klarat det och mina
kamrater också. Glädjen var ston.
Alla instruktörer"na jag haft på skolan gratulerade tilr vicekorpralsgraden.
Nu rättade nnn lite extra på ryggen. Man tillhörde befälet.
omgång

En som nog inte rättade på ryggen var F 10-skräddaren i det lilla låga
huset vid sidan on hotelI ttalvia. Till honom stormade alla blivande vicekorpraler, korpraler, furirer och andra, son skall gadera om sina unJformer. Det gick ju inte an att 9å på sta- n och var kunglig vicekorpral
utan
att kunna visa det.
Hundåret

skolan,

är dver.

som

-
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är det bara att se framemot nästa skola _

inte var 'l ångt avl ä qse n.

Kjel I Brymel I,
Vändgaten 4,
262 OO ÄNGELHOLM
0431

Nu

41

korpral_

41

