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F: f . ily3lakare lva LdFberl ..r ju F'l!, ja l<anske fly;varn:ts
nsst ansLållde. rlan har varit irrec anda irån bör ian. d: F1,
194i1 .,arLes u..lO p- :lu.Lltof ta.
r\u bef je? dig !ve at: berdita, l-ur Cel var, ni.r F.l O sat.t_es
r,:p - lrån början sont eii. provisorium.

0: Den iörsla kontakten iag iick meC F10 var omkring 1941 , d2
gao I jänstg jorC,. som narinläkare oå sbat. Vi blev inkallade
sex nånacjer i Fö1jd.
Ja_o tjänstgjorde sonr unc:r1äkarg på kvinnokliniken oå sjuk-
husel i ltJalmö och fick då e!bjujance: rtt då och då vikaråera
för F'1 0 flörsta Iäkarc, son hstte -hl-kvist.
F1C Iåq då i baracker oå 3u-Lllof ta under befäl av Ccn oarnl e

kämcen iversten Knut lackrisson.
5.ju k v i s i t a i i o n s I o k a I e n Iå_o i en Förhyrd l-ägenhet ,:å ireds-
gatan, dar redan Cå vår gamle sjukvårdsIdrnan !tiernberg
tjänslqjorCe. Han föIjde ncd Fltl ti11 Barkåkra och var unoer
mån_oa, månqa år min hrigra hand.
Vi hada sJUkvisj.talion i vanl ig ordning, men nåqon s3ukavCeI-
ninq fann s inte . Vi haoa nåqra sänqar, m:n lör övri9t var cet
me st bara att la hand om per sona len sDm kom för sjukvisitatron.
Dat var både vpI och anstä1Id personal.
Att jag kom hil lill F'1 0 beroddc oå den dåvarance konjunktr.rren.
Lasarettsläkare bl,ev man inta då flörrän vid omkr 55 års åruer
ned da konjr.lnktur-r, sJFr oå r.lcde oå IakarironLen.
lli-na flräldfar haile en sommarbostad i Torekov, varför vi då:ch
då körCe flörbi F10, när flottiljcn höl 1 på att byggas upp cå
äarkåkra. Datta qjorde att jag f i.ck smak för att söka flottil i-
läkarLjänsben här, när den blev IedigFörkl"arad 1945.
BIand 16 sökanL,a fick jag tjänsten, då jag ansåqs ha Cen bästa
utbildnin3en och vara me sL meriterad. Sa dan har jag varit k var
här ända tj.1I 'l 965 i oktobar, då jag dverlämnada verksamheten
till doktor Sören Tolstensson.
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Får ja9 9å tillbaka ti.l-I Striltottatidan och fiå9a hur C_.t qick
till i dan norma-La t jänst--n, t ex med f I y q u n C a r s C k n i I o a r oå
f lylanCe . personalen.

Det hade vi också då, men ej i den utsträckning, som vi nu
har det. lJnder krigstiden ha de man mer intresse av att se till,
att llygande personalen var i qod kondition. Man flick la hand
om dem om de hade sär sk il da besvär.
Framför allt var det f lot t il jJ. äkarens uppgiFt, att hål Ia
flottiljjchefen underättad och fJ-ygchefen underättad om

Fl ygande par sonalens kondit ion och hur Iänge han kunde
använda dem efter varje uppdrag. fFtersom del var krigstid
medförde ju varja uppdrag en kraf t,ig både iysisk och psykisk
påf restnino.

p3 Hade CFV redan på den t iden en cent,ral orqanisation för atl
Ieda och samordna s j u k v å r d s L j ä n s t e n ?

0: Ja, Cfv hade för detta i flygstaben Flygöverläkere Veslerbero
och fI ygstabsläkare Vestring.

En h j.sloria från Bulltoltatj.den kan belysa Iite, hur vi hade
det då.
Vår iörste flot til j chef översten Zackrisson, som var en
kraFtkarl, havererade en gång på Eulltofta. Då kom min sjuk-
vårdsFörman 5tiern berg ut med ambul-ansen ti11 det havererade
planel. Vid sidan slod översten Zackrisson med ansiktet
blödande. Då gick Stiernberg flram till honom och Fråqade
vänIigt: Hur gick det Chefen?
ZackBs reakt j.on blev genast en j.lsken kommentar: Stå i gj,vakt
din jäkeI, när Du talar tiII flottiljchefenl
Det visar lite, hur humöret var på den tiden. Zacke var en

hård men duktig chaf, som blev mycket uppskattad, när man

verkligen l"ärt känna honom.

