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F10 h i s t o r i a k o m m i I t e
Grupp " Ledninq - Flygtjänst

Avskrift av band nr 2.
2J. oktober 1984.
F10 på BulIlofta. l4innan barörandc organisalion, Iokalisering
övningar och nautralitat svak t' .
FoIke : Mitt

namn är Folka Barkman. Jag är nu Z1 år qammaJ..
Jag var som 1öjtnant mad vid starten av 10. flygflottijan
vid Bull-toflta i Malmö den 1. oktober 1948. När att litat

antal o ff i crrafe och underofFicerare samladas i Vi11a Hö ja
vid Lundavägen, sadamara markelenteri, och togs emot av
vår FIottiljchaf, dåvarande ö v e r s t a I ö j t n a n I e n Knut Zackris_
30n.

var för mig ingan okänd ort då. Dals hade Fg legat
på BulIboflta som n c u t r a L i t e t s v a k t hösten _19 och daI s ha de
jag med cn jaktqrupp ur FB varit bas6rad på BulIt,olt,a under
sommaren 1940 som n e u t r a I i t I t s v a k t . Jag var alltså när
F10 började 1öjtnant och kom närmast från FB. Jag tjänst_
gjorda sadan vid F10 i två år. Den 1. oktober 1942 kannen_
dErade s ja9 li11 FI ygk ri qshö gskol an i Stockholm och sadan
t iJ.I FJ.ugstaban.
Min ljänstgöring vid F10 var först som d i v i s i o n s a d j u t a n t
och chaF f cir korpral skolan vid 1. divisionen. Dan sto d
då under befäI av kaptanen Bernt Krook och där fanns
också en vo Iontär skola un der befä1 av Fänri.k:n RubenVåran 1941 bIav jaq d j.vi s ion sadjut ant och lärarc vid
f . divisionen, som va! an skoldivision, GF SIJ , utrustad
med J8. Chaf var kaplencn St j.g Norlin, allas vår "KiddaI.
fn annan Iärara vid divisionan var dåvarande sargaantan
Ellanfors. ChaF lör andra divisionen var kaplanan Gösta
Eriksson. |. divisionen sat,tes upp redan från början,
rnan J. divisionen försL 1941 . Hösten 194.1 eltarträdda
jag kaptenen Hammaran som chaF För s I a b s a v d e I n i n q e n i
llottiljstaben och adjutant åt flottiljchcFen, som då
hade blivil överste, Knul Zackrisson.
Min närmasta medarbetarc vid avdeJ,ning 1 var dåvarande
Fanjunkaren Brynerlz. Han var kunnig men pedanliskt
lYal.mö

t_.

nogg!ann

FoIke : BrynarL.z var e r p e d i c i o s o f f i c e r .
Betr äffan dc Zacka vill jag helt anslut,a mig tiIl
de bedömningar om honom, so'r.r gjorts av BiII gergman i hans i
.. band att reFererade inlägg.
[4in tid vid F10 k a r a k t e r i s a r a d a s av at,t hektiskt uppbyggnadsarbete. Det gälIde att snara st skaoa en krigsduglig jaktFJ.ot,tiI j utav tillqän91i9a materirL- och personalrasurser. perscnalen kom från olika hå1I i fllygvap_
net och haoe olika bakgrund, utbildnirg och kvaIitc,. l4en
dat dröjda inte Iänga flörrän en e g3n flottiljanCa bör-iaoe
växa Fram. Vi känoe samhdrighet och Iojalitet moh vår då
namnl ö sa tionde FIygflotlilj,
som den kallades. 0ch vi
bemcjdade oss om att qöra vårl bästa.
Lokalitelerra v3r utan LrnCantaq myck e t orinitiva. Hangarerna var av lrä och av enklasie sIaq. FIottiIjsLabs- och
r xpcdi t ion 3lok ale r na ulgjordes av cnkfa träbafacker Dakom
hanoarelna vid flält gränsdn. Likaså d i v i s i o n s I o k a L e r n a .
För1äqgningen Ij.ksom andra lokaler, såsom kök, iörråd och
vrrk städer ver inrymoa i tiIIgängliga Iokaler i Kirsebergs_
stadcn, t ax var Ki r s€ bar gsskol an FörIäggning För värnpliktiqa, att för a detta bryggeri blev kök, matsal , int- och
vapenFörråd och ett gamrnaIl vattentoin blcv förIä3qnrng.
Dat var prinitivt, man det gick i a1la flaIl och del-vj.s
ganska bra.
ABA;s verkslad vid BulltofLafältat

övertoqs som f Iott j-J. jverkstad. SulltoFtagården blev expedition flör signaJ.avdel_
ninqen under beFäl av dåvarande fänriken Mijller-Hansen och
där 1åg ävcn mo bil i ser ingsavdelningen under beFä1 av dåvarande ka ot encn vid I5 re serv VaIter Runaber3, an färg_
stark oeh orginell person, som bI a tiLlhört sven ska bf igaden i Finlands flri.hetskriq 1918 och varit med om slormninqen av Tammerfors.
Flotl i.l j sta bcns organisation var : 5tabsavde lnin gen där jag
var cheP, dåvarande aud 2 i flottiljstaben v a p e n a v d a 1 n i n g e n
där dåvaranda kaptenen Asklin var che f , Askis kallad, avd
f och 4 kasarn och inlandanturavd förastods av kaotenan
John Lindqrcn och undar honom lydda även kassan där han
hadc en undaroFlicer t iIl hjälp. Avd 5 s jukavdalningen
stod under befläI av flygIäkaran Erik AhIqvisl. Den höIl
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forts

tilL i närheten av Värnhemstorget i att hyr e shu s, där
Kronan hade hyrt an våning.
Avd 6 fl 1o t L i I j v e r k s t a d e n , inlyflrd i ABA:s verk st ad, f örcslods
t.
.
av inQenjöran Akrrlind
ned hjä1p av ingenjöran Cunnarsson.
Flottiljstaben fungerade i huvud sak t ill ired sst ä11anda och
det gjorde även inFormation och kontakl meIlan divisionerna. Uarken flyg- elJ,er baschefl all:r melarolog eller t raFikladare Fanns på den tiden. lvlen sama!bete med den civiLa
flyg- och väderljänslen vj,d BuIltofta hade vi elablerat.
F1y9tjänsten baoravs huvudsakligen i rrspektiva div j.sionseheFs egen rcgi. Det Fanns centralt utgivna uLbildnings.
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de och sälta sin prägeI på ut bil dninqen . Därf dr
blev också divisionernas ut bil dn.ing sre sult at variefande.
AIlt hänqde på divisi.onschefens kvalilet,
då I ik som nu.
Dat fanns också en r e g e m e n t s o F I i c e r när.nast unoer f lott j-I jcheFen. På r,rin tid var det ma jo ren uäggIöF, son senare blev
chef för F8. Men vad han sysslade med blev jag aIdrig
riktiqt klok på, kanske vaf det med remisser och utredningat?
Flygövningarnas ka!aktär skeddg, som jag redan anlyll, divisionsvj.s. De bedrevs huvu d sak li gen vid EuIltofta men ockbadöman
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an skärpning av det utrikespolitiska Iäqet.
En gån q i sam ban d med det t y sk -ry ska krigsulbrottel i juni
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Ltanför 1\orrköping.

0fficerarna Förlades på hobel Ritz och jaklberedskap uDprätthäl
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Jag minns, att def, var flörskräckIigt kallt Fa st Cet var i
mars rånao. Det snJaoe så, att iå3et ire'-Ian Åhus oc,;r Rir<aby
blev insnöat på I inka by slabion. FIot t iljen h jäJ.pte oå tiIl
tnl "-- au i;r.l
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LuFtoevaknin!en var då enbart optisk och Iydde LnJer armen
och .nan nråste säga, art dess verkringsgrad var låq.
Från I u F t b e v a k n i n E s c e n t r a I e n LC i l',1almö informelades beredskapsroten utav rn sambandsofficer ur Flygvaonel.
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Några ord om narktjänsten.
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utbiJ.dningen bedrevs på crn ci'/i1a skj-tbanan vid:rlövt
men också int iII FlygfäItet.

