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15 juli 1943 embarkerade ett antal för-
hoppni ngsful I a yng'l i ngar kronans buss
utanför 0stersunds central . Många bar grå
mössa som tecken på lyckliqt qenomliåen
realexamen. t',tål et vai p 4 oå Frösön.
Ynglingarna (bland vilka jag befann mig)
skulle pröva till yrket signalmekanikÄr
och hoppades bli anstä]Ida som vo]ontä-

Efter utkvittering av utrustning - b1å-
stiil I , flygqjänstnössa, marschkängor och
underkläder - och efter påtagåndet av
denna lämnades vi av till fänrik Henrik
Henriksson, lystrande ti ll smeknamnet
Hinke (även från mig när vi blev närmare
bekanta långt senare). I övr.l9t gick
dagen åt ti'll ner el ler mindre framgångs-
rika försök från fänriken octr en vpl
furir (färghandlare i det c.ivila) att'lära oss militärt uppträdande, och Hinke
varnade oss bl a för farorna i stadens
folkpark, Dagen avslutades nsd lektion i
sängbäddning i vår för'läggning, vilken
nagra veckor senare konverterades ti l I
s ni ck arve rk s tad.

Innan vi (faktiskt) lämnades åt oss själ-
va på kväl1en uppmanades vi av furiren
att ta upp eventuella problem: "Ni behö-
ver inte anhållal" Sådan aenerositet
gl örrner man inte.

Så gestal tade sig alltså mitt första lröte
med flygvapnet, son den tiden förefaller
att ha varit en ganska enke'l och okompli-
cerad organisation, iämfört med dagens.

Egentl igen hade jag haft kontakt med
fIygvapnet ti di gare, nämligen somrarna
1942 och 1943, då jag tillsammans ned
några klasskamratef i rea'l skolan tjänst-
gjorde som luftbevakare i Jämtlands fjä1 l-
vär]d" Kontakten var dock mest av Dlato-
nisk art, eftersom vi på två somrar såg
flyqolan vid endast ett tillfä] le, Nervo-
siiäten b]ev då stor. Händerna darrade oå
den som skrev (!) rapporten, och rösten
skar sig för den som besUil'l de Iuftför-
svarssamtal med I uftbevakni nqscentra'len i
ö stersund.
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För oss yolont.iirer styrdes Iivet av
Tjänstereglemente fdr Flygvapnet, Si gnal
IF och Soldatinstuktionen, och i väsent-'Ijga .r91ar även av f]ottiljinstruktionen,
där bl a mattiderna reglerades. Maten
ytgjorde ju en viktig del i en L7-årings
'I iv. Senare kom flygvapnet att allttnar
reglsp65 med skrivelser och fjärrskrifts-
meddel anden, och ibland nrd ',til1sagt,,.

Jag ska]1 inte tynga min til'lbakablick
rned en detaljerad jämföre'lse av fdrhål-'landenå i Uänsten då och nu. De nåqot
yngre har säkert hört sådant till leåa.
Det är bara att konstatera att utveck-
lingen gått i rätt riktning, med reglerad
arbetstid och skäli9 ersättning fti r be-
redskäpstjänst9öring. Man får även hälsa
med ti l'l fredsstiil lel se, att persona'l ur
o'l ika kategorier numera kan umgås nred
varandra på ett natur]i9t sätt, även om
det ibland kan övergå titl dålig stil.
De fiirsta åren för oss ynglingar, sominte tog bussen til'lbaka ti'll östersunds
central för vidarebefordran för qott ti'n
hemorten, präglades av exercis. radio-
tel egraferi ng, llnjebyggnad, periedelvård
och längtan ti'll lördagseftenn.iddagen, då
man i regel b l ev 'l edi g ti l I söndaq kl
2200 , dock med uniformstlikt!

der en. Man kände sig som en inverterad
Nils Holgersson,-vi landade på F lo Bull-
tofta , några rnånader i nnan fl otti ljen
f 'lyttade ti 1'l Barkåkra.

Sture har ju berättat i Aktuel lt F 10 om
bl a ambulansflygningarna vid F 4, där
även jag vet besked,-ty jag var med. Jag
minns en landning på Svansjön (ja, den
heter sål) en lördagkväll med vackert
sormarväder. Istäl'let för ett bärar'laq
ned patienten, en same som drabbats ai
hjärtinfarkt, kom en sanrepojke springande
över Rödfjället, som låg mllan osi och
samebyn. Pojken kunde rnedde'l a att allt
byns manfolk givit si9 ut på jakt, och
att den sjuke hade börjat bäras av två
kyi nnor. Besättningen på ambulansflyg-
planet bestod av endast tre man, fijrare,
signa'list och mekaniker. Yi såg på var-
andra, och undrade hur detta skul'le qå.
Sjä1v så9 jag mest på två nöjesfiskåre
som stod en bit intill och njöt av ti'l l-
varon. Det blev inte nycket mer njuta av
den I ördagsnatten, sedan sergeanten
Forsberg tubbat löjtnanten Jaqaeus att i
Röda Korsets namn rekvirera -de två som
bärarhjä'lp. Jag vi'l'l minnas, utöver myc-
ket gäende och bärande, ofta avbrutet av
raster rEd kaffe på sanevis, att patien-
ten k larade sig.