P: Låt oss gå över tiII tiden eFter 1949. 1945 flyttada f10 tiII
Barkåkra och Du blev anstäIld vid ilottiljen. Berätta om hur
del qick tilI.

0t Jag sökte L jän st en vi F10, fick den och blev u tnämnd till
F-Iygläkare. Jag Fick kungllg fullmakt, som man iick på den

tiden.
Flottijen , som byqgdas upp 1944-45, höIl Forlfarande på att
byggas upp, allt var inte pIanlaqt. Sjukhu sel var inte färdigt
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så man flick improvi sera och ordna tjänsten på bästa sätt.
Nuvarande sjukhusbyggnad var dock krar, och här orqani.serades
Förutom sjukhus även tandkLinik.
I detta rum, som nu är l- ä k a r I x p e d i t i o n , h a d a vi röntgen. Hen sedan
flyttade jag ner röntgenrummet i kälIaren, så att jag kunoe na
mi.n expedition här.
Eftersom jag hade rönt genu t bll dn ing och speciar i stkomDeten s i.
rönt qen fick jag ti]lstånd att använda vår rönt genapparat och
sparadc där igenom många kronor t ilI staten under årens Iopp.
När jeg slulade drogs vår röntgen in, då min eiterträdare I j

harlo rÄnf 6-F,,t fii I'-r-onr'19.

Pr Du nämnde, att Ni även hade tandvård här. Hur J-änge var det
kvar?

Tandvården hade vi kvar tiII För nå 9ra år sedan.
sköta de vpl tandvård tjänstgjorde tandläkareMark
Vi had! ävsn vpL tandläkare till h jäJ,p.
För tio år sedan flI yt tade s tandkliniken över t il-1
byqgnadsn, där rum blev Iediga, när eskadersLaben
irån F10. Då börjada tandläkara Sjövall vid F1D o

tiII tandvårdan övartogs av folklandvården 1981 .

För aLt
se.l- L här.

grann-
fJ-ytLade

ch var kvar

P: Hur såg s jukvår dsorgani sat ionen ut, när
Earkåkra?

Ni började på

0: Förutom Iäkare tjänstgjorde vidsjukhuset över sköter ska, under-
skötarska, sekraterara, sjukvårdsförman och s j u k v å r d s b i t r ä d e n .
Dcssutom hada vi tandsköterska, som även CeItog i jountjänsten
på nältarna. [iversköterskan hade sin bostad inom sjukhusct
och hade tjänst nästan dygnet runt. TilI sitt iörfogande hade
hon ett sjukvårdsbiträde, som Iåg härnerr. Vi hade öppet dygnet
runt för de vpI , som var kvar dygnet runt, samt under veckosluL
och hslg6r. Scdan togs nattjänsLen bort, då da vpI fick permi-
sion varja natt och flör det rnesta bodda hemma. DäreFter har vi
bera an översköter6ka i jour i hammet och ett biLräda liggande
här på sjukhuset iden händclsa, att nå9ot skuIla inlräffa.

P: JämFört med Bulltoftatiden fick Ni en vårdavdelnino här oå

Barkåkra.

0: Ja, den har varit till ovärderlig nytta, särskilt vid infaktions-
sjukdomar. Vi hadc i början full k irur gi sk varksamhet,.



Lasarettel i ÄngeIhoJ.m var ju Iitet och hade bo!aBn överIäkare,
dr 8auer, och Lvå uncer-Läkare.
Vi bedrev därflör s..jukvård i räLt sLor skala, gipsada, bedrev
småkirurgi och Lade in patienterna och skötte dem. Dct ver
som ett miniatyrsjukhus här, som iungeradc utomordenttiqt
väI.

P: Du utvcckLada beredskapen här, så att Ni snabbL skull-e kunna
rycka ut vid havcrier mm. Hur gick det tilI?

o: Jag tjänstgjorde i hal-vtid på fm uLc på flottiljen och hade

sedan mottagning på em på min privaLa mottagning i stan.
Jaq hada en direkt leleFon lrån F10 sjukhus till min mottag-
n ing i stan. Vid larm körde jag då direkl ti11 haveripl-atsen
aller till. F'1 0 sjukhus om det gäIlde baredskap. Hina paticnter
var fullt inför stådda med att nåoot kunde in!räffa inom
flottiljen, så att jag måste lämna min privata mottagninq.

