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Så handlar en riktig yrkesman

En hjälte idet tysta, fast det Ar
nran väl inte säga. Han skötte bara

sittjobb. Kanske räddade han mitt
liv den gången på 29-tiden - rnan

hoppade inte ur detta plan, utan att
tänka srg for två gänger. Tyvärr
besannrdes detla pästäende åtskil-
liga gånger.

Allan Andersson heter en av
kanlmtftireni ngens verkl iga
Itedersrttön, och som sådln gjorrle
han sig verkligt känd bland oss

flygfiirare under sin ahiva tid.
Hans säkra omdöme som njal
( radarjaktstridsledare) var all nlänt
omvittnat, men det kan man inte
skrika ut som flygörare, det finns
ju en inbyggd rivalitet. Som tidi-
gare rrjal vetjag vilka begräns-

n ingar den dåvarande tekniken
hade. Det blev kärleksgnabb
mellan fiirare och stridsledare.
Jag starlade på bana 32. Dintman
hadejust litlat, det var200 nreler i

tak. På 600 nreter hade jag en

klaölå himmel ovanltir ntig. Men
rutinblicken över instrumenten
visede en snabbt stigande visare -
bake lagertempen steg över den
tillåtnc. Molorstopp skulle intnifl-a
inom kort, om det inte var instru-
nrentfel. Men sådrnt chanscr mrn
inte med. Ner fortast möjligt.
TL (flygledaren, på nodernt
språk) lämnade över mig till
Allans nunrera museiftiremå1, en

PJ-2 I , baseFad ca l0 km i banans

Iiirlängning. Jag intog bästå glid-
fan 400 km/t och han lesta(le nred

mätning på PPI - eller var det hans

bedömningsfijrmåga? - hur han

skulle styra mig. Själv angavjag
bara kont inuerligt flyghöjden.
Allan ledde in mig 90 grader mot

banans fiirlängning ochjag gick
ner i nroln. Nu fanns ingen åter-
vändo, en 29:a buklrndar man inte
med. Efier sväng 90 grader nrot
320 grader och med pej len på

200 meter fanns banan klockan
tolv. Nu var det bara fiir nlig att
göra slutbedömn ingen. Lite plus,
ftir sökerhets skull, hjulen i asfal-
len. , . puh! Ut på banans ftirläng-
ning nrot gamla Båstadvägen.
Kup€. Räddningsbilar fi nns jäm-
sides, en bogserjeep kopplar
gaffeln on mitt noshjul.
Äventyret är över, nu konrmer
chocken. På plattan skalhar nrina
knän, jag lovar en tårta till Allan
& Co. sonr han aklrig llck. Fast lite
stryk i pilkastning kundejag alltid
bjuda på.

Någon medalj fick inte Allan, inte
heller någon lårta, trorjag. Men till
årsnrötet -95 villjag utdela nrin
egen, speciella medalj - DFT.
Distingu ished Flying Toast. Endast

flygledaren Alnrqvist på F 5 har er-
hållit den tidigare. Som den natur-
människa Allan Andersson är, tror
jag att han uppskattar den högre
(inte sonr Wibblan) än en snabbt

ftirgä nglig tårtb it.

Gunnar Dahlin
(nrer känd sonr ftiltisen Dallas Sr)

lren (GND) LJ rakt fram angav
Allan hela tiden avståndet rill
I?iltet. Upplösningen på denna
jakt- och spaningsrddar är inte den

bästa, men hans bedömning var
perfekl. Närjag fick marksikt på
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