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Rätt och slätt: MINNEN
Lt Bengt Gunnarsson kornmer i ett par num-
mer dv AKTUELLT F 10 att återge rni nnen
rran lr 0en pa F lu.

Här följer första delen
Så när några veckor innan man går in i
ett nytt skede av si tt I i v och då sofir
pensionär, tdnker nan onekl i gen til I baka
på vad som varit och vad nEn i frarntiden
kommer att sakna av sin föregående verk-
sanhet. In rnängd av personer, händelser,
posr tr va 0ch negati va uppl evel ser passe_
rar revy inombords.

För min egen skull och måhända även för
andra^, vilI jag härned försöka skrif i-
gen äterge nägot av mjn verksamhet inom
f l0-oe sendsLe 40 å"en, pl us sådana upp-
levetser s0n stannat kvar i ninnet.

Andra vdrldskriget slutade i maj 1945.
Aven jag hade slutdt min "f.jght" med
I ärarna vi d Hdgre allmänna liiroverket i
Esl öv och nu vdntade freden och "den'Ijusnande frarnti d" -

Di rekt efter^krigsslutet, i kombinatjon
ned boende på landsbygden och föriildrar
utan fbrmögenhet, var nijjligheterna till
vetti g yrkesutbildning eller fortsatt
skol gäng ti I 1 studentexamen obefi nt1 i ga,
Nåja, vad det sista alternatrvet anbe-
I angar, fordrades ju även ett visst mått
av rör'l 'igt in-tel lekt, jag skall inte en-
bart skylla på yttre omständigheter.

lnom försvaret fanns dock vissa möjlighe-
ter hade det fbrsports mig- En del av mj_
na konpi sar hdde "snotl värvni ng,, som det
hette och där såg mina dflna fö;äjdrar en
chdrs dlc placera sir telninq. Flyqet varjr i .opet r,rloeliga just äå. ingen au
nj na äl dre kompi sar hade sökt ti lI flyget
- dä skal I jaq bl i den förste tiinkte läg.
Skjckade- därför in en anmälan tilj F Iö,
som oi 1å9 i l"lalrj/Bul ltoftd.

Efter ett tdg fick jag ett mycket vänligt
svdr där jag halsades hjärtl igt välkommen
tj11 Malmö fdr en 14 dagars provperiod.
UnderLeci 1aL "Yed v;nl jg nälsni.rg', kdpten''Kidde" No.1 i1. Jdg åkte ner till llalnö,
gjorde nlin provperiod och skrev under ett
kontrakt s0n band nig för 4 år. Samtidigt
kvitterade jag ut en anställningsprernie
på het a 5c kr.

Lärgre fram på somma-en fjck Jdg ett nytt
Drev frdn sdmme K t dde ' {orl i,t som mycket
skarpt kontrasterade rrnt det första. Där
stod korr och gotr: "\i skdl I instdl1a
Eder på F 10 Barkåkra der I/I0 l9a5 se-
nast kl 1000".

0rdet "väl konnten" var det inte tal om i
och med dtt jdg redan undertecknat an_
stäl I ni ngskontrakt.

Artikelförfattaren Bengt Gunnarsson

Vad jag minns^ av min första dag iir att
det luktade tång när jag steg av- tå9et i
Skä1de"rviken. (Fortfaran0e, nar jag kän-
ner tan900rten, kommer den ,ninnesbilden
fram.) En nervös yngling vandrande uppför
backen i Skälderviken.

Så hade nra n då börjat sitt "hundl .iv,' 
som

volontär. Lönen var ca 67 kr i månaden,
varav 15 kr sattes in på konto som maninte fick nyttja fijrrdn kontraktstiden
var ti I I ända. "Kommi ssarvet', ka l lades
denna sparform.