P: Det sades, att Du var så snabbt ivä9, så när piloten tog mark

efter sitt flaIIskärmshopp, så stod Du där och tog emot honom.

0: Ja, det, är al-l-daLes riktigt. DaL stämmer precis. Jag var snabbL

på pJ.ats och hada utrustning i min biL för att kunna h jälpa
tilI. Scdan hada jag cn stor fördel ganom min tjänstgöring vid
po1is6n. Jag fick däriganom radio i min bil, så alt jaq kunde
håI1a kontakt mcd poI i sstat ionen och polisbilar, som kunnat
hjäIpa tiII vid havericr med hänvisning och vägavspärrn ing ouh

Lransporter mm.

P: Har det skatt någon förändring beLräffande handhavandet av

dan Flygande personalan?

0: under kriget hada vi ju en stor iysisk och psykisk påFrastning
på iJ. ygandc pe r sonal an.
EFter ireCsslulel minskade denna påF rc sbning, då Förhållandena
blev lugnare. Man med propellerplanen hada vi tyvärr ganska

många haver j.er, som tog hårt på personalen, då Fl era haverier
fick dödIig utgång. Havaricrna minskada dock r när vi övergick
I j.II reaplancn och samt idigt börj ade Få bättra personlig ut-
rustning.
Jag har varit mrd om många havarier undar årans Iopp.
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0: Fort s
Jag erinrar mig många kanrater, som Jag var].t med om alt ta
hand om gch som man t,yvärr 6j kunnat, hjäIpe ti.l1 tivat.
På Flottiljen hada vi två riktiqa ambulanser. Jag brukada
sjä1v köra den ena ambulansen, då jag vissta, att dc vpl
Förarna blav upphetsada, när da satte på rödljusen. SjäJ-v körde
jaq då skadadc Flygara med ambulansan till nrvrokirurqen i
lllalmö.
Landstinget hade vid denna tiden bara en amburans i Angelhorm,
som kör de s av en vaktmästare på sjukhuset. För att utöka
beredskapen på den civil-a s j.dan hadc vi en ambulans, som Li.lL_
hiirde randstinget, stationcrad på F10 garage vid b r a n d s t a E, J. o n e n .
Dan använd!s vid civila transporter. 0aLta fick jag til-Istånd
till av CFV för att vår egen personal skulIc få övning i
varklig. sjuktransporter vid olyckfaII. Dctt,a hadc vi under
frera år- Flan sadrn visade det sig, att randstinget aj stetione-
rade f uJ"J-gode anbulanscr här, vilket innabar , att F1 0 parsonar
Fick rcparera dem. Datta irriterade personalcn, varFör frottilj-
chafen bestämdc, ett cn sådan Fo rdonspark skuIIe vi cj ha vid
F10. Landstingct drog då i.n ambulansen och da cj.vila s juk_
transporterna g j.ck ifrån oss.
Mcn vi hade Fortfarande kvar två militära Fordambu.r-anscr. som
vj. hade myckat slor nytta av.
Sedan fick vi I'Valpen', och ett sLort terränggående Fordon, som
är avsedda at,t, användas i terräng under krigstid. Jag minns,
att vi vid att haveri vid tvsröd fick transportera en svårt
skaded tcknikcr i cn av dessa birar t i1l Kr ist ianst ad rasaracc
undcr svåre pIågor.
Då sa jag att dat cj var mänskligt, ctt under fredstid branspor_
tarr svårt skadadc I danna bilcn. Jag flick då t ill stånd .tt an_
vänd. dan civile ambulanscn. Så rlt numerr ringer vi dcn civi.Ia
ambul-ansan vid hevariar, därflör .tt då får vi transporter mad
IämpI iga fordon och av pcrsonal, som kan köra på 1ämpl igt säLt
och som har 1änpIig utrustning och har kompatans .tt ts han d
om den skadada.

P: Bcdravs utbildning i sjukvårdstjänst vid F10 För de vpl?

0: Je, vi hade dan första sjukvårdsskolan här. Som bit,rädandr
Iärara hade jag dr Rytsner, som nu är övcrläkarc i Linköping.
Vi hada full utblLdning av s jukvår dsper sonaL här vid F10 Unoer
f Iera år.
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0: florts
själv iick ja9 ett par vcckor då och då ta hand om den medrcinska
utbildningcn av I I o t t i J. j p o I i s e r n a på F13. Dsnna utbildning
Icddes under CF1 f av övI Kaflslröm. FIott j.l jpoI isarna s ut-
bildning omfattadc bl a ambulanstransporter, cLdsläckning
och sjukvård. Från början var avsikten, atL i I o t t i I j p o I i s e r n a

skul-le vara ambufansflörare och ha hand om brandtjänsten.