Idroltsinlrasset var slort vi F10. Idrcttsplalsen vid Kir se berg uLnyttjades ofia och idrotlen Ieddas energiskt av kaotenen Asklrn. Han var vaDenoFficer och b.l-ev sedan chef För
1 -i\/i<innon rra-e ilv^rlan r'ärsi^< nei ett e.nblen i florm
av ctt spöke och Fick namnet Spökdivisionen.
Varje år var oeb r j.k smar ch f jr aIl personal samt flottiljmäster skap i skytte och idrott av alla de sIag.
0ve

Dct var en sak vad gäller orqanisalicnen och Iokaliseringen,
när vi börjada den 1. oklober.
Då var inte kanslibarack:n färdig utan vi träifades i ViIIa
Där satt
Höja vid Lundavägen, som sedan blev markelenlari.
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d: Första tra veckorna tiLls det, blev klart ait flytta tiII
Kanslihuset resp gu I1 t o fl t a q å r d e n . BeträflFande signalavdclningen så var dan mycket rudimentär. Dct tog säkert eth par
månan.- innan :ar: L ex Fick en TMR och kr nrl- här ia anvånia
radio. Men å andra sidan började irte 3 J. y g u t b i I J n i r g e n förrän
j mii'on nå nnvprrher - 13 Försl knn i l v-pLeverna och först

då bl-ev dat på allvar intlessant med radio. Det var 17 st
vpI FIygFörare, son då började sin utbildning på i10.
Ma'pr'ielen rrar flv--lan '1P <nm rri ärrrra fltn FB OCh SOm
i qlor rr t st r äckn ino använts i Finland och vaf körda. Vi
på dem.0ch de ssutom
hade bek ymme r med tilIFörlitlighetan
var det att pro blem, som man tydligen har gIöml nu, och dat

0ve

: var at! vi hade inte något riktigt drivmedel utan vi
något,

5.
använda

kallades bensol eIIcr bentol. Det hade dan agenskapan, att det, 1östg ä t n i n g s h a r t s e r n a i tankarna, som sedan
satte iqen rnunstyckena i förgasaren. Qet gjorda att, vi hade
täta motorstopp. 81 a Fi.ck Smilh att motorstopp av den anledsom
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förulom aLla dc som landadc utan missöden på olika fält 1
5kånc. Det innebar, att, vi hade väldiqt onl om flyqplan.
Elevarna Fick inle på Iånqt när den flygtid, sont de skull-e
haFt. 14en Kidde, som då var d i v i s i. o n s a d j u t a n t på 2. div, han
kom upD ned iden att cykla taktiken på plattan, när oe inte
hadp
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stod till buds, l1å9ra fasta u t t i I C n i n g s o I a n e r Fanns ju
inte trtöver dem, som divisionchefl:n sjäIv sLäJ"Ide upp.
som

Folke: När vj. taLar om fllygbaklik vill jag lägga tiIl föIjande.
En ,som bör nä'nnas och hedras i delta sammanhanq, är sedemera översten Knut L j.ndahI. Såvä1 0v: som jag hada nöjet att
tjänstgöra på hans division på FB, där han då var kapten.
Han hada 19f9 föra krigeL tjänstgjort vi tyska Flygvapnet,
LuftvaFfe, och däD anammat de tyska iderrna om Flygtaktik.
Tyskarna uppträooa i divisioner on I FIygpIan, 2 grupoer med
vardera 2 rot,ar. Han inFörde i 5veriqe den tyska rotctaktiken.
Han Iada metodiskt och pcCagogi.skt upp u t biI dn ingspl ane r med
skolanlal-I, jaktkurvor frå hör3ar och vänsLer och anfaIl uppifrån och underifrån m m. Jag tycker, atl det är på sin plats
att nämna honom, när det gälIer jaktens hisloria.
0ve

Fol-ka

0ve

Jag tycker, att det valnycket trevligt att hö ra deLta, För
han är också en av mina idoler i dal svenska jaltflyget.
Uad som var faststälIt var ju e gent li;en bara s k j u t ö v n i n g a r n a .

: Del fanns cn s k j u L i n s t r u k t i o n med Förövningar, huvudövninqar
och slutövn.ingar, som gäIlda både mark och LuftskuIningar,
med fordringar på antal träfF För acr bli godkänd.
var det en sak , som dagens förare inte har en aning om.
Vi sköt med Fasta sikten. t'i hade ett hårkorssikle, som man
såg genom vindrutan som rtt 1y sande kors med s t r e c k i. n d e 1 n i n g .
Det upptoq 100 strack mad vi-lka man kunde bedöma avståndet til-l
måI PI y gpI ane t under förutsätining att man känce måleLs spärnvidd. 5e dan övada vi på modeller med ett markmontarat sikte
För att lära oss hur dat, så9 ut i olika vinklar. För det gälloe
Scdan
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ihåg 0ve,att vi inte bara skjt utan FälIde
också med J8, ått,a kilos jaktbomber.
Kommer Du

Jaq kommar ihåq, att när jag kom till

f1O

bomber

, Fanns det
fortFarande kvar llygolan med det äIdrc siktel, sorTl var en
mekanj.sk fing, som satt ffamflör vindrutan med sn Ciooterring
alldelas FramFdr föraren. Det fanns som .n dubblerinq t.iII
det optiska siktet. Dat kunde Fä1.1-as uDD vid behov.
Pell"e: Detla var Iite om taktik m m.
f1ög in oss på f lygpJ.anen?

Plen

1941

hur oick det till.

när vi

0va

När del gä11de J8, var det inte nå9ra störra problem. Det var
ju ingen stöfre konst att qå från Fockern el1er 3K14 till :t.

Bege

Det var en gre j. Vi hada en -Iång jerongån1 hos inlenjören
Cunnarsson. Han stod och stammade en heI förmiddag om hur
man sk u 11e stä11a oljekyl"afen, kl halv eIva.

Cve
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i i1I sjäIva Flyqningen ut an det an da
nya flö! oss gamla var atl det Fanns klaFfar på den. Så jaq
minns att när jag skullc flyqa in mig på den, så sku.Ll.e man
flörsl 9öra fyra godkända Iandn-ingar ul an klaff , innan vi f ick
börja använda dem.
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Folke: Jag har att minne från ett, utIändskt besök.
Det rörde inta F'1 0 och EuIIt,oFla utan drt var i.
riinlanlzrinof

rlå

ian

f i l l hÄnna

samband med

trR

Finnarna var i starkl behov av jaktflyg, så att Sverige skänkte
då över skott sfI yqpI an av gammal modaLl så som Jakt flalkar och
Bulldoggar. Dessutom kom del flygplan flrån England och irankDike.
Jaq minns hur de flinska pilo t e rna, civiIkJ. ädda och ut an överrock mitl i vinterkylan steq på bussen vid SvaaväJen i Stockholm
och åkte med ur lilI flIottiIjen. Där to gs oe e,not av F8-personal och flick etb FJ-ygpass före Iunch. 5e oan var de på officers-

FoIke : mässen och åt lunch och s:dan fl dg de öve: t i11 Finland på

eFtermiddagen. Föl jande dag eller kan sk a två daqar efteråt
såg man sqmma gossar igan, som gjorde om den här manövern.
Dat var då inte taL om några noggranna instuktioner. Var det
så att instuktören olev Fcjr Iångrandig, så avoröt Finnarna
honom och sa' : Var r gasen och var e spakan? Del var vad
de viIIa veta. 0ch sedan gjorde de sitl: pa ss och fIög hem
tilI Finland. Så gick det lil-I då.

