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Rätt och slätt: MINNEN

Andra delen
Senare under hösten - 1945 - for vi s.ig-
ndl volJ. Lärer t_t l1 Flygvdpncts Centraia5\olor i /dsierås for en 9 månaoe.s vice_
k0rpral sutbi I dni ng. FCS och Västerås vi I Ija9 helst förbjgå ned tystndd.

Frdn ti I I i bdrjdn dv 60_tdl et grundades
respekten for en överordnad i föista hand
på tjänstegrdden och icke på den auktori-
!et"_so'I] persone,r i öv"igt eventuellt ut_s!"atdde. Den ril i!dra nie.drki,.r orndjlig_
gJ0rde samvaro och sdrnverkdn i tjånsten i
syfte att nå bästa resultat. Vad den över-
ordnade besl utat, gäl I de utan appel l.
Sett med nutida ögon är de! ofaltbart att
dåt'iCens befal kunde och fick uppträda
gen!eLnot underordnade som de gjorde. Detdr lika ofattbart att vi L7-19-åringar
tol ererade det. l,1e n al I t får ses mo! den
socidla sdrnhall sstruktur som då rådde:
Ett noggrant indelande av människor i
soci al grupp 1-Z-3. Underbefä l befanns
tveklöst i socialgrupp 3. Volontärer inte
ens da r.

5on e^c npel på ovanstående f.j.hål I ande'r1nns Ja9 en händelse som verkligen etsatsig fast i minnet, frarnfijrallt för aitjag upplevde den så förnedrande.

Dåvarande fllgstabsche^fen general Ljung-
oahl ( '1131-1r"1 ' också kaliao p 9 a- s.i itornitologiska intresse) skulie - besökaflottiljen. ilans besök hade inget sam-
band ned dtt jag ful I gjort 3 åri utbi I d-
n r ng och skul I e i sammd veva utnannastill furir (ungefår nuvarande fänrik). Då
Deordrades jag och en kol lega att rjtedvars st lt stort suddgummi rengöra kansl.i-nuse!s ov re _korrjdorsväggd.l översatt
lrll nJt'dsfrrhållanoe: en 20_årig 3_vink_
I ad (ade!r pursdr väggar inför e-tt gene-
ra r soeosok . .ldg var topp tunnor rasdnde,
nen va9ade t nget saga. Händel ser längre
fram i tiden bekräftade att det istä1iet
nade synts desto mer.

I oklober 1948 kom så den efterl ängtade
furirsutnärnningen. En del sociala fö;änd_
rjngar ägde också rum. Fram till hösten
1948 fdnns s k bla,tdlönesystern, d v s fri(0sr, L0g,, Lnt t0rfllspersedlar sant ljten
summa 

^ 
pengdr per månad, Si sta året trorjag nränadslönen var knappt 150 kr. l,1en å

an0ra st dan k0slade en standardfika 35
0re.

Från och ned hösten 1948 upphörde bland-
ld'r och overgick till \onrd'rrldn. Jaq
g'cirnne" alorij ni1 första ion på oen fdi
mig svindlande summan av 457 kr. Som fu-

rir fick jag efter nådi9 anhållan tilj_
stand att b0 utanför F 10. Tidigare hådevr vari ! tvingade att bo inne på flottii_jen och dit vara till sän9s kl 2200.

Tillbaka till sambandstjänsten
Att kunna nägot som andra inte kan ger en
vi ss trumf på hand. Vi si gnal i ste-r var
ganska stolta över vårt kunndnde i nnrse_
te legra ferj ng. All rad.iotrafik (åtrnin-
s tone 

- 
I ångd.i s tans ) skedde pe. ieJegrafi,

aven ran itygplan. De tek,tis(a framste-
9en Då kommunikationsområdet kom emel ler_
tr d i snabb takt, framföral I t när det
gäl I de flygplan. Radiotelegrafering för_
svann ner 0ch mer och ersdites i ökad
utstrackn i ng med tel efon.i .

Tiden gick. En av våra förmåner som siq_
nali st var att vi f.jck möjt i ghet att e;_
häl l a civilt interndtionellt radiotele_grafislcertifikdt. NhJ. jag väl klarar
rrtDr tdrrngel och erhällit nit! "cer!",
begäroe.-jag .ett års tjanstledigner ocngrcK tt lt sJoss som lelegrafisr på en
av Svens(a 0rient Liniens oåtar.