P: Hur Iängc har vi haflt den årliga sjukkontrolLen av den
ilyqande personalen?

0: FI ygun de r sökningar har pågåLl från början, men de var f örsL
av rnkLar. omfattning. Vi sände ävan flI ygande per sonal en titl
Stockholm För rcAeI bun dna kont,rol.Ier.
Vi hade även utbil-dning av Iäkare, som Ieddes av flygöverIäkare
Vesterbarg. Jag själv fick ljänslgöra i Stockholm under flIera peri.
oder. Jag bl-rv även erbjuden att stanna kvar i Stockhplm som

i l y g ii v e r l ä k a r r , men jag tackade naj, för jag ville helst vara
kvar vid F10. Man jag tjänstgjorde då och då däuppa som

fl1ygöverläkare.
FIyqöverläkara Vasterb6rg var mycket intressarad av aLt vi
blav ordenLligt ulbildade. I utbildningen ing j.ck bl a flyg-
medicinska kontaktkonferenser och undertryckskammarorov.
Varje år samlade s flyg-läkarna på olika platser tiII kontakt-
konferenser LiII samman msd vatanskap smän och Flygmedicinskt
intrassarada. Vcstarbcrg var utmärkt, iör han viIIa ga oss så

god ut,bildning som möjJ-iqt.

P: Har Du haft hand om Linjaflygs pcrsonal , sedan de började ut-
nyt,tja Barkåkraf äl-tat ?

0: Ja, an övsrangkommclsa qjordas, att Jag skuIIc hjä1pa dem.

Vi hade ingat kontrakl, mcn de var väIkomna hj.t för alt få
den hjä1p, som da bahövdc. Jeg tog ingat bctnlt flör detta. Dat

var ran servica åt dam. Vi bat raktada dam som våra oäster.

P: Hur var möjligheterna för övrig pcrsonaJ. vid F10 att få anlita
Dig, t ex takn j-sk personal och civol pcrsonal . Var sjukvården
fri för dem också?

0: Under min första tid vj.d F10' när jag hade Ful-1makt' då skötte
jag aLl personal. flan sadan kom nya avtalct mad indalning i
flörbandsläkara och . n v j- s n i n g s I ä k a r c och tjänstaIäkare.
5om föbandsläkara hada jag sax vcckti-mmar. Som tjänstaläkara
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För de vpl hade man .n viss taxa, som man Fick tiIIämpa.
0m man tittada dan vpl i haI san, Fick man åtta kronor och
gjorde man mar undersökning flick man femron kronor osv.
Skrev man etl intyg Fick man så och så och för dan anstäLLda
p:rsonalan skrcv man räkning t iIl i ö r s ä k r i n g s k a s s a n .
Detta var aFter dan nya organisationen, som lrädde i kraflt
innan jag pensionerades vid 50 år. Men jag stannade kvar
som FlottiIjIäkare lill 60 års ål-der och först däraf ter
gick jaq över tiII dal nya syst,emel.

Gällar daLte nye systcmet än i dag?

Naj, dct qör det inta. När jag slutadc och Torstensson börjadc
Fick han cn anstä.1-lning på i2 vcckotimmar. CFV avs j.kt var ju,
att vi skuIIe få he 1t idsan släl I da I äkara. tinskamålat var att
1äkarcn aIItid skulLe finnas liLl hands och kunna umgås mad

flJ.ygande pcrsonalan. Dctte har nog varit cn Iycklig Iösning.
Sa dan har ra garingcn sagt , att Ljänstan skull-a vara civil.
Hen det qiJ-1adc vi ej. l4in kollega tiIlhör mcdicinalkåren
och därför har han sj.n civilmilitäba statu s som ö v e r s t c 1 ö j t n a n t .

P: Du har tjånstgjort en Iång tid vid F10. Hur tyckar Du atl
samarb!tet har varitmcd CFV och övrioa f örband?

0: Det har varit myckat gott. Vi har även samarbetat mcd VKS och
VpI-verket och Försvarets S j u k v å r d s s I y r e I s a . Det har aldrig
vari något krångeI. Vi har alI t id kunnat LaIa med varandra
och kI.rat ut bcgrcppen innan vi börjat skrive.