Från första dagen påbörjades en 14 dagars
interneringsperiod då vi inte fick tåmnaf'lottiljen förrän vi lärt oss de elemen-täraste regl erna beträffande hälsning,
bäddning, hö9er - vänster - om och upi-
stäl I ni ngar ti 1 I förbdnnel se. Däreftär
var yi beredda på att slussas ut i pro-
duk ti on -
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Vad är -det som karaktäri seraf verksam-
heten- på en ftygftottilj för den li.lle
:l:i]ld!. nanni_skan? Jo, mycket grovt
sKr sserat: utbi I dni ngen, arbetsuppgiiter_
na, befälen och flygplanen.

Utbildningen ocn -arbetsuppgi fterna åter_(orrer Jdg ri| , åte,står befäl och flyg_
p lan.

f'lan.brukar säga att en flottiljs historiaskrivs av flygplantypen nan använder. Jaareserverar mi9 nr,t denna schablon, männil
: | !flo k.i.nS .de vardagtigd a.betiuppgif_
re.1a. a. 

"i njld dgol de som sätter sinlra9et 0d ve"(sa,nhete1, Inte minst drt l0tt' lJcl"efel ef gdljo,rsfigJr.

i1S- r.- 1.0" _n.n- rjdnstgbringstid upp_revt sa-ttrgd r I0:s chefer. En del hårför min del fört en dnonym tillyaro,
andra hdr profilerat sig skårpdre,

F 10:s forste chef cjv Zachrisson ,,ungicks
rnte ned volontärer och vicekorpraler,,.
Av nolor \n- jag oaro s/qjrt.yck och en
'nd'J'did rv 'islo"ier kvar i t.tinnet.

Biil tsergnan tr för den äldre generalro_
nen en legcnd. Han tillhörde den privi)e_
grerade gr!pp som i början på 50_talet
hade bi l , en stor Chevrol er neo nummer
L 15300. Bilen körde ofta omkring inne påflottiljen och eftersom man vtssre att.det var en överstebi I så häl sade nnn al I _
tirl på dcn. i'ler j 9 f,1ll av l0 så satt
vt d ratten cn "mitress-d-anou. sofl cnc_
fen riEd järnna nel lanrum holl sjg ned. Dctvar enornt retful I t att häl sa på Oi I enL I5lud, nen mar vågode ingeL dnndt. Der
K!rr.oe JL vard så att oet satt en overstei den. 0cl- er 0VtqSTE då, deL var r Drak_tike.r n;st jnril I Cud Fader sjä'lv. *

Ett annat^ minne från Bill Bergmans tidhärrör från-en söndag eftermidOåg aå jag
och min kollega Rune Björneskog ivl gici
båda dagbefdl ) gjorde en sväng bort mt
sJukhuset _ för att ',kol la 'läget',. 

Jour_
havande på sjukhuset var denna helq ettpar synnerl i gen trevl i ga och åtråvärda
sJUksystrar. Jdga^re ^fanns det gott on,
men. bytet var svårfångat. l'le n nnn kundå
JU lnte vetd, kanske ...
I ngenti ng hände emel I ert.i d varför vi
atervande Inot vakten och hade tänkt ta
vägen över 9räsmattan framför Valha.ll l
skogsbrynet stannade vi, på altanen stoden grupp männi skor, tittande ut över
9räsrnattan. Efter nå9on halvminut av.los-
sades en serie skott från altanen och vihörde hur kulorna smällde .i grenverket
bakom oss- Vi försvann illa kv.ickt .in i
sKogen -0ch sprang bort till vakten, där
vaktchefen ringde^ti'11 Va1ha1 1 och fråga_
de vad so-r stod_på. Dagofficeren lt Goön_torp bad dtt få tala med mig. Inte föratt en officer på den tiden inför en un_
der0rdnad kunde be om ursäkt eller erkän_

na fel , -men 
via omskrivningar och förkld_rr n9a-r torst0d jag att lt Goentorp skäm_0es t0r si n chef Bi I I Bergnan son en.l i qt

u0entorp . hdde.. tyckt att någorting röräe
s1g I DUSl(arna.

,i,,sp€tsen för et-t sältskdp 0å väg tjKlt tterttus kom Bjll Bergmd.r en sLuno se_nare korand-a bort ti I I vakte,.t, stannddetill och frågade om der fanns .e9.i OåJi
där.