Jag hdr iyå dominerande intryck
detta år:

]' Jag var konstant sjösjuk de tre
s!a nanaderna.

frå n

fö r-

?, Europa och länderna kring l"ledelhavet
var krafti gt kri gsskaddde.

Aven. om na.n bortsåg f.ån 1et sistnämnda,
sa lnsdg Jdg tamti gen kvickt att Dätlre
land ä.1 Sverige fanns jlte neq oess .la-
tur, människor, sanhäl lsstruktur m m, Jaghar med erfarenhet från de senaste 20drens utr.rkes bil- och flyEresor intehdft anledning att ändra upoiåttnin9.

Efter att ha Drdva^t att scå på eg,ra Den(om an sjösjuka) åte.\om ja9 titl F ll]
1952. Fördndri ngens ti devarv nade börjat
på F 10: Våra propeller J 22 .tade ersdtts
rned det enl i 9t dåti da begrepp tekni skt
dvancerade readrivna fpl J28 Vampire.

llan lade n-e r stora anstrangningar och
kostnader på att konstruera ora ilygpl an
och mtrl därtill. lv1en för att ge order ofl
lnsats, d v s order om start, t ex vid
Tillö, användes stenåldersutrustning. Det
kändes många gånger mycket genant att som
sambå.tdsDefäl konma spr.ings6qe nec en Ka-
oel rul le och fdl ttel efonappardt f"an ri I I
et! toppm0dernt flygpl an rn€d ti I I hörande
ulrustning. Jag hade ofta den känslan attvi sarnbandsmänni skor ute i fdlt hade ettlöjets skimmer dve. oss. Först nu på
B0-tal et har det ti I I förts sambandsut-
rustnjng som någorlunda fintsvdrdnoe mo!-
svarar t i dens krav.
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Första flygturen
ägde rum i en
B 18 B, bombf ät1-
ning not Ringenäs.
Förare: Fding
Stieg Nordin,
Tekn i sk a enh, F I0

Natlflygningar ägde
Jdg minns började de
hö på rjll kl 0lo0

Under 
-radi otel egraferingens tidevarv hade

Jdg 0fta upDdrdg soT:iqnalist j flygplan
B3 och f.amfö"it I r i Bi7. Ett par' iiyg-
ningar har specielIt fastnat j m.innet.

av meken på fpl {Börje Cl i fford J ohans_
son, tror jdg) och föraren "Fega-Knega".
Yul hil helte i 

- 
verkl ighetc.r mirns 

-jaj
rnte, Norberg troligen.

Fördren vdr synnerljgen angelä9en dtt
syrgdsf lnktionen f,rrgerdde. lcn reqle.d_
dcs ndm'igen f.ån Ddks i!s t:l . oåde fdra_re och signalist. ',onr Du börjar blifnittrig pä hö9 höjd, krana då på tOO:
syrgas. Ett annat brd tecken på syrgas_blist är ofl Du blir blå under naglaina,
lydde den kortfattade l0,ori nuters i n_
strukti onen.

Vi sldrtade och segade oss upp |1ot höj-
derna. Väl uppkomna kol lade jag min sin_
nesstdmnilg rne^n jag fanr dlt ./ldn jlte
r nDJ0d. tr i | 'rågra f"j tt.i J1erj". 0K , ,lå
af,erStar ndgldrnd. Av reC SarS(j..t,.tS_
h-dndskarn.a, men de! d.ojde ilLe ';.9etorran Jag fros alldeles eroarrliqi.
hånder och naglar var alldeles OlåfrusÄa."oet här kal I ar jag för syrgasbrj st ,

tänkte jdg och kranade sedan på 100 i
syrgas för mi9 och m.jn livförsäkring,
föraren. Jämfdr detta med dagens flygså-'ke rhers- och flygmedicins<a r,toilo.ri.r!.

Linder en 1ängre period hade jag förmånen
och 9lädjen att arbeta fackligt. I Dörjan
av min tid vid F 10 fanns även då fackli_
3a organisatiolen men oe Jpptrddoe i
verkligheten som en skock tdndlösa tig-
rar, Under flina första år vid F 10 haåe
dåvarande underbefäl sföreni ngen en orCf
vid namn "Sven Bössa". Han lämnade för_
bandet och ersattes av framföral I t duon
Carl l,talrnberg och 0l le Abrahdmsson.

Dessa två 0ch deras dåvaranCe styrel se-
kol ) eger var väl de sor genom st tt kun-

runr då och då. Vad
sent på kväl I en och

, nt nst.