P: Ni her vä.1 även haft kont,rkt med- Landst ingat och med Iasarscran
i Ängalholm, Halsingborg och Kristianstad?

0: Ja, sjä1vfallet her vl även den kontaktan. Våra direkta
J-in jer går naturligtvis tilt Hclsi.ngborg, Malmö, Lund och
ÄnqeIhoIm man även Kristianst,ad. Vi har haft dcL bästa sam-
arbete rant kollegialt och dct har aldrig varit några svårig-

P: Liksom flör svaret i övrigt har ju F10 drabbats av raLional-isa-
ringar. Avan sjukvårdcn har diskutcrats och man har Funderac
på att tax sIå ihop sjukvården på F5 och F10. Hur har Du

raaoarat oå detta?

P:
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0: Vi har många gångcr diskuterat detta. F5 vill.s ju gärna ur_

vidga sitt sjukhus åberopandc, atl dr har elever ända flrån
Norrl"and, som da behöver kunna Iägga där, om de blir sjuka.
Han vi'ftån F10 h.r ju hävdat,. att vi med vår närhet till
sjukhusat i ÄngcIholm Iiqqer mer centralt och då kan ta !mot
dcssa patienter här . De sista åren har emell-ertid detta e3
diskutcrats.
Veckoslut och helger stänger vi sjukhusen båda här och i
Ljungbyhed och da vpI , som aj kan resa ham oeh behövcr vård
sändar vi över hal gcn övcr Lil.l ragion ssjukhu scL vid p2

i HässlehoIm. Mcn under dcn tid, som jag vr:it här, har vi
inte någon gång behövt anlita r c g i o s s j u k h u s e | . Vi har t,ilIämpat
systemet mcd sjukvård i hemmet och det har fungerat myckec ora.
Jaq har gjort så under min tidrför att vi j.ntc skul-le komma i
vanryktc att vi skickada hcm sjuka patientar, att jag ringt
tiII dcn sjukes föräldrar och talat om, aLt nu är d*t så och så.
Jag sk j.ckar hem honom och Ni får hämta honom allar transporterar
vi ham honom på annat vi s. 0ch så Får Ni hå1Ia aFter honom, arr
han iullföIjer den bchandling, som vj. föraskrivit och håller
siq innc . Det brukar bri att mycket uppskatrat samar bete rnerr.an
dan vpJ- 3s flciräldrar och oss på sjukhusat, även om cn deI av de
vpl tycker, alt dc är vuxna män och sjäIv kan ta hand om sig.
Han jag t,ror, att danna kontakban mcd. Föräldrarna är myckct
värdcFull, för dat är ändå mors och fars påg, som är här och
gör sin värnplikt.

P: Hade vi inte ctt visst samarbcta ävcn mad F14, när dct qäIlde
att te hand om de vol över haJ.oerna?

Jo, det är riktiht. Men dat ändrades sadan så, att F14 Fick
.nsluta pä 11 6 i HaImstad, som ju J-å9 närmre och bättra tiIl.
Datta gick 1ättara att kombinera, när sjukvårdan samordnades
inon hela f örsvarat lilI cn madj.cinalkår undar an generalläkare,
som undar sig hada spacialläkera.
Därför kan vi häncra ävan anlita aDmrns s j u k v å r d s i n r ä t t n i n o

vid P2 i HässlahoIm.

Utövsr allt arbeta, som Du lagt ner vid F10, har Du ävan hafs
Din egan praktik i stan att, sköta. Från danna har Du hjälpt
bådc oss övriga på F10 och al-Ia andra i samhäLIat, som bchövt
anlita läkara. Samtidigt har Du arbctat åt polisan. Har dct
inta varit batunganda mad så många uppgiFtar samtidigt?

0:

P:
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0: Jo, det är kIart, att det varit ansträngande och man har
ofta Fått komma hem och äta middag sent på nat lan. För st har
man haflt arbatat här på F10, kanska avbrut,at av havarier, och
sadan inottagningen i stan, som jag höJ.I på med til-I froaåc
nio tio på kväJ,Iarna och Oä[fltar sjukbascjken runt om på landct.
l4an då inta många villc köra ut så sant på nattan, var aIItid
Fol-k tacksamma atL man kom, ävcn om dat bj-cv sent. Jag hade
alltid med mig an madicinLåda, så att jag kundr ge paticnleraa
icjrsta hjäIpen, när jaq var ut,a. 0fta hadc jag nåqon av mina
flI ygande kamrater mcd mig på sjukrasorna på kvällarna som

sällskap och för .tt de skulle få se hur en doktoD har det,
när han är ulc och kör.
När jag kom hit hada F10 sbä11t iordning en särskild flottilj-
l-äkarbostad på Vaktqatan 33 pä andra våningcn. På våninqen
undar Iåg Södra F I y b a s o m r å d c s s t a b e n . fn dcl av min vånlng an-
vändc jag som 1äkarmottagning fram tiIl 19r4, de jag flyttade
läkarmoltagningen tiII södra kyrkogatan, där den fortfaranda
Iigger men nu har övcrtagils av dr Torstcnsson.