Mera om våra flottiuchefer...
uilheln t/agner lämnade inte hos rnig några
me.a na.ke"ade spår, rn51'.9er hos åem iom(0n j. k0ltakt rEd ho1o.t på forool .s_ 

e1_ler lSn0C(eybandn. !d- lar rd Varit enverklig hårding att 9å i ndrkamp med.

överste C-H Nordenskiöld kom därefter somC F i0, Han föregicks av ett rykte att
hans karriär i Fly-gvapnet berodde på pap-
pds positi04 sor f d CcV. t4en oj, oj, ;jvad vi bedrog ossl Det to9 inte iån!'tiåror oss att korma Jnderfund [Ed den []an_
nens kunnande och ch e f s e g e n s k a p e r .

0verste Idc0bi var en synner.l igen färg_stark person, Han var den förste chef sömjag lade nBra person'ig "oltr.t rned, jrtenr'tst darfo. all jdg så srått ldoe börjal
engage"a".rig fac(l,gr. Av visso skäl 1;de
Jag e'1 9a"r9 arledrjrg ctt tdtd om fb. ho_
nom att jag sedan fl era år ti I I baka kände
mi g förföl jd av en vi ss kapten vars dot_

^t"f . iug sällskapat nreO en langre tiå.Detta Det-at!ades av face-r/xaptinen somgrov rrEsa I ti ans '.

Unde-r sin tid som un9 F 10_officer hadeöv I acobi tydl i gt do{u,ne.rterat sl tt in_tresse f0r relatioaerna mellan könen.Detta ärende föi I honom aarför väl 
-på

läppen._Till min stora glddje ku.tde hanKnappa tadern 0å nasar och därefter före_
Korn t''tga ilcidenter nellan Fadern och
mi 9.

Nästa chef...
0verste Rasmusson hade son officer upp_fostrats i en anda som inte överensstämhe
med den demokratiseringsvåg som nu pågici
rn0m l0rsvar 0ch samhälle. Talesättet-som
säger:. "De-t är svårt att lära ganla hun_dar .si tta'' kanske stämde in hAr, trotsförsök efter bästa förmåga. Man fick
verK I I gen en känsl a att ha en ',grand_
::igl:r.' franför si-9 nrd den skarpikurna
?:91r,:l och rnonokeln fasrktänd i ögon_yf9i.. t'4lS vererligr dr han den enda fiot_
r'r rJchei som råkat ut för att f.lottiljens
värnpl ikti ga matstrejkat.

Overste.Cappelen-Smith ti I I horde a ven han
en . officersgenerati on som från börj an
!.id: ",uld.u 

vårderi ngar nä. det gät ide
I oritd I tandet ö v e r o . d n a d _ u 1 d e r o r d n a d ,
Emel lertid anammade C_S den nya t.idens
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strömni ngar_ utan att därför göra avkal lpa srn r0|| som CHEF. Som facklig ord_
förande hade jag mycket att giira fiEd ho_
nom och hans stä l l företrädare översteBjäre. Jag har den största respekt och
h ögak In i ng för det "teanet".

Jag minns speciel lt ett ärende sorn gä]1de
en olyckli g al kohol i serad kol I egas åter_
i nträde i tjänst. Berörda undärlydande
:lqf.l h19." invändningar av olika- slag.
v I d min föredragni ng för C_S 91 adde döt
mr g 0rdn t gt att lyssnd ti l l chefensvarrhJdrtade stäl lningstagande för denhar mdnnen. Tack vare C_S desavouering avsina underlydande kunde en lösning geiom_
föras- son gjorde att kamraten levOi ctt
nagor tunda drä91r'9t I i v frarn ti I I si n
pensronering.

Efterträdaren Anders Sjöberg naoe en
tattsdrnmdre frdmtoning än våra föregående
Slefer. Det fin'rs pe.soner so,r miss[olkar
rdrLsa-lheten så tilIvida att här är detfritt f.dm fof ryggdunkningar och armenkrinq halsen. Ett bldnd nrånga kriterierpa en bra chef ä" att kunna "tala [Ed
bdnder på bönders vis och ned de .lärOe 

pålatin".