0åvarande lojtnanten Astell 5kulle gijra
en 1dv-fl/gr.rg rTB o Al7 och reo nig sornsr9rdlrst. Srdrt 2?J0. Vid radiegqrmrri_
katr0n nattetid vdr det fi'rdelaktigt att
använda 1ånEvågsfrekvenser, men oå"måiiå.rdn r'eva Jt e1 s k_ hd,tgande antenn, vad
Jag nrrns cd ll l:1 lång,{ire flEd jdrnklurnp
rangst ut.

0et rykiddes om att bemälde förare ibldnd
avvek från normal t beteendenönster rnedfpl BL7. Ja9 så9 mig förantåten att in_r0rme.a h0/t0r d l! väl Jppe i luftnavet
nade lan e1 I å'rgwi "e md en jarnklump
hdngande efter si g, vi I tet kanike kuncä
verka besvdrande om han hade för avsikt
att utföra vi ssa nanövrar. Harr toq oåoe-
kandet ad no:,rn, men genornfiirde istä eten n093ranr grarskni ng av Kastrup från
ovan.

I nnar nuva.ande Adolfsfält bebyggdes,
hade F 10 en radarstdtion pJ 21- viå
Storevång. Transportabla radarstationer
skul le didgrdrnflygas och påbud utgick att
:n sgqql skul le ske, men ovant i9i nog på
!o9 höjd, 4000 merer och Oärövei. Si!nå_list i bdksits på 817 cunnarsson. Syigas
0ch sy r9a srna sk anbefalldes. flygmeaiöinvjsste jag inte rycket om, allra Åinst om
syrgasDrt st.
Jd9 kliidde mig j Björnskinnspäls, l.lusse-
Piggskor, säl skinnshandskar och ts.iggles-
huva. Sedan fick jdq en k0rt jnformat.ion
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nande 0ch agerande byggde upp respekten
för den fackliga organisation de repre-
senterade. Son ordförande hade ja9 sedan
den förmånen dtL nedverkd i den dynarniska
explosion son den fackliga verksåmheten
genomgått de sendste Z0 åren.

Att va.a 'ackl ig ordfördnde numerd , det
innebdr att tan har makt inofit ett visst
område , det kan i nte förnekas . Att ha
makt, att fatta beslut, att delta i be-
slut kan synds vara något eftersträvans-
värt och stimulerande. Det är det också,
d v s endast om nan inte låter näkten bl .i

ett själ vändömål utan ett instrument för
att nå ett visst rnål fdr den eller de rnan
representerar. lngen fdckl ig representant
t0rde kunna säga att man al I ti d hdndlat
ra tt.

Tittar jag bakåt på min fackliga verksam-
het fj rrs oet al l! ett och annat jag
ångrar. i"1e n besl uten nåste tas utan att
ha faci t i hand och utskä1']ni ngarna kom-
mer som ett brev på posten.

14ånga heta duster hdr ja9 yari t med om,
men den varsta storn jag upplevt råkadejag ut^ för i sdmband nEd att flygtekni-
keravgångarna till SAS och LIN kujtinera-
de. Jag til lfrä9ades av en tidning varför
teknikernd lämna Flygv-apnet. "Det är väl
inte så konsttgr, de får ju upp t.il I 3000
kr rner per månad. Givetvis gör dom som
kon, de betar ddr gräset är grönast',.
l'laken ti ll utskäl I ni ng från den saml ade
teknikerkären tror jag inte någon facklig
represe.ntant från nägon fdrening inotnF l0 rågonsln rar uppievt. Jag kan fort-
fdrande inte förstå mi na kamraters i lskd
för dtt jdg använt ett i svenska språket
9ang5e uttryck.

Kritisk diskussion är stimu'lerande. Tål
man 'i nte kri ti k skal I man i nte ge si g i n
i den fackl j ga värl den.

Åter ti I I frågan om fackl i g nakt och
ansvar. Nog tycke" ja3 att dnder åttiota_let hdr våra fackl iga företräoare mi ss_brukat s'ina vapen då och då. Hädiska
tanke, iblano får jag för mi9 att facklj-
9a pampar på hdg nivå skranlar md vapnen-0r att r0ttvera sitt eget Derdttigande.
0m jag biickar -tillbaka och ser på min
verksamhet de gångna 40 åren: Finns det
nagot sorn jag kan säga ',det här är mitt
verk", Nej, knappast, I,ten ett par udda
saker bär 'i varje falI min prägel. Dess-
utom filns det ett hiskl igr monumenr som
den äldre minnesgoda F l0-gene.ationen då
och- då retdr,nig ned. Så hdr I igger deLtill: Jåvarande företagsra,rnoen utlvste
en pristdvl ing röranoe flyttning av llj_
r raggstdn9e t tt || en lämpl i.] 2lars samr
passande Lttsmyckning därtil I . itt för-
stag vann och jag fick 200 kr i pris. En
a nnan förslagsställare var fastighets_
chefen och hans medarbetare (nannqei inte
här för säkerhets skull ).