P: Har k r i g s p l a n 1 ä g g n i n g och övningar br.l-astat Di9 myckat ?

0: Naj, inta myckat. Vid dcn tidan stod det nämligen i vårt avtaI,
att vi läkarc sku11e bara vara rådgivandc och cj ha hand om

kr i g s p I a n 1 ä g g n i n g . Anladningcn var att vi skul-le hjäl pa tiIl
mad samordningan, så att inte f ö r s v a D s g r a n a r n a byggdc upp
agna krigssjukhus intill varandra. Vi hada därför myckEt sam-
arbeta mcd Fo-bcfälhevarcn. Hcn vi. var bara rådgivandc. Datta
är nu ändrat i och nrd Iäkarens nya t j ä n s t g ö r i n g s F o r m . Nu

åviler dat läkeran, att ävcn svara För k r i g s p I a n I ä g 9 n i n g .

P: Aviladc dct läkaran att göra kontro.l-lcr och inspaktionar på

hur sjukvårdcn badravs på flörbanden?

0: Ja, jag har åkt runt i hel-a saktorn och kontrollcrat verksam-
hatrn ur h ä I s o v å r d s s y n p u n k t och organisat ion ssynpunkt åtmin-
stona två 9ångar pcr år. Avan på övningar har jag varit ucc.
Vid sn sådan övning inträffada en rolig apisod.
Vi boddc i Kristianstad. Ja9 sstt cn kvä11- och prat,adc mad
gancralläkaren Hrssrlblad, som också bodda där. Då sa Hessalblad
Du, vi har ju inget att, 9öra på aLt par timmar. 0m vi akull-a
åke ut och titta på dem, som övar ?

Då sa jag LiIl postan-, som vi hadc' att ring. ut tiIJ. övnings-
platsen och säg. till att ganrralläk6rcn och jag kommer ut dit
om an halvt j-mma.
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När vi sadan kom fram och ganeralläkeren och jag steq ur
bilan stod Förbandat uppstälJ.t och uppsträckt. Befälat kon
^:.'--flram tilL miq och frågada var 0B var.
Jag frå9ada varFör cie Frågada aFtar ib. jo, posten hada rrnqt
och meddelat, att UB och generalläkaren skuIIa komma och
j.nspektera. Men det var tr-öf berg och ganeralläkaren, som det
gäIIde. Ridån qick ner och generaI.Läkaren var mycket stolt
övcr mottaqandct.

P:0va, nu har Du tjänstgjort i 40 är, 1945-1985, vid F10. Det är
att hclt livsverk. Känns d:t vcmodioL att behöva sluta?

0: Ja, det gör dat. llcn jag har fått rycka in och ljänstgöra
här med jämna mcllanrum, vilkat har gjort övergången mildare.
Drf är i', '.nl i^t att kunna hål1a kontakten med f cirbandet.
Jag har ju många minnan flrån t idcn vid F10.

T ax crinrar jag mig BIadh i halmsLackrnoch hur vi, jag.ch
min under skötcr ska Anna Nil sson, räddada honom.

Vid landninqan haveraradE 81adh, kasladas u! flIygplanet rakt
in i dan anda halmstackan, som fanns i närheten. Han fIög in i
haLmslacken med sldan och stolen Föra, vilket Iindradc u pp-
bromsn-ingen.
När vi kom tiIl haverlplat sen vid Skepparkroken r stod f oIk
och tittada på det havcrarade flygplanat. Vi Iatada dock omedeLbar
gFter stolan för att hitta Förarcn. Vi kunde inle sa den, man

vi hörda, att dct kved inn6 i halmstackan, den enda hal,mstacken
på Fl6ra kilomatcrs avstånd. Därinna lanns vänncn 8Iadh, som

vi krafsadG ut, fick fram och rcn sadr luFtröran på och f ick
Iiv i honem och kördc honom tiII sjukhuset. Han rcpade sig
börjada flygr igcn rch flygar lortferande.
Ett annat havari, där piloten hamnado i Danmark erinrar jaq mi9.
Vid dat blev jag känd, därFör att iag ringdc tiII den danska
ju st, iL iamin istarn. Föl janda händc:
En dag fick vi Iarm att ctt f J,ygplan havarerat i KuIlabygden.
Fanjunkarcn Araskog, som var brandmä6tara, ech jag körda iväg
mad ambulansrn. Näf vi kom i Arildtraktan hörde vi på radie,
att piloten troligan slagit nGr i Danmark.