Den för det övervägande antalet anställda
storsta. insatsen gjorde överste Sjöberg
9enon srtt starkd engdgemang fdr att öve;-ryga Deslltsfdttdrna om F I0:s berättiga_
0e. e^r.stens i Sydsverige. Detta arböte
nace pdD0rJats av dversLe Cappelen_Smith
0ch fullföljdes nu av hans eflerträdare.

l'litl- första "kom-jhåg-intryck" av vårnastt0tJande chef Bertil Bjäre haLiaofrån Teckomdto.ps stdtion. Den dåvaraidå
l9d9!!en. Berti t Bjäre och jag har våra
J9ra iorahen i ungefä. samma bygd. VarjerorodJ .rt tr. vi helr och varje ldrdd! rrKit_

!9s f]dn. pJ TeLkornaLorps stdLron dv srnrastmo (ord^et gjrl-friend fdnns inte isvenskt språkb.uk då).0en långe unifor_
merade kadetten och hans långa vackafästnö väckte uppmärksamhet dar' de stodnycket tått sdmmdntrycktd på perrongen,
vanEande pa taget mot Eslöv.

Enl i 9t mi n uppfattni ng är det männi skan
DaKom namnet son ger substans och siil taar nande tse sorn år forknippade rne d honom.
unoer skrt vanclels gång har andra mi nnes_
Dr Ider dykt utp och som i mitt minnenoterats som nägot extra.

Exempelvis_om den flottiljchef som ytter_
rr9are Detaste sin ryktbdrhet genom attvlo en. J-akt skJuta sin egen ägandes röd_
Druna trlandska setter i tron dtt det var
en räv.

En av våra_-flottiljchefer vör ä9are til.l
9n.. -r-a-n.g, 

ta9 och tyxig Jaguar som för_trarrllgt matchade hans eleganta yttre(övriga flottiljchefer sorn vet rn€ d sioatt ej ha ägt en Jaguar må u"säkta). Tiliflottiljchefens första Litlejul nåoe oå_
varande kaptenen Henry 0hlsson och co ien Dr tkyrkogård för 200 kr köpt den tillformatet mi nsta bi I man kunde hi tta .d v s .en Ford Eifel ',korvståndet,, kallat,
även "vär'l dens rEst omkörda bi I ". Oennå
överl ämnades ti11 flottiljchefen somjulklapp. Flottiljchefen ställde fort-
sättningsvis in sin Jaguar i garage ti11
TOrman tor Forden-

Äsynen av den långe "Savil le-Row,' skräd-
dade översten i den l.illa anspråkslösa
bilen skapade en image som .inte var ti.l l
nackdel för honom, tvärtom.

En annan flottiljchef råkade ut för smä_'I eten att under flygni ng 91 ömma en
branslekran eller liknande, vilket inne_Dar. motorstopp över Förslöv. Malören
van0es 

_ 
tl I I respekt och beundran genom

den kal-lblodighet och skickligtret itot_tt tJcneten visade när hdn genomförde enperfekt bukl andni ng.

En annan flott.i ljchef råkade ut för enhändelse som förmodligen förorsakade bååe
Jr9n9m..9ch.andra parten en icke så litenDr00st0rtn-ing, fast av skilda an.led_ningar. 0förmodat kom flottiljctrefen via/-rt0en en norgon in på ett dagbefälsrum
ocn- 0verraskade dagbefä l et och- hans ( ? )nusrru, Just då de utbytte de nBst kär_
van I I9aste av dmhetsbetygel ser. lJtan attdnge orsake.t varför, utkom föreskrifter
som regterade verksanheten i dagbefälenstjänsterum. Endast ärenden av 

-tjänste_
karaktär fick förekomma förmodar jå9,

Dessa mi nnesbi l der om fl otti I jchefer fårracka, annat mtrl i nästd nummer av
AKTUELLT F 10.

Bengt Gunnarsson