FaIle: SkalI vi titta Iite på hur oet t ex g-ick tiIl,
med flyqplan mot markmå1.
0ve
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FoIke och jag L idigar a sa ',
sak fast stäl-1da i labellform i
[n tabell gäI l de flör mark- och
Plarkskjutningen utFörde vi mot
Som

rri har,i

rian.

Det .n'ia

<nm

\/
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så var skjutninqarna i huvudden så kallade s k j u t i n s t u k t i o n e n .
an för luftskjutning.

i stort, sett

i n innela 'rlriver

samma

tavlor,

som

\/arl snm sf nd

i tabell-erna, var sk jutnin g mot markmåI under ndr<er. Då OeIysta vi tavlorna ule vi Arlöv. Plen del var bara under en kort
tid, För det blev av någon anledning Förbjudet.
L u f t s k j u I n i. n q e n uLför de s mot en korv, som bogseradss av en
Focker, 84 a1ler ts5. Korvbogsarinqen var ett nrycket monotont
och tråkigt arbata, som oaLades ut ocl- Qick runt bland Förarna. p!oblemat med bogsarad korv som må1 var, at,t den hade
så Iåq fart, så det blev fioa v e r k l i q h,: t s r r o q e t, .
Då fick Kidde lorlin en ny snilleblixt.
0m man Iät en JB
FIyga på Iåq höjd en solig Ca3, så kastaCe den en sku 3ga på
vattnet. FöIjden blev, alt an JB sändes ut på Iåg höjd och
en annan följde cfter och sköt på sku Egan. På så sätt f ick
man också direkt markering på hur man träflfade och Fartrn
var fäItmässig. l4en risken att nå9on sku 11e komma för nära
vaLtnet och intr hinna ta uop i tid va! iör stor, så att även
den Förnämfiga iden försvann. Dat blev inte mer av den övningen.
I sam-band rred luFtskjulnin3 mot korvmå1, så kan det, vara intressant att nämna några oed om hur r,ran växIade korvarna,
för atl slippa IanCa mellan varje skutning. Man använde en
konstrtrklion, sor kallaoes fisken och son uppfanns på l1a1msIäLt. På uiren släppbe man ut en ny korv i en ring, som gl-ed
bort till flisken. När den kom ti11 fisken, sIäp:te fisken den
gamla korvan och dsn nya sait kvar. För atl man sku1le kunna
skjuta flera på samma gårgr så använde vi Färgad ammunilion.
Man hade bIå, röd och onärgad ammunition, vilket innebar, alt

a
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tre skyttar kunde använda

samna må1.

: Korvväxfingen var ett speclellt problam. För att få dan gamla
korven att sl äppa och flör att den skuIIa hamna så nära markörarna på marken som möjligt, så måsle man tägga fIyqpIänet i en
sväng, så alt rrircn baskrev en cirkel båge. Då var det vikt,iEt,
att man höll tillräckliqt
fart för annar s växLade s ej korven
och oå kuno: det nända, a:L man f1ög omkring med ett helbballongstånd bakom siq. Då blev man tvungen att fl yga hem och f äLla
u.,irc och alltihcp hemn'a oå FäItet. Dat var int: helt ofarliqt,
då uiren, son var c:a 4t0 m lång kunCe haka i nå9or i lättgränse;r, om man inle var noqa mec höjdhåIIningen, och då i vär sta
flall- dra ner flygplanet. Det hände många episoder i samband
med

korvboaserino.

PelIe : Jaq komrner ihåq FIera in t re ssanLa episodar.
En hände, när vi sköt, mot korv vid Junghusen utanflör Faj.slerbo.
Vid Junghusen hada vi en växlinqsstation iör att boqserflygplanet srulle sliooa flyga hem till BuIILoFta meIIan varje
sk jut,ning. Vid strandk anten stod en fllaqgstång, som utmärkte
platsen, där markörper sonalen Fanns.
Jag hade en kurskamrat, som hette Ripa, sam en daq Fått uppgiFten
att bogsera korven. När han vid elt tiIIfälla
skulLe väx1a
korvan,så f lcig han för Iågt, så han Iyckades Iäqga uiren runt,
FLaqg stångan och när han var Färdig så satt korvan på Flaggstånqen och flaggan i ändan på uriren.
En annan episcd hände innanFör Lommabul-ten i höjdmed ArIöv.
Vi flygFörare skulle även 1ära oss att skjuta med narkkulspruta noL luFtmåI. Det övade vi så, abt ui sköt r.eci kulsprr_,_

ta flrån strandlinjan i Lommabukten mot bogsarat korvmå.1- som
drogs över valtnet. Efter skjulninqarna skuIIa bogserplanet
väx1a korvarna iniil-I oss på stranden, så att vi kunde s:
direkl, hur vi hada träfiat. Eflter sk jutningarna sk u l1a se dan
även u iren lällas på st ranoen.
EFt,er sista skjutningen kom så flygplanet, in över stranden för
att FäI1a u.irsn med sist,a korven. Av någon anledninq fIög piloten
från havet in mol Iand i stäIlet föt paralellt med stranden.
En bit innanför stranden går den stora 40 000- volts kraftlao_
ningen från Malmö till Lomma, som f örsijrjer hela Lomma och
de ss industrier med kraft.
När flygplanet passerade strandlinjen flj.ck inta korvmekanikern
loss u.riren i tid. Något hän9de upp sig. Så när uiran så små_
ningom 1o ssnade, så föIl den rakt över kraf tledningen '

7.

Pe1lel Vi hörde en kraFtig smäII och en jätteljusbågc flammaoe upp
mot hj.nmelen. Sedan blev det tyst. Samtidj.gt slocknade allt
ljus i Lomma och aLLa maskiner i industriefna slannade.
Vi gick bort mot krafllledningen för att se hur deL gått med
bogseriuiren. Men där ianns ingen uira. Dat enda vi fann var
en lunn sträng av att fint vitt puder. ,.rlj.ren hade hell brännts
upp av urladdningen. K r a i ! I d n i n ; e n l-ö11, ren anLagliqen gick
gick aIla kondensatorer och säkrinqar sönder.
..:

vi skulLe återgå tifl
hade mer att berätta om.
Nu kanske

flygpfanläget,

som Du Folke

FoIke: JB var eLl ganrlralt väIoaprövat fIy3pIan men tyvärr helt onodernt. Det var av 30-taIstyp.
^^--^"1,,r.t
J20 var inköpta från Ilalien. Det var en r.-:
\!rgJur
urJ.r Lsäkerheten val va.ierande och medfdrde åt sk i11i ga svåra have
rier.
arf räFfanlo

-?o

ersättning Först 19L2. )e
Första två kcm i nov:mber 941 , varav Hammaran fIög hem den
ana och Näslund den andra. Sedan kom de andra hem i Iådor.

0vc

"å Fick vi den som
1

Scge : Det flanns tre st,ycken, när jag kom tilf
F1 0 hösten 1941 . En
av de Första daqarna havererade Arvroth mad en av dem och så
ha Ce vi bara cvå kvar. 3e dan moaifierades p r o o s I I e r o m s b ä I I n i n g e n

andra nodifieringar genornFördes bl a nitarana i vineinfästninga!na, som var fuskarbele.
lvlen rnånga

FoIke

: Dctta var jag också inne på. Dassa flygplanen var en krigsoro dukt. Det var var ingen å dentl i g tillverkning i serie meJ
gigga! och CyI, som vj. är vana vid från Flyginoustrin, uLan
det verkar som om del vore hantverk därför alt åtskilliga
nitar saknades i vinqarna. D.ssa fick kompletteras både på
MalmsIätt och i våra hanqarar. Vingan var Fäst med ett stort
anlal små bultar och vid kontroll visad-. det sig, att hälFten
av bultarna var borta. Våra mekaniker iick därför arbeta med
kompl et ter inq sar be t en i veckor, innan ilygplanen blev godkända. Därafller kom trasslet med motorn. I Piaggiomotorn Fanns
flytande bussningar och när dessa inte fungerade, som cle skulle
kom iroen olja Fcam oc5 då skar not,orn. Detta hände tyvärr
ganska oFla.