Jag vet inte om ja9 inbillar rni9, men
fanns det inte fler fdrgstarka människor
i flygvapnet förr? Det fanns kanske bätt-
re ffijligheter att ta ut svängarna på den
tiden. Man var inte kringgärdad av så
många regler som ida9. t vjrje iatt tåijag träffat (och i något fall blivit
drabbad av) färgstarka män. Jag minns bl
a_tre "Nissar",-som man ofta blandar ihop
el'ler tar fel oå-

Först Propeller-Nisse, vilket han rvcket
sällan kal lades, utan mst överstelöjt-
nant K l erren l,l i l sson, under många år
stri lchef och sederflera stabschef Då
F 12. oet var vä] inget märkvärdigt rned
honom, annat än att han var en fordrande
och samtidigt omtänksam chef - d v s en
bra chef - och att han var a]ldeles utom-
ordentligt trevlig och nyttig att samar-
beta ned under min tid vid milostab S
strilavde]ning ( 1968-1974 ) .

Sedan har vi Balsa-Nisse, en pratglad
llygande fanjukare, med vilken Jag egönt-
I igen inte hade nycket att göia.- Ja9
minns honom frän en kurs vid F lg som den
som stod bakom och idel.igen fäl'lde kom_
r:lentarer, när vi andra spelade liar på
I uncnen.

Den- tredje "Nissen', är 0elsbo_Nisse,
flygförare och fanjunkare vid F 4 och
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En omväl vande förändring b]ev det, när
sJu av totv kvarvarande signalmekaniker,
nu nEd .vicekorprals rang och värdighet,
D lev. uttagna till flygsignalistutbildninq
(Gr-5U:tsig). Nu träffade jag min föreltrådare, övlt Sture Jagaeus, ftir första
gangen. Sture kom som officersaspirant avkorprals -grad tilt F 4 för ati 9enämtåGFSU:1 på B l7 vid samma division-. Föii
å i' li n "1.'0"" 
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Denna vackra sommar 1945 så9-jag 5kåne ff g och då menar jag hela Siåne-och inte
Dara er bi.t-av dess vackra natur. Flygermln .på .til.lräcktigt hög höjd, so; 
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9Jorde, breder hela landskapet ut sig un_
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senare vid F 1 och F 18. Denne var en
synner]i9en färgstark herre - "en Hem-
minglray-figur, som äntligen konnit i sitträtta element" skrev Expressen, när
Ni lsson hjälpte flygkapten Carl-Gustav
von Rosen nEd rnarkUänsten .i Biafra under
inbördeskriget där. Han var en av våra'lärare under korpralskolan på F 4, och vi
hyste en v'iss skräck Fdr honom, men även
respekt och beundran för hans solida
kunskaper och hans skicklighet som befäl,
Fanjunkare Ni I sson hade ingen som hel st

vilja att göra sig popu'lär, utan ville
tvärtom ålltid framhålla sin omutlighet:
'Ja9 tilthör inte den kategori befä'l , iornrar gutdk tocka, när beväringen muckar,,,eller: "Jag har den smärtsånrna pliktenatt medd€la, att ni ti1'l lunchen kommeratt utfodras med kaffe och bullar. 0ettaär dock ingen manna som nedfallit irånhimlen genom min försorg, utan det ärhelt och häl let skolchefens förtjänst',.

Denne man ledde oss vicekorpraler vår_vintern 1945 under nåqra dförq'löml1.qa
veck0r- i Eydalen. Han var säkeri någötatt hålla i handen i krig och örlog.

Men jag skulle väl åter konrna in på Ståne
och F 10/se S. När jag I oktober l9g2 komtill F 10 detachement i Hässleholm under
nurnera sedvanligt kaotiskt order'läqe vid
omstationeringar, var det ingalundia min
första konkreta kontakt med Skånska f.lvo_

flottiljen sedan 1945. Under milostabs-
tiden på sex och ett halvt år var kon-
takten intensiv, och den gjorde att jag
begär'l i9t sneglade åt väster, och efter
tre år i Eoden och en period vid F 12 och
F 17 uppfy'l ldes min heta önskan att få
kornrna tilI F 10.

Sensommaren 1949 komnenderades jag med
sju värnpl iktiga och en radarstation ER
III B att de]ta i en eskaderövning. Ra-
darstationen stä l l des uDo i närheten av
Ales stenar, Kåseberga. Under den kommen-
deringen föddes vår förstfödde, som var
14 dagar -ganmal , när jag äntligen fick se
honom. llå90n pappaledighet vär inte att
tänka på.

Vid ett par til'lfällen under 50-talet
hade jag nöjet att komnenderas till då-
varande sergeanten A] lan Anderssons pJ_
21-tropp -någonstans i södra Skåne, som
radarJakt]edare. Detta hade sina fiirde-'lar. Förutom lyckan att få koffina till
Skäne slapp rnan den mängd av fasta radar_
ekon son förbittrade livet i Jämt'land fti r
såvä1 rrjal som flygförare.

I samband med de här komnenderinqarna be_
söktes även F 10, som jag, som sågt, fictett gott öga ti'l 1. Jag fick som jaq vil_le, och ser til'lbaka på nin tid på Fl0/
Se S med 9'lädje, såväl min korta tid som
stri'lchef som i befattningen som chef för
sekt 3. Al la kanske inte ser den senare
perioden med samma giädje, eftersom Csekt 3 tabbar märks ner än andras.

Icke blott med min ftjreträdare, utan även
ned mi.n efterträdare, öv'lt Bo A.lfson, har
Ja9 ett gemensarnt förflutet, ity att vi
9i9! r',ti'l i tä rhö9skol ans aliIIun;a kurstr llsammans. Jag önskar honom samma goda
k0ntakt med arbetskamraterna som jag-har
haft och lycka t.i1'l i övri9t i beiatt_
ningen.
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