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En F lO:s Sven Dufva samt ehuru undertecknad
erhöll garanterad plats i himlen
Mellan åren 1953 och 1989 hade F
en H-anläggnlng 1 södra HaLland.

10

Under mer än 30 år övervakades
denna anlåggnlng av en tll.Lsynsman.
v11ken var något utöver det vanl- 1ga.
Jämförelsen med Runeberqs
Sven Dufva kan synas utmanande, mön
ändå, aLdrig har principen "ingen
dJåvul över bron",
haft större
tillämpning ån j ust hår.
Tj.llsynsmannen H (vl
kan kalla
honom så ) var envis, orubblig,
principfast
och paragrafgal,en. Han
kännetecknades ochså av ett Jåmt
ocfr stabl.Lt humör, d v s han var
alltj.d
förbannad. Med små plirande
ögon, ev j.gt mj.sstänksam, mönstrade
han alla besökare från topp t1l]
tå. Han såg aJ.La besökare som potentionella
bovar, all"tld beredda
att utan tlllstånd bryta slg in t
HANS anläggning. Det spelade lngen
roLl om man varlt 1 anläggningen
100 gånger. Känd sedan tidlgare var
ingen förde1, inga inpasseringspapper - lngen kom över tröskeln,
Annu kan jag höra: "VÄ FAN GoR DU
HÄR,. I

" Inte
FAN har jag några papper på
någon övning, så inte FAN kommmer
du inl "

Det var bara att sätta j.gång
trots att lottorna stod på dörren varit där massor av gånger - var
kända av H - saknades inpasseringspapper - i-ngen kom öve! tröske1n.
Med stolthet beråttade H om hur han
vägrat C F 10 ttllträde i samband
med en oannonserad övnlngslnspektion. Inga i npas ser l ngspap per
tnget tlIItråde. Obekräftade uppglfter gJorde gällande att till och
med generalen Nordenskiö1d fått
stryka på foten av sanma skäl-.
Inför H ögon var vi alla l-ika.
Det var inte utan att kompanichefen
med fasa tånkte på en krigssituation. VtLket skulle bli. besvårligast - flenden eller tillsynsrnannen

Hur

H.

som

helst, under

många

år var

undertecknad och nuvarande mal oren
Per Larsen F 14, fredslnstruktörer.
Strllö\'rnlngar skulle genonföras med
krlgsplacerad personal - H skulLe
"sLäppa 1n". väl medvetna orn pro-

bLenet tog vl alltld god ttd

på

ossl En halv tlrnma var a]ltld
ansLagen bara för att H skulJ-e kunna
"skålla av slg", förbanna F l0 samt
i-

-ll+l

rrots - VA FAN GöR NI HÄR - såg han
nog oss som slna mlnsta fiender.
Mölligen kan detta bero på att vi
alltld
bJöd honom på kaffe med
bröd, tålmod1gt Lyssnade på hans
kronlska ilska. Detta kunde vara
nog så enerverande, vl hade lu
också att förbereda kvåIlens O*rnlngar,
Kaffet smakade natullgtvls
lnte
bra, men 1 brlst på båttre godkånde
H det som bJ öds .
En kväII var H på ett ovanLigt
dåIlgt humör. Någon hade begårt
inpassering t 111 anl-äggnlngen men
eJ anlänt. H hade cykLat ToR hett 1
onödan. ÄLLT flck vi höra - ÄLLT
med ett sådant mustlgt språk att
jag inte vågar återge något av
detta. H var så förbannad att han
till
och med glömde att döma ut
kaffet.
Just den här kvållen var vi olyckl-igtvis också sena, hade mycket att
förbeleda och framföraltt - vi. hade
mått]lgt med tld för H utlåggnlngar.
Pelle startade anläggningen - Jag
förberedde spelkoppllngar,
vj-l-ka
naturLLgtvls lust j- kvälI krånglade
ovanligt rnycket.
Påverkåd av krl-ngntljön kom JaS
omedvetet att falla in i H språk
och uttalade några lnte aLltför våI
valda meningar.
"sura''
H ttttade upp från sltt
kaffe och med en tendens t111, leende (obs bara tendens) yttrade:
- Nog FAN hör man var Kenneth hamnar 1 Llvet efter detta?
Pei-le passerade just när H uttalande gjordes. Han noterade den belåtna bllcken I H ögon och köntrade
övertygande

:

- Nä du H, det tror Jag lnte! Av
åldern at döma, torde du kasta in
handduken före honom. Med kännedon
om dl-na insatser under dln Jordlska
vandrlng är sannlollkheten för en
diS obeför
hlrunelsk ttllvaro
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Såkert
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"en trappa ner". Här har man såkert
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noterat dln merit förtecknlng - så
du får ett eget bord och Sankte
Pers status. Du bllr förste handIåggare av lnpasseri.ngsärenden 1
denna betydligt varmare och mer
frekventerade anläggnlng. Och tnte
nog rned det - når Kenneth och Jag
så srnånlngom annåler oss - så ha; F
10 säkert mlssat att skicka lnDasserlngst L I I stånd - så inte fårao
släpper du ln oss. Eftersom vl inte
kan återvånda ttll det Jordlska,
b11! fölJden att vt MÅSTE gå ,,en
trappa upp". Dårmed - TACK VÄRE DIG
- har vl en garanterad plats i
himl"en

I

Här lntråffade något som aldrLg
hånt varken förr eller senare - H
skrattade - skrattade och skrattade. Under hela sln
fortsatta
"karrlår"
glömale han aldrlg
denna
utnåmnlng. Jåmt påmlnde han oss om

des H död I sln b11. En hjärtattack
hade fLyttat hans trotJ änargårnlng
från F 10 H-anläggnlng t11I ar,rraÄ
ort. Dårmed sattes punkt för en
trotjånares Jordlska karrlår vld F
10. Sarntldlgt startades säkert en
ny sådan på "andra sldan" - H har
såkert avlöst tlallgare tlllsynsrnan.
Med krltlsk bllck sorterar H bl.and
alla nyanlånda. Ekande I rökfyllda
korrldorer,
hörs såkert: VÄD FÄN
GOR NI HÄR I Inte F,w har J ag några
besökshandllngar på erl
Såkert har många mlmdlgheter glömt
att skicka lnpassertngspapper 1
tld. Atmlnstone år Jag bergsåker på
att Pelle och undertecknad koruller
att sakna sådana. Tånk, denna sista
gäng kan vt ti1l och med TÄCKÄ H
för att vi slLpper bLl. insl.åppta.

densanma.

En tldlg morgon hösten 1986 hltta-

Kenneth PaLmgren