Dåva rande v icepresi-
dent Lyndon B Johnson
besöker F r0 1962 på
väg till custav VI
Adol i på Sof .ie!o.
0vriqa på bilden:
Roger Tallham,artikel"-
f örf attaren, Äke
Hansson och Gunnar
Lennsert.
Med r y ggen mot kame-
ran står dävarande
C F I0 0v lan Iacobi.

ghetschefens
tvi vel akti ga

bombasti ska

Gi vetvi s uppfördes fasti
förslag och jag har fått den
äran att vara pappa til l den
utsmyckn ing som nJ spri der
flaggstången.

si g runt

Ett par andra kvarbl i vande minnesmärken:
I samband nEd NB0 införande skulle be-
narnn i ngarna regof-fmäss, kompoffmäss och
D l utonoffmäss utoå-
Anknytn i ngen tr'll nordiska nytologin
borde behål1as, därför var namnef Val häl Isjilvklart, där höll ju hjältarna och
deras valkyrior till. Galten Sirimner
inte att förg1önnra. Jag forskade i nordi-
s k å gudasagan och fann att ,'Balders 

haqe,,
k Jnder passa på rompaniofficersmässei.
" f'lycket glyttigt" tycket kornpanioffi-
cerarna genom kaptenerna Rune Hasselqu.i st
och Sven-Ake Ahl . Det blev t.i1l att önka
0m, H0s den mAktige guden 0den för'lustade
sig hans kämpar och sköldmör i 0dinslunds
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omgivningar. Kunde "0di1sldnd" passa? Jo,
det ku-nde passa tycket bemäl de herrar.
och sä bl ev det. t'1en även gudoml i ga
varel ser måste jr, ha si n betjänj rg. I
nordi ska gudasagan levde tjånstefolk och
vanligt folk i l4'idqård. Den rol len får
Inarketenleriet och de viirnplik!i9a speld.
0ch pä den väqen är det, En annan sak är
jag rätt s!olt över: Jag tog initiativ
ti l1 att bi lda en konstföreni ng. Denna
fortl ever fortfdrande och har 9l ädjande
nog fördubbl at sitt medlensantal.

En samrnanfåttni n9 av mi na är i Flygvap-
net:

De har varit rika på upplevelser, både
negati va och posi ti va, Men lyckl i gtv i s
,ninns md'r i de flesLa fal I bara de posi-
tiva. En sak har jag emellertid fullt
kl art för mi g:

Jdg vilI inte ha tillDaKa oen s k "gamla
goda ti denn:-I varje fall inte som under-
befäl , då man mera betraktades som en
nuskulär tillgån9 än en nånniska av kött
och blod. För rnina kamrater i den yngre
generationen kan det förefal la obegrip-
'I igt med en sådan bitterhet nnt 4O- och
50-talets syn på oss Jnderbefäl, både
från allmänheten som från vå"a överord-
nade.

Förändri ngens ti devarv börj ade i rni tten
på 60-tal et. Bättre skolunderbyggnad,
mer kval i ficerade d"betsuppgi fter okdde
respekten för individen bäde hos al lnän-
heten och hos över- och underordnade. I
och med att vi började tala cch umgås ned
varandra , k0n den teafiFkäns l a frarn som
faktiskt finns inom Flygvapnet. Trots
vardagens kvi rr orn dål ige 'Qne., oti I '-
rdckl igt n€d personal m n, sä komler de t
här tearnkänslan fram vid de tillfällen då
det verkligen gäller att åstadkomma ett
resultat. "Det här skall vi klara", Så
bl ir det.

0essa m'i nnesbi I der från mi n F 1.0-ti d ar
på i ntet sätt hel täckande, nassor av
händel ser finns arkiverade inombords.
i'1ina rader har tillkonnit fdr att fylla
et! pår spdl ter i redaktörens "AKTUELLT
F i0".

Slutligen, jag är i den avundsvärda s'i-
tuationen att fi€d glädje kunnd se tillba-
ka pä den tid som varit och rEd förväntan
se fram mot den tid son stundar.

Bengt Gunnarsson
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