Paf

le : Flygplanet var utrustat med fasla kanoner, som sköt igenom
p r o p e 1I e r F ä 1 L e t . För att nan inLe skulLe träFfa propellern,

10.

Pelle : fanns en s y n k r o n i s e r i n ; s a n o r d n i n q , som styrdes av propeJ-Iervarvel. Men ibland klickade s y n k r o n i s e r i n q e n , och då träFFade
kulorna propallern, så det rök om det.
Folka :

ihåg 0ve, när J20 levererades, så medfö1jdd an italiensk
!-nqenjör Joakini, som skulle vara experl. Honom hade vi myckeL
skojigt med. Hans kapacit3l kan jag ej beddma, men troligen
var han mesL exoert oå flI ickor.
En gång, när vi Iåq i Rinkaby, bjöd Kidde in honom på Frinurarhotellel i Kristianstad. Joakini bjöds på ett glas punsch. Han
Lyckte det var söLL ocn qoti, så han tog både det ena och oet
andra glaset och blev så smånin gom ganska blek, så vi måsle
Kommer Du

åka hem.
Nästa dag när Joakini flortiarande blek kom LiLl" frukost, lrågade
vi hur det sto d till. Joak j-ni, scm kunde Iite svenska r pekade
oå på pannan och sa' : Snurra propelJ-ar r snutra oropeIIPr.
Inom parentes, så berättade han , om det nu va! sannt , att han
ville gärna stanna k var i Sverige, för um narr kom Lill baka
till Italien, så skuIIe han bIi mobbad på en ubåt.

0va :

l*

Joakini. fäIlde en qång ett myckel sannt ord.
Vi hade en Fältf1ygafe, som hette 3tåhl-fors, sorl hc.rppade rrån
en J20. Joakini saLt då på expeditionen. När han fick höra,
vad som hänt, sa' han:5kit oetsamma. Det bar 14 dager aLt gJra
ett flygplan, men 20 år att göra en pilot.

- lorsten: Det var konstigl nred StåhIFors Flygplan, För oet b-lev bara
]ite krök t vid nedslaqet. Så när mekanikerna skull-e la hand
^-

lr_

a^t

de

, behövde de bara hissa upp det på hjulen. Sedan kunde
hem det. Värre skadaL blev det ej.

.boqsera
Vi hade många nöolandningar, men bara några berodde på motorstopp i starten. Bland de som Fick rnotorstopp i starten kan

bl a nämna s I
Arvroth och Steinmark. Sleinmark hamnade i slaketet vid Flohögsbackarna. Lasse 0hL sson landade vid A11öv i en rågåker eFler
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innan motorn slannade och han h amnade på en åker vid 0stra s jukhuset.

11.
Pe1le

Jag kom ihåg en dag, när vi sköt mot korv utanfldr Falsterbo.
-l?fl
Då vän hFm Flf Fi
möi"f o i>oJ en
_! cL
J^J-irrrninren
_ J-U'
Smith , som skuIle ul och skjuta.
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PIötsligt börjaoe han s jr:rnka Iägre och Iägre. Jag Ia' mig i
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lör annars skulle han inte gå ner så Iågt . Jag såg hur han passerade vägen ub tiLl näsrt oå nycket låq nojd och så blixtraoe oer
tiII, när han FIög igenom en elektrisk ledning och se dan La,
han sig e.Legant på nagen på IjLngen.
En annan dag stod jag på Eu 1t t o F t a F ä I t e t , när cn J20 närmade sig
flältel med en svart röksvans eFter sig. Det var Zacke sjäIv, som
F'r -^
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hel-t ocn han försvann ner bLano vil l o rna öster on Sallerupsvägen.
Det gick noq illa, lrodde vi aIIa och gav oss iväq dit i hJqsta
fart tiII samman med r ä d d n i n g s a n s k a p e t . 0ch vad fick vi ce?
Jo, i en villaträogård meo nosen mot eLt g u n n e bo s t ä n g s e I , som
fungerat som en ryscha, 1åg flygplaneb oå magen tilI syne s heIt,.
I sj-tsen satt piloten hopsjunken. En ivrig och skärrad vpI ur
räddninqsst yrkan ru sade upp på vingen, slel upp huven och stammade: HHHHuur qick det med Dig? Zacke som bl-i.vit Iite omLumlad,
lyfle sitt blooiga ansikte mol honom, tittaoe en stund på
honom och sa sedan J.unqt; Du skalI inte säga du tilI
mig I
Sedan vilLe de köra Zacke tiII Lasarettet, men det gick han inte
med på. Kör mig hem - sa'han. Så åkt,e han hem blodig och i.klädd
fl1y9stäI1, ringCe på dörren och hö 11 på att skräl:ma slao rå sin
kära maka Torborg, när hon öppnade.
0m vi går til-Lbaka till
våra skjutningar med JB mot korv i. Rinkaby,
så kommer jag ihå9, atl vi sköt ti11 Iuftstridsmärket. Det var ett
vackart märke j- olika vaIöre! i form av en örn, som fick bäras
t iIl uniformen och var mycket clterlraktat,.
För alt få bra träFfresultal hade vi funnit på, atl om man dök
med J8 under korven och sedan tog upp så att man hängde under den
och då la' av hela eldskulen i den var det ingen konst , att få
ett högl träFfresuItat, även on oet var fö9a flälbmässigt.
Mcn vi hade inte räknat med att kulorna då kunde fara iväg åt
aLldej.es fel håII. När sedan folk i Ynqsjö började klaga på, att
det hamnade el-dskurar i deras tradgårdar, så fick vi inta Forlsätta Iängre med denna fina taktik.
m

Folke : När man sköt på korv så skulleman skjuta från Iand i
"ikt"i;;
ul mot havet. Det skulle man aL.l-tid, men tyvärr hände dat förväxI inqar i bl and.
Vid :tt tillfläIle kommer jag ihåq en go sse , som istället kom
utifrån havet och sköt in emot L and söder om Äfrus. Då träf iade
kulorna i en trädgård, där en viJ-laägare sai t och Iäste sin lidning. Ingencing hände, som väI var. flen flånriken, som skdL, Fick
efter den e pi so Cen benämninqen " n g s j ö ö r d a r e n " .
Y

Pel-.1-e

m

: SkaII vi 1ämna lJ.yqandet ett taq och se vad som hänCe på marken.
FoIke, Du kcmmar ihåg nur t. ax disciplinen up:räct,hölls.

FoIke :

utsiktspunkt var j u - F I o t t i I j a o j u t a n t, e n s stol i ilottiljstaben. 0ch i cen beiattn:;rgen s<uIIe nan reoigera deoåoroern.
fn av punkterna i ordern onFattade kungörande av Ce bestraffningaD, son skett sedan flörcgåenoe orrer. lvec caSens öqon sott,
så var det någo I Fantastiskt. För där orog man sig inte flör att
namnge vederbörande. Det talades om att den och den ådömts så
och så många dagars arrest och vad hans försummelse variL.
Det kunoe med våra ögon sett vara rena bagateller t ex Iite
Försen ankomst gav så ocn så nånga dager, dålig vapenvård om man gIömt atb dra Ioooet - gav ett oar dagar i br--rren enIiqL
Faststä1Id taxa.
FLottiljchefen hade dåvarande assesso!n EerqvaII som auditör
och juridisk rådgivare vid allvarligare Förseelser. lven det
var inte så många, utan mibt helhetsinhryck var , att disciplinen
var god.
Ett litet po st scriptum måste jag dock ti11ä9qa:
Det är på ett säLt en Iit en solskenshistoria. Ja9 v.r flörhörsviltne , när Zacke skull-e förhöra en vpl , som var anklagad för
onykterhet. lacke irågade var den vpl och hans karnrat hade
varit. Jo, de hade variL på reslaurang Druvan.
Vad gjorde Ni där då?
Vi åt och drack.
Vad åt Ni då för något?
Vi åt lax och kyckling.
Vad drack ni då?
Vi drack två supar och coqnac.
Vad gjorde Ni sedan?
Sa dan gick vi tiII
Stadt Ham bu r g.
Vad c iorde f{I där?
14in

Fofke

13.