Alright, sa jag. Vi kör över till Danmark. 0ch det qjorde vi.
Vi körde nar tiII Helslngborg och ombord på färian med Kronans

fondon mcd gula skyltar. Dcbta flund!rada vl .i på. Dat qäIIda
ju att havcri. På färjan gick iag upp tiII kaptanen och bad
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honom per radio anropa Kronborgs fästning och tala om, att vi
kommer med cn ambulans pga ett havcri och ba någon av oFfica_
rarna' möta oss i Halsj.ngör vid Färjan.
Detta gjordc dc rch så körda vi ti11 Tegners mus.um vi GiIIc_
ieje, där flygplanat sJ-agit ner. Byborna hade laql en krans.
vid haver j.platscn.
Vi f rå gada vart de hadc kört flygaren. Efltersom han var f örolyckad
hade de kört honom till 5pönderups sjukhus. Då körde vi till
Spönderuo och tittaoe på pi.Loten.
Jaq sa tiIl dem, att nu var vi här med ambulans och skuLle
ta honom msd oss övar.
Nej, sa danskarna, det fick vi inta, För ända sedan kslara-
tidan skuIIa an avliden ligga i öppct ljus 124 timmarr innan
man Fick röra honom.

Del var väJ-di3t basvärligt, sa ja9. Vi sku]]a gärna vilja
ta honom över till Sveriqs för att undersöka honom, så alt
vj. kan klara ut , hur havari-el har qåt,t ti.l-I.
Naj dat gär inte, då måstc vi ringa t iIl poIis6n, för att
få tillstånd.
Ja, sa ja9. Då kan vi väl ringa tilI poJ.isan. Jag ringda upp
polisen. Ja, sa de, mcn då måsta dc ringa tiII peJ.itifuII-
mäktigr i HilIeröd.
Klockan var åtta på kväIlcn, när ja9 rinqda ti-lI poIitiFuJ-l-
mäktige och träffladc hans fru. Ja, sa hon. Politifullmäktiqe
är på biografen.
DctLa är väIdigt viktigt, sa ja9. Ja, men är det så viktiqt.
så kan ni ringa tilI bi-rgraFen.
Så rinqde vi t iII birgrafcn. Där slannade da filmen och
kallada på p o I i t i F u I 1 m ä k t i g c . Han kom tilI telcfonen och

baklagada olyckan, som han hört talas om. llcn, sa han. jag
får inta gc lllIstånd till dette rnl igl dansk Iag utan då f år
ni vända ar tiII j u s t i t i e m i n i s t e r i a t i Köpanhamn.

Dct var ju sjuttrnrtänkta jag. l4cn ja9 flår vä1 ringajustitic-
ministaria!. Jag fick tag i sakratcraran, msn han sa bara, ett
enligt dansk lag är det så och så och den end., som kan gc

tillstånd är j u s t i t i a m i n i s t e r n .
Ja, sa jag. Mcn kan man störa honom?

Ja, sa sckratararen. I detta faLlst kan ni göra det. Det har
ju sports, att det har varit ett havcri här. Det är ju NAT0 här.



sid 12.

