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Novem be r 1945
F l0 hade i oktober detta år flyttat
sin verksamhet från Bulltofta i
Malmö till Barkåkra i lingelholm.
Jag tillhörde F I i V:isterås men
blev lijrlagd till F l0 liir att tullgöra min {iirsta manskapsskola på
F l0 från I november till juli 1946.
Disciplinen var härd, det fick minsann vi volonlårer snabbt komma
underfund om! Det behövdes inte
mycket innan våra instrullörer
och befiil rev sönder våra
permissionssedlar och vi var en
hel del, som började undra om vi
överhuvudtaget skulle få se lingelholm. Revelj 0600, sänggående
2130 och tystnad 2200. Då hände
Iiiljande en morgon: 0601 öppnas
dörren till vårt logement och in
kommer dagoff, en löjtnant, stf
dagoff, en fanjunkare, daguoff, en
furir och en stf korpral. Av de 8
på "luckan" var 7 på benen, men
den 8:e, en riktig frlur från
Köpingebro (inga namn), satt i

sin överslaf iklädd gamla långa
kommiskalsonger, dinglande med
benen över sängkanten. Löjtnanten: Varfiir är inte volontären
uppstigen?? - Jag är uppe!
- Det är Ni inte: Nr och namn? 86-648 L. Samtliga ut genom
dönen. Vi hans kamrater undrade,
vad blir det av det här? Efter eft
besök hos vår divchefKn Börje
Hofoendahl där L fick det beska
beskedet att stmffet blev 3 dagars
kasemfiirbud, fredag-söndag,
hörde vi honom under dagen
mumla och smida planer. Nåväl

kvällen kom, det blev läggdags
och ljuset släcktes, vi hans logkompisar kände på oss att något
skulle hända, men vad? Inte tal
om att "töma in". Strax efter kl
2200 tänds ljuset. Visitation av
hela styrkan från morgonen, allas
blickar mot L:s säng! Han sitter
exakt på samma sätt, som på
morqonen.

I en s6ng denno gdng

- Löjtnanten:

Varftr ligger Ni inte?

- Löjtnanten

sa attjag låg i morse,
då ligger jag fan ta mig nu åsse!
De övriga dagbe{?ilen hoppade ut

i korridoren storskrattande och vi
stackare "kiikade" filt i stort sett
hela natten.

Morgonen kom. Dagoff öppnar
dönen till vårt log, med en viss
fttNiktighet. Ja då, L sitter i sina
långa kalsingar och såger snabbt
som attan! - Löjtnant, volontär
86-648 L anhåller om att fil veta
om jag ligger eller är uppe?
PANG, sa det i dönen och historien gick sedan runt på F l0 till
mångas glädje, men till ftirtret fiir
den stackars löjtnanten. T o m vår
stränge och fruktade flottiljchef
"Zache" lär ha dragit på munnen

och det hände kanske inte så oftal
Sören Lindberg
Nyköping

F 1O-visa

Jog beröttor det tvEng
aom iog led vnder min exercis
under timmor, son lcd
undcr dogor, som skred
sokto frorn uti F l0;s kosern.
Jog tiII Borkåkro kom
och fick flygets un i form
och sen bdriode v6rt "sloveri"
göro holt och helt orn
bildo rotokoLonn
och vod nor,som tdll krigorlivet hörl

Vid nin 6l skods s brö:t
skoll log d6 finno trbrt
voron iog nu 16 lunge hor drönt
tus€n ky3sor iog tor
ci på snrekningor opor
hos den vdn,rom log 61!kor tö ömtl

vi hor iu en tröst
ott ei l6ng tid Ur kvor
,{0 mönoder 96r ju s6 rnott

l,le

Hen

och nör tiden hor g6tt
och jog friheten fött
for iog hem till min vön,det

i nu slutor min söng
onnorr blir den for lång
ty en diktores nqmn st6r €i

ör så klorti

hur

det en vöstgöte ur,som hor diktot det hdr
och som hor suttit i buren nöngen sön9i
Sören Lindberg

Nyköping