Där åt vj. lax och kyckling.
Vad drack Ui då?
Vi drack två supar och cognac.
Vad gjorde Ni sen?
Sen gick vi t i11 en annan krog
Vad gjo r de Ni där?

- Amiralen.

Ui åt lax och kyckl ing.
Vad drack Ni.

?

Vi drack två supar och cognac.
Vad qjorde Ni sen ?
Ja, sedan var minnel fite svävande. De hade taqit spårvagnen
hem och där blivit haffade. Det var ju en rätt oskylCig
historia. l.len Zacke tiitadc honom i öqonen och sal
Det blir arrest enJ.igt den vanliga taxan för FyIlerj.. Fem
dagar i arlesLen. 0ch 3ör inte om det I
Pe-lIe

Vi qår nu över och berällar min516nf rån n e u t r a I i t e t s v a k I e n .
0ve vill Du börja med hur b e r e d s k a p s t j ä n s t e n va organiserad.

!ve

När vi kom till Malmö, så fanns ingen stridsledning organi_
serad. Del fanns överhuvudlaget ingen sådan i Sverige vid
den tidpunkten. Utan uncerL-aget fdr F I y qve rk samhe t en lick man
Från I u I t b e v a k n i n g e n , och i detLa la.ILet Från 1 u f t b e v a k n j. n g s _
centraLen i l4aimö. Där fanns en tjänstqöranoe sambandsofficer
ur fllottiljen, som så9 liIJ., atL de aktu eL L a Iufltbevaknings_

rapporier som kom in, v i d a r e b e o r d r a d e s !t till Förbandet.
TilL en bdrjan qick sambandsoFij.cerens informaiion på tråd
ut till Flygplanan, som stod j. beredskap. LJåqon egentlig
beredskap med flygplan haCe vi inte flörrän 1941 , dä förbandet
hade tilIräckligl
med utbilcjacie fcirare. Den första beredska_
pen intog förbanCet i samband med fdrflIyitning tiJ.l Norrköping. lven vid återt<omsLen stod alltid en rote mer eIIer mincre
i kontinuerJ.ig beredskap. Detta entigt gäIIande order.
Nackdelen med denna formen av underrättel-ser För ingripande
mot n e u t r a I i t e t s k r ä n k a n d e var o t i I I i r e s s t ä I I a n e .
Det första vi qjorde på f lolt.il jen var att vi ulrustade en
lransportabel a r k r a d j. o s t a t i o n som kommandoplats, dit med_
de.Landen från Iu Ft be vaknin gscent raL en kom in och varif rån
man sedan kunde f ömed.La orderna liII
iJ-ygplanen. Men även
detta blev en för 1ång omväg, variör nå9ra sa!le s att Iösa
den lysl<a 1 u f t ä g e s r a p p o I e r i n q e n , så abt vi kunde föI ja upp
de Företag, som var igång på konLinenten och avqöra när vi
kunde förvänta oss inflygningar mot svenskl territorium.
F
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m
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14.

!ve

: Detta var mera en passj-v form av u n d e r r ä t, t e I s e r .
För aLt skydoa oss på ett mera aktivt sätt organiserzdes jaktLs. Del var markmon t erade flyradiostationer, som gruppergdes
run E FIygFäIret på 2-l mil s avstånd, på plarser där vi kunde få
r.ropgif t oå aIIt frännanCe i1yg, som kom in över svenskL områoe.
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inget bättre. Vi ficx radar - en f ,JB - undcr 1?4/t, nea cet tog
1ång tid innan vi fick oen att fungera lå ett vetri lc säct och
nackdelen m:d dan var , att man haoe ingen klar biLd över vad
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BeträFFande FIygFörbandens beredskap, så varierade den med hänsyn tiII del allmänpolihiska Iägei-. Så ForL det blev ett miss+:i^rz!
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beredskap. Detra var naturl-iqtvis st örance För ucVi var jr, fortflaranoe ett Firbano -nder uoosäLrninl.
att man fick nela L icen a voe 1a fä:digutbildade Firare
beredskap och vad som var ännu svåtare, var atc avnär ',i
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Folke: Att BuIltoFta och F10 1å3 nära k r i q s h ä n d e l s e r n a närkte man ju, som
Cve sa' genom g r ä n s k r ä n k n i n g a r n a . Jaq vill passa på aLt nänrna ett
par tidstypiska händelser från den tiden, när jag L jänsg jorde
på F10. Det var unde! den tyska f r a q a n q s p e r i o d e n .
Det Förekom två tyska Iandningar på EuILtofta, som jag erinrar
mig. Den första var i oktober 19/Jl . Då ett tyskl FIygpIan typ
arado 65 fört av oberfä1tväbeI ,,lillie Scholts i dåIiqt väder
toq Fel på Kastrup och 8ulltofta och Iandade hos oss.
Direkliven var sådana, att Lyskarna skuIIe behandlas vä1 . Cch
efter nåqra t immar s väntan Iätlade vädret och 5cholt,s startade
igen och fIög tvärs över sundet t il1 Kastrup.
Det andra var året därpå i naj 1942. Då landade en Ju52 med
FLera man s be:å t tning. Direk c iv kom Från 5tockhol-m, alt oe
skulIe behandlas med ytcersla vä1viIja. Kidde i{orIin utså9s av
Zacke att svara För säkarheten och jag var meo, när de b jöos
på en goo midoag på FaImö handelsklubb, där oFficerskåren haCe
tillträCc som paying gue st s. Se oan på kvä I Ien inkvarlereoes
de på ett hotel på stan och för Formens skuLl rled en svensk
nr
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d oå höjoan av makb. Det var då int e f rågan om nå3on in--eDnering, utan när flygplanet var åcgäroat, fick ty sk ar na sLarta
sto
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19,
Folke

0ve

._-s ^väll.
här gossarna hade varit med både
oå östfronien och västlronten, på Kreia och GrekIand, så att
kväLlen förf1öt un der angenämt sanspråk.
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: Anredningen till all vi behandlade tyskarna oå det sättet vid
deL tillfäIlet
var, all vi hade en svensk spanings_ B):a, som
just vid det tiIlfä11-aL hade ncjCl-andat i Tysktand och de bLBV
vä.L behandl ade och flyqplanet, blev reparerat. Förare oå det
fllygplanet var Dahlborg, som rapporterade, när han kom hem,att
han brivit väl behandrad och att FJ-yqpJ.anat brivit väl omhändertaget . Eflter det, kom inslruktionen, all om det landaoe f rämman_
de flygplan under samma omständiqheter, så sku11e det behand.L as
väl . Troligen var Dah-lborgs nddlandninq orsaken til-I oenna rnstruklion.

PeIle

Var det någoL kvitLande med al I ier aCe förare för att
sidor skul"le behandlas lika?

Fo.Lke

flör tyskar i närheten av iill jl
och ett För amerikanare i Dalarna . V j.d Iandnlngar i Sverige
interneraces besärtningarna. Däro Fter til-1ämpade man nåqon
sorts kvittning nellan cyskar och a-IIierede. Detta fungerade
i början, men sedan tog tyskarna slut och då fick amerikanarna
åka hem utan någon kvittning.