0: Fort s
Jag rin3de upp justiticnini.starn och sa vem jaq var. -
0versla. Rydslröm, som kommit över med h a v e r i k o m m i s i o n e n sa,
Du är;u intc riktigt klok. f,o, sa ja9, jag skall tal-a med
justitieministern.-
5å Frågada jag j u s t i t i e m i n i s t e r n , om jag fick ta den dö de
med till Svariga.
Nja, sa j u s t i t i e m i n i s t a r n , cnl igt dansk Iag är han inte död
lörrän eflter 24 timmar, så dat går inte.
l4an, sa jag, om han hada varit svårl skadad, hada jaq då fått
ta honom över tiII Svarigc?
Ja, sclvlög6Iis, då må da gärna göra det.
Men j u s t i t i e m i n i s I e r n , sa jag. Ni sä9er ai"t han är inte död
förrän eftet 24 timmar, då är han ju Faktiskt hårt, skadad.
Itlen han är ju död.
Nej, del är han ju intc anliqt dansk lag.
Jae, men vi skaII ju icke träcke så snårrsa j u s t i I i a m i n i s L a r n .
Jo, det är väldigt viktiqt för vi skuIla gärna vilja ha honom
msd över LiII Svcrigc.
Itlen behöver ni inta dansk Iäkarattcst, så Får ni göra dat.
Naj sa jag, dsn kan vi skriva sjä1v.
Ja, då må ni qöre det. Då må ni ta honom över.
Så fick vi tillståndat. Vi tog pilo!an i ambulanscn ochråkte iväg
När vi kom fram t j.1I färjan hada de halat f J.aggan på halv
st,ång och när vi kom gmbord, kom mabrosan fram och Frågade:
Ver har ni så Frakt sadcln på honom där innc ?

Dst var ju litc makabGrt. Ja9 gick upp tiIl kapLenan och taladc
om det. Han sa bara: naj, naj, nej, och så Iadc vi ut.
EFler det fick vi en anmärkning för att vi hada kört in i att
NAT 0-1and med et,t militärt fordon ulan tiIIstånd.
Men CFV förIät oss, för han anså9 att vi bidragit till att
Lösa orsaken liLl havcrict gcnom att snabbt få ham pilotcn.
l'4an kunda nämligen då konslalera, att piloten ej Iyckats lå
Io ss dan sprint, eom skuIIa friqjort st,oIan.
Datta var an episod i verksamhelsn här.

Ett ann at haveri arinrar ja9 mig.
Vi hada en gencral åIberg, som hoppade över KaLtegatt.Vi
körda ut lilI Torekov ech skulle hämta hono& där, när han kom

iIand. lYan han var döfuIl,För da hade trattat honom fuLl med

aIl kcgnac, som fanns I Fiskebålan elt,ar alt han hada Icgat
i sin gummibåt. Eftetåt bl-sv han kaLlad arniraLGn i. stälIeL
För ocnaralcn.
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En annan episod kan jag berätta.
I början hade vi sjuksköterskan boende här på sjukhuset.
Hon haåe sin Iägenhet i de rummen, som nu ar personalrum.
t rån s jukvår dsstyrel sen var det bestämt, att sjuksköterskan
skulle bo på sjukhuset.
l4an sysler Vivi villa gärna flIytte ut till 6n Isdig lägenhet
j. personalbostäderna oeh jaq viIIe qärna h jäj-pa henne.
Nu har jag dan uppFattningen, at,t man skalL alltid ha f acket
med sig. Därför brukada jag aIItid ringa upp fackat, när ocr, var
någont ing och orientara dem, så att de var inFör stådda maO

ärendet . När någon sedan kommer och klagar, så har facket.
reoan hört, moLpartcns varsion.
Nu var det så, att när sjuksköterskan boddc där uppc, så var
hon aldrig Fri och kundc aldrig ha irämmandr för under 1å9 ju
sjuksaJ-en och när hon sku.Lle in måsta hon passara mottagningan.
Hcn s j u k v å r d s s t y r e I s a n var bcnhård och F5 hade flåt,t neJ på
frågan att flytta ut sjuksköterskan.
Då talade jag med fackst och sa, att det är FörFär.l-igt leosamc,
att personaLanr som bor i Angerhorm och arbetar på sjukhusec ocn
måsla äta sin lunch där andast har tilrgån9 till sjukhuskökct.
Ej heller har dc någon stans att vara på sin fritid. Därför
sar jag som enda 1ösning att snvända sjuksköterskebostadcn som
personalrum och i stäl.Iet Iåta sjuksköterskan flytta ut i an
av pcrsonalbostäderna, som är 1cdig. Jag hoppas att dct skalI
kunna lösas på dette sätt.
När facket då glck rnad på danna Iösnin9, var dct inga svårig_
hatcr, atl få dat ganomfört. Systar Vivi åkta ut, hennes bostad
blcv personalrum ech sjä1v fick hon en 1ägenhet utanför sjuk-
husct, som hon hadc önskat.
Datta gick bra att löea tack vars.tt gott samarbate med

pcr sonalor ganisat irnctna.

P: Tack Ova för att Du villa stä1Ia upp på danna intervjun.
Jag önskar Dig många lravliga år som en glad pensirnär.