Fel1e

llot sIr-lteL av kriget haoe vi r e o a r a L i o n s g r u p p e r iJr allieraoe
Flygplan både på BuILtoFta och Sövdeborg. När flygplanen blev
repa r e rade f1öqs de tj-fl 5åtenäs för att sedan därifrån vid
1ämpligt t iI L Fä11e flJ.ygas över liII tngland och åte r sätt a s rn
i anFa.l-1 mol TyskIand.
Låt oss nämna lite om luFtvärnet.

0ve

Vid den tiden fanns inte ESJL (bestämmelser för samverkan nel-.1_an
.. \
Jaki och Iultvärn ) , uLan den samverkan åstadkoms med hårda laq
me-LLan chefen för LV4 översten Jako bs son och översten Zackrisson
vid F10. Det var inqa nälta nypor mellan dem.
Flera märkliga incidenler inträffade, när al.l_t som flög ib.land
besköts av lufltvärnet tyvärf ganska b e s i n n i n g s I ö s t, . llen tack och
Lov blev inte någon av våra e3na piloler träffaoe, så atl nå9on
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så kommer jaq j.håg, at't luFt'värnet hade sin

Folke

PelLe

kasern i museet i Kungsparken f ill att hÄria
Vi beorev vår markucbildrj-ng i Rci iorc narl, -^F\ | !,/' A^,.r^^.,
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Torsten :LuFtvärnet slod vid borlre ändan av flä1tet. Det van ärrorFIrinninnar
vår jakt var u ppe ovanfldr moLnen och då bör jade 1,,4t.,,.r-^^! rreU >r<.JUtd.
Då rusaCe Zacke in i. batt,eriat och slel kilLarna if rf n - iäeorna
så att de info <lzrrl lo clz ihr-a .4 våra eqna Fl-yqpl
Pel,-Ie

t beskdt i.uFtvärnet eLt, tys<t ilygplan, som
1åg i Ianoningsvarvat meo IandningsstälIet ute, och träFFaoe
det så at,t det sldrtaie vid fäl-tqränsen, vafvid besätlninqen
och an svengk berecskaossoloat döcaCas.
På kväI1arna, när de allierade bornbflotlopna FöIjde Lrresund ner
J
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För atr hincra

att kränka vårt tefrilorium. Det blev då rena folknöjet att
ut och se hur krevaderna stod som en el-df iCå från Kullaberq
ner tilL FaIst,erbo.
Nu 1ämnar vi IuFtvärnel och ålerqår till
vad vi sjäIva hJtI
på mcC. ilur qick t ex nJofandnin!en på dornnolm till ?

oen
gå

Cve : Det var helt otroligt. Det var på våren 941 , när vi utbiLdaCe
den första elevkuIIen. Vid flygning ovanflör mol"nen f örirrade
sig en eIev, Chaden Pelterssonr PIötsligt fick han se .l-and och
tog då det säkra före det osäkDa och _Iandade - på Bornholm.
Det fick han ganska snart klart för sig, när det kom ut en bonde
och började tala på ett annat tungomå1. llen den här gossen var
inte sämre än att, han snabbt instruerade Iant brukaren hur man
vevar upp ijädern på en JB och Fick på så sätt hjäIp att slarta
f lygpJ.anet. Sedan st,ack !ettafsson snabbt J.väg och Iandade i Skåne, innan tyskarna hade lålt klart för sig, att del l-andat ett
flrämmande fI yqpl an på 8ornho1m.
'1

PelIe

vi en mängd episoder, när vi fick ta hand om främman_
de flygplan, som kommiL in över vårt territorium. Vi fick även
ut föra vissa eskof lulodrao.

Sedan hade

0ve : 3'l auqusti- 1943 fick vi order att eskortera danska Fu"tyg,
brutit sig ut från tyskarna och skuI.l"e qå tilt glekinge. "o.
Kr 0500 började eskorlen runt hela skåne med en divi.sion ständigt
l iggande som sKydC över de danska flarLygen. Debla innebar, aLt
flotliljens tre di.visioner hera Liden var i hö9sta ber ed sk ap För
atl avJ-ösa va!andra.
Eskorteringen genomförde s u tan nå3ot lör sJk Från Eyskarna ar,t
hindra den. vid ett tirlfälre siktades en ubåt, men inget anf allmot de janska fartygen gjordes.
Pel-1e

0ver vi-ll Du berätta om en av våra allvarLiqa skärpningar

av

beredskapen.
Cve

kvälIen v a I b o r g s ä s s o a f I o n 19 44 kan det order från CFV att
företag ,ot svenskt onrd ce in Le var osannoLikr, varfö: flottiljen
fl rån gryningen 1. ma j skulle intaEa nögsLa rrö jliga
stariDCredskaD med stcjrsta möjliga FlygsLyr<a.
Det innebarraLt samtlig personal kallades ut c iIl EuIlLoFtaf äl-let m.itt i natten. Vid halvlvåtiden på rnorgonen var vi samPå
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sprida ut oss i fäl tkanten och inta hö9sta be re dskap. Där satt
vi se dan dygn elLcr oygn bereoda oå dec värsLa. Denna beredskao
påqick kontinuerliqt t iII da 5. maj, då den upphävdes. Under
denna beredskap kunde inga andra fJ.ygningar flöretagas.
Pe

(/

11e

Mitt minne från denna iSvninqen var föIjande.
Jag tåq och sov. P1ötsIigt bankade deL på dörren. Sömndrucken
gick jaq och dppnade. L.ltanflör dörren slod en FIygsoldat, som
sa' alt fänriken skall omedel bart instäIJ.a sig i kanslihusel.
.]ao u,,,!Lru,
trncrar'ln - \/2aJ
vLs
vc qnm rrar å Färno

lzl äri .lo nig

och cyklaoc

ut

li11 BulltoFta. Det var mit,t i natten.
När jag kom fram till kanslinuset, sLod (iide 'jorIj.n på brappan.
Han tog mig i armacna, sLirrade mig i ögonen och frågade : Ar
Du nykter. Ja, jag är nykter, sa'jag. Bra, sa han. Gå in i
kan sl ihu set och vänta på oroer där. Jag gick in och Förenade miq
med med ett, stort antal andra undrande kamrater.
EFter en stund kom Zacke ut mörk i. bricken. Han tittade en stund
på oss och så sa'han: Det kan smälIa när som heIst. Inta höosta
beredskap i flygpJ.anen i f äItgränsen.
Det kändes lite kusJ-igt, när vi qick för att kIä, om till FIyqning och man undrade l-ur man skuIIe kIa !a av en ve rkli g luFtstrid,
när det gällde a11var.

18.

PelIe

När vi kom ut på fäItet Iåg dimman tät och man så9 bara en
Iiten biL omkring sig. Där satt vi sedan i våra fllygpIan och
väntade och ingent,inq hände, oeh väI va! ju det.
En annan minnesvärd dag var den 20. juni '1 944.
Då haCe de allierada q3ort etl storl 1åghöjdsflöretag mot
Tyskland, anlag.l,igen not Scrlin, och råkat nycket illa ut i
r , , a + :i - ^ ^ ^ r .r
MA^^^
I'anga av Cen räddade sig oå genom att fllyga norr_
rurLVarnse-Lo.
ut och kom mer eLl er mindre sönderskjuLna av Finkalibrig luft_
värnsel d in över 5kåne och sökte efter möjtighater att nödr anoa.
Skaoorna var varieranCe, en eller flIera notorer stod stiJ.Ia,
flygkropp vingar och stjärtpaft i var genomskjutna och mån qa
ni lot-er hade rrnrenharz euÄri nhåror. eif
- e - tr.,tanuvrera sina FIyg_.:Ian.
De landade i stort anlal på olika platser i Skåne och på BuIlto Fta Iandade den Cagen 16 stycken iI ygande Fästningar. Vi, som
var med där den dagen \ar Iivliqa rinnen, vilken rö;a det var.
på Fäl Let stod oet Fly3rIan kors och L.vars. Dä kon pIöcsliqt
en Flygande lästning in på tå9 höjd ö sterifrån med tre molorer
stiLlastående. Han kunde inle håI j-a hö j den utan tuschade i Ho_
högsbackarna, studsade upp i IuFten och gick på nosen ner i mar_
ken i Fältkanten, där han bdrjaoe brinna.
Då gav tre av vår markpersonal sig dit i bil , iusade in i Flyg_
planet och flick ul en Cel av besällningen innan de måste lämna
Flygplanet flör att syrqastuberna börjaCe explodera.
Ett annat pran kom in norriFrån med aLLdel-es för hög fart,
ruLLade över hela fället och u,op på toppen på den höga backen
vid AEA:s hangar. Där stannade det och Iåg sedan kvar där som
etl minnesmärke under reslen av kriqet.
En annan kom lrån sydväst, rullade över hela fäItet och stanna_
de inte förrän inne i qrusgropen. Där stoo oen kvar.
YLterligare elt kom norrifrån och kunde inte he_l1er stanna i
tid utan körde in nosen i ett av husen i, södra ändan av fläItet.
Du 0ve kornmer väl ihåq, v j.Lka bekymmer det var att ta hand om
,,

a.l-1a de

0ve

allierade besättningarna,

som

p1ötsliqt stod på guIJ._

Det besvär-Iiga var, alt nånga av besättninqarna hade fålt svåra
personaf skador. FIera var dö da , så att, det var etb obehagligt
och svårl arbete för mar<- ocn sjukvår dspersonal en att klara
av oen detaljen. Därutöver var de övriga b e s ä t t n i n q s n e d I e mm a r n a
hårt
tanna
att qina
rrnrlo',ol
<or , så act vi Fick gå varliqt flram
meo oem.
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mellan kanslihuset och l;e divisionen. Där fick de stanna kvar
och få maL efter land sor vi kLnoe organisera oet. 15 Flygande
Flwnanrlo
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sysselsact, nad att iå Lrndan flIygolanen Från
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markDersonalen fluIl-t
FIygfläI tet, så att våra eqna fl ygpl an st<uLle <unna sEarca och
Ianda. För det var bara en sma.l- str j-mma, som man kunde Ianda på.
5edan får vi inle gl-ömra, ati det även Landade Flygand,_: Fästninq-

ar på SövdeborgsFält:l och Rinka by, så cet blev etL pai hunora
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engagerade.
FAnra zrr hosät.t r i n12rna sände s redan
lrreanl i -nel j:n-r i lalarna.
I Dalarra
o rqani safa de re dan f r:an 19 4?.
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hänt, så vi var FuIIt
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besaLt-rinlarna efcer hanc rJra si3
I Dalarna kuni3 oe a]lierao
qanska Frilt. De blev populära bland beflolkningen, oå de naoe
goLL or Denfar. 0ch sår sk iI t gillaoes oe av oe svanska Flic<orne,
då de hade råd att skänka dem päI sar och annat vad de önskade.
Som jämförelsa kan namnas, alb våra svenska piloter ha de oå c:a
500 svenska kronor i månaden mot att amerikanarna hade 500 am
dollar i månaden. Dollarn stod då i meIlan 5 och 5 sv kronor,
vilk e I inne bar, alt anerikanarna haCe ner än fem qån3er så hög
1ön som vi. Amerikanarna hade både råd och var också mycket
generösa. Dassubom ha da de gotc om Fria amerikansKa cigaretter,
som då vaD en flin bvtesvaia.
Torsten: F10 hade vid del tillfälIet
bara en arnbuLans och en brandbil .
som stod parkerade nedanför tornet.
I samoand meo att nJ dl andni rg skedde av utI.-ndska f1ygrl3n,
kallade vi ut l'laImö stads brandkår, I sambanC nred Liberatorn,
soin brann upp på FäIcet beordraCe jag dem att kjra ut på fäItet
och hjäIpa tilI med sIäckning och räddn-ing. Plen Lyvärr väqraCe
oe att göra de tta, då oe påsLod, alt oe i stälIeb hade tiII upp^.i Ft
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0ve : Den divisionen luord.l-und tilLhörde 1å9 vid det ti11fläl-l_et baserad på iinkaby. Vid larm sactes beredskapsrolen in mot som oet
sanare visade sig en Lysk DC24, som kommit, in över östra Skånes
kust.
Nordlund startade och gick ut mot t,ysken. Tyvärr fick [jordlunds
rotetvåa motorfel, så alt irlordlund kom ensam fram ii11 t,ysken.
När Nordlund gick uop i jä,nnhö jd rned honom Fdr att ge honom cecken
att Lämna vårt område, öppnaCe den tyske k u I s p r u t e s k y t I e n i DA24:an
elo mor Nordlund, som r,räf Fades och störcade och omKom på Lis!erlandet. Nordlund hann rao!ortera per radio , atL han var påskjulen,
men troligen var flyghöjoen f5r Iåg för aLt han skuIIe hinna
hopoa ur innan han tog mark.
Pel-Le

I slutet av kr iqet flydde många Lyskar hit liIl Sveriqe i flygplan av olika typer. Bl a Iandace en Focke LiuIf på 3ul1lofta.

Cve : Det satte myror i huvr-rdet oå oss allihop därFcjr abt det kom på
Luflt bevakn ing sra ppo r t en, att en Focke ;rulf 190 med tre man ombord
hade landat. eflersom FiJ190 var ett ensitsigt FIygpIan, var det
ingen, som trodoe rå det. t'en cet visade sig vara aIloeIes rätL.
Det var en som hade stuckit irån Kurland. De hade rivil ul innanmäLet i k ro ppen och stoppat in en nan oer . Darcflcer sat.ce sig
två förare i Förarsätel, en i botten uLan iallskärm och en i knät
på denne med FaIIskärm oå. Den som sa't i knät scarcade F,^/:en
och när Ca kom fram bill Sverige hoppai:e han ur och can ancre
föraren buklandade FIygrIanet. Det var alIcså sannr, atl de varit
tre man i det ensitsiga flygplanel.
14ånga andra FIygpIan kom också LilI Sveriqe Fran clika håI1.
Torsten: fn annan F;190 kom in Fcjr att lanca på EulIbofLa. Jag trodde
det var en J22. De såg ju ganska I j.ka ul. När han skulle Ianda
och inte haoe stälIet Lrte, sa' jag till honom att ta' ut stället.
När sLälIet då kom ut och satt Iångt ute på vingarna, förstod
jag, att det j.nte var en J22 uLan en Fll190.
Nu skal-] ja9 be Dig Torsten att
så sm;in i nncm hö r iarle yf,x3 f p311 .

berätta hur
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TorsLen: Jag ansLäIldes si:m traFikLedare vid Fl 0 vid BuIltofLa Cen 1/5
1943. pä dan tiden florCraoes oet FulIständig militär Flygutoildninq. Trafikledare var en helt ny beflaltning i Flygvapnet och
an sLäl l de s av FlcttiJ.jchefen och ince CFV. T j ä n s t g d r i n g s o I a t s e n
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j-o som använCes i FJ,ygpIan J2C och J22. 3on mikroFon
använoe jaq en strupmikroFon, som satres Fast på en s-IangDi.le.
Dessutom fic< jag direktLelefon tiLl Il:r 9, scm var bemannao
samma rad

vi 1a lpl e-raf i ster. Sranobi-I cch amDl.l ans rrar r.rirsläl r da
necanFör Lornet och vid beflarad nöolandning begärdes även hjäIp
från f4almö brandkår.
Flyqningarna fl ö r h a n d s m e d d e .l- a d e s till- tornet och meddelade s
vidare tiIl l'lalmö I u f t b e v a k n i n g s c e n t r a I . Landni.ngsmärke var
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. Från bdrjan var lrafikl-edarna civila
men b.Lev sedan civilmilitärer.
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Det var den flörsta ordväxlinqen jaq hade ned Torsten. Han blov
så klart också irrilerad ocn gick t iIl Flobtiljchcfen och sa'
att oom bryr sig inle on nig, så Cet f r.Jngcrar inte.

| .,,

Torsten:

F

Ä1 i-^--

f

åt,t nå9ot ,

nol

h?.f ö

flirller0ve

-l-J,J-l. r'rJ.g urri

5o '

heter traiikledare.

Du

lznm 7zr'' ^e"i -qer(s

drr
uL9

som

cf
Elt
Juu!!

n9
uuJdU]'
FJ- rir-!-----

Uts,!

.i-^-^
Irlrloll

: f1,ir-r1rr

h2l.
rrLr

skall va' snäl-l mot
r -h

^-.-t,

r1r,t \ri
uu
vf

r-i'l.r^
qdIrUlj

,/:1
Val.

dom:

:,,-F
dVUll

Hansen.

1/i Får infe

nlämme- ärf

r/i har:tr inna

snm hel c1- narrinaf efurrJ,,JqrP_
inn<h ijln-

meoeI, nar vi flög utan vi flick flörliLa oss titl god Iokalkännedom och Flyga med marksikt. Radio för bindel serna var också
dåliga. Räckvidden på tet e foni var mycket kort med iR III och
föIjden bLev, acL v:- måste anvenoa teleg:afli. Vi blev Fenor på
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Pel.le

t, nen t,yvärr har jag ett
tråki9t minne av vad det kunde stä1"1a till.
Jag var uppe på ett ber e dskap su opdrag i Rinkaby den sommar, då
Sigvard Eeck-Friis var FlygstyrkecheF på divisionen.
Plöls1i-gt kom dal på radio : QLL, vi.lket betyder landa, åtFöljt
av N tr/. Del var konstigt, tyckte jag. SkaJ.I jag landa moh ltord_
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- mötics jaq av Sigvaro
Beck-Friis, som högröd i ansj.ktet skälIde ut mig FLJr att jag
l anda de i medvind och riskerade Flygplanen. Jaq hade ingen chans
att Försvara mig utan fick på stårnoe Fot två dagzr i buren.
Där saLt jag och Funderade oå ocnna unoerliga rärrvisa.
Först när jag kom ut ur buren och fick tiltFäl1e atl prata m.d
vår telefrafist Fick jag fcirklarrngen. Nl/ betydde på telegraiispråket nour= nu, och inle nordväst, som jag hade utt yt I det.
0rdern Iydde a11iså: Landa nu I

När man vid den tiden skulle flyga en länqre sbräcka var det ett
särskiLt oroblern ar,c Få väoeruppqifber Deröranoe sträc<an. Enoa
sätr-et var att ringa till ol ika pLatser utmed Ftygruiten och
r'råga nur väoret var. Lm man sedanunoer Flygningen talpaoe orienL_ur
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och Iäsa på namnet var man var. Detta var dock inte atltid möjIiqt
nrh
,,
unoer KrIgeE, oä nam.nå <1-rf i nnor __.,
"aqar tjcktcs eIIer nåIa_
des över. Då kunde man kanske j.stället använda sk påsnavigeirng.
Dvs, man Iandade på en åker inLill ett samhä.1-Ie, gick in till
närmaste kondi-s och köpte en påse L0inerbröd. sedan kunde man räsa
på på sen var man var och därefter slarta och flyga hem.

(-

Nu går vi över liII hur vi hade det på vår Fritid, i oen mån vi
hade någon sådan. Bve , Du kommer j.håq vad Zacke an såg om fnitid.
0ve

Det var egentliSen ett begrerp, som Zac<e inte hade klart för sig.
När man kom till honon ocn bad atr, t ex Få vara Iediq en söndag,
så sa'han : Fri och Frrhet, det Får Du näi Du är dö.

Fol-ke

HeIl naturliSt flanns ceL inte i l,aImö nå9ra specie_Ila mässar
för offi.cerare och u n C a r o F f i. c e r a r e . Men det var ordnat så från
flygledningen, att. man fick ebr årl igt an sl ag LilI respekcive
personalkår t iII Iokalhyra :dr FesLer eIl,er and:a sa:nankonster.
Jag erin:ar mig en sumrrra oå 1200 per kår atc iörvalca cnliqt

23.

FoIke

eget bestämmande. Detta mj.nns ja9 väI, för vår flörste mässflesl
äqde rum på hotel Savoy vid 14årten 1940. Zaeke utbringade då en
skå1 För min ny Föcde son, som han kallade flIoIci] iens fljrsLa
nytillskott.
Genom en Form av k o I I e k t i v a n s I u t n i n g åqde se dan oflficerarna tillträde LiIl llalmö handelsklubbs trivsamma lokaler vid inggf!1gp1sgat an i stadens cenLrum. Där fanns det mat sal ar och säLLskaosrum
pfecis som i en oiFicersmäss. Dessa kunde utnyttjas av oqiFta
offi.cerare och även andra.
Ute vid flygFället fanns prinriLiva Lokal-itetar av iypen lunchrum
För offj.cerare och underoificerare i gavlarna på stabsbaracken.
Där serveraJes kronportion, som oå kos:aoe 1,50 fdr tre måI "tab

under en dag.

t flunJerade gott inom ocl- n ellan kårerna och särskilr
trevliga minnen har jag f rån omba:erinqarna ..ill ,inka by m flL
plalser.
HeI t naturl igt foljde vi med stort, inlresse det oåoående värLdskrigets h ä n d e I s e f ö r I o o o . Cch oen tic jaq var vij f10 omflattade
de tyska framqångarnas per io d och t y skarna s inl-edande seqrar r
RyssIand. tu.igon :olibisk prcoaganda ellrr ve rk samh e t f örekom
inte vid f Iotti-I jen, så vict jag vet. Kaptenen flanmaren var
Kamrat sk ape
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t oå flygrrigct.

3jäIv var jag
verk sam i flygvaonets rekryteringsverksamh=b och minns, att jaq
vid åtminstone vid ett ti1]fäl1e höIl föradrag flör l.laImö gymnasisler på biografen Viktoria.
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PeIl-e

Zacke var sjä1v mycket, spänstig. Han deltog i alla våra idrorcer.
llen särskilt tyckte han om atL spela tennis, viLket han gjorde
så 1änge han Ievoe. Han Fordraoe där Fdr, att även vi skulle håIla
oss spänstiga. BI a best,ämde han vid et,t lil]FäIJ.e, att aIJ-a
oflFicerarna skulle lära sig atl rida. Därför sändes vi iväg till
riaihr,sPf.
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oss med mer eiler mindre växlande fesultat.
ha de vi med oss hem efler de ssa övninqar.
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PelIe: 1941 började vi även F5 segelFIyqoIan LilI t10. Dessa flygplan
hvn-.'pc vio dåvai-anra lal rsi.arl F'vninrir,ctri. Vi ssa av oessa
flyqplan kom som byqgsatser och bygqde s färdiga av markpersonalen
som en CeI av utbildnirgen i ämnet v e r k s t a d s t j ä n s t . När de var
Färdiga f Iögs de även av mark oe r sonal a n son en Cel av flriLidsdå vissa riloter att funqera son ins y s s e I s ä t L n i n q.r n . Det åIåj
s'-ruktörer och Lecare, n.r markpersonai-en började f!y7a. In--resset
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