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Värnpliktig på F 10
1940- 1941
Det kom ett brev dcn 18 dec 1992
stäLlt till sekr F 1O Kamratföre-
nino med föl i ande berättelse;

Inryckning på F I Barkarby
" En sol i g och vdcker augustj morgon
1940 gick jag till Malmö centraf
tor tdgresa till F B j Bdrkarby. På
S tockhol nrstage L samlades några
andr a kamrater som också skulle
göra sin värnplikt för F 10 på F 8.
Jag minns att min moder hade
skickat med en trave pannkakor och
sy1t. Vi åt och njöt tillsammans
--h hlo ' 

pl r ^lÄr-t flänr' från Malmö.
Jag hade aldrig varit i Stockholm
förut och ingen av oss visste var
Barkarby fåg men att vi skulle byta
tåo norrut I Stockholm.

F 1o-värnpliktiga På F I
''Vi steg av i Bdrkarby och frågade

f Ir,^fållöl lÅ^ 
^^h 

nåd^n

föIj vågen norrut. De var bara att
mörschera ganska Iångt , så vi vdr
trötta och hungriga när vi kon till

x-Ä^ i.. år.r- få^ hatå,,ouE -lu o^e

^-^ön 
Fr l- h6fål om^l-

visade oss till ett logenent och
sen till rnatsalen. Där åt vi fisk-
h'trlår vi intp hlev så tör-
Ljusla i. Jag själv hade aldrig
smökat sadant men hungern hjäl Pte
!r,i i rö^ qÅ FiÄr iå.]ö on hårl id f i.l
mpd exFY.j s daoarna i ändd under
ledning av fänrik Franz, Det var en
underbar människa; ordning och
djscipl in, alla knappar knäppta, gå
och uppföra oss vårdigt som flyg-
soldat till F 10. Det var hans
predikan löre varje helg, Det var
stor skillnad på F B-vpl och vi son
til1hörde F 10. Varje måndag vid
uppstållningen fick " S tockholnarna "
skäll av deras befä1 för deras
uppträdande Llnde r
Stockholn. "
( Anm i Fånr ik Bosse Fr anz, kur skam-
raL nred Ove Miil.ler-Hansen, föl jde
med ti]l F 10 Bulftofta och 1,945
tlll Angelholm- )

Mekutbildning
''Sa l,.r.le v i c'xpr.er dt f drd igt och
sku11e ha utbildnlng som mekaniker.
SjäIv blev jag uttagen tilL radio-
mekaniker r\led placering hos tvä
äldre civilanstiillda. Varje morgon
fore flygning skul.fe radion i flyg-
planen kontrolleras- " (Anm: flyg-
plan J B Gloster Gladiator. )

^r^ : r^rat-å nlånaf>19 a !u----
och jag hoppade i och ur från PIan
tilI p.Ian och sa "hallå Ädam" som
svarade "hallå Kalle det hörs bra".

Krigshändelser i Skåne
"En morgon hörde vi på radlon att
på naLLen hade ett engelskt flyg-
plan tappat en bornb i Kungsparken I
Malrnö. Ett annat plan släPpte en
bomb som brlserade hos en träd-
qårdsmästare utanför Lund. "

Vakttjänst
!'\ri hrÄö i,r 

^^lzcå 
.,å. -rö vaKLpass

bl,and annat kring bensinförrådet I
en skog i utkanten av flygf.jlteL. I
h^' i-^ r':r .löl I i tö 12"cr:-'uu! I orr vor
stadsbor, för då temperaturen änd-
rådp ei.l qå småI IdF .teL j bensin-

Ombasering och övningar
"Så \'år .lpr dÅoq fnr Pn Större Öv-
ni ng och nu bar det ivag L i I L

såtenäs. När vi kom dit befanns
flottiljen F 7 vara a]l-deles ny-
l_'.,^^Ä nöt f rnna i^^å sangar pa
fogementet så vi 1åg på halmmadrag-
ser på gol-vet med geväret (rnodell
96 ) Långs sidön. Det vör ståndiga
övningar dag och natt. När larmet
gick var det bara att rusa ut och
hoppa upp på en lastbj,l- som i natt-
mörkret förde oss ut till flyS-
planen sorn stod uppställda runt
fältgrånsen. Våra plloter hade tilf
uppgift att jaga bort tyska plan på
väg tilf Norge. "
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I högsta beredskap
''Sen bar det ivdq tillbaka tjll
Barkarby och nu boijade vi bli fite
garvade och fick mer ansvar. per-
sonligen kände jag att jag betydde
något för vårt fands försvar. En
natt fick jag i uppdrag alt sitta
| öl öf^n,,?Lr i +l ^++i ' rChefenS rum.
l eLt annat rum 1åg nio jaktpiloter
på gol-vet och sov. Det var bered-
skap för StockhoLms försvar. Ordern
til.l me j var at r- när det ringde i
telefonen, sku.LIe jaS svara och
omedel bar t väcka pi.Ioterna. Jag
tyckte jaS fått ett stort ansvar
och har väl aldrig varit så vaken
en hel natt som då."

Bulltofta - äntligen
"Så kom då äntligen dagen då vi kom
tilt vår rlktiga hemort Bulltofta.
Det var den 19 oktober 1940. Vi
blev förfagda i gamla Kirsebergs-
skolan. Några fick ligga i gamla
vattentornet. Matsalen hade ordnatsj- Mafvia, en inhyrd fabrik.
Marketenteriet låg vid Lundavägen i
Villa Höja. Varje dag hände något.
Det kunde landa något engelskt
eller amerlkanskt flygplan och
någon tysk också. våra egna fIyS-
pfan som vl var stolta över, var
våra J 8-or, men vi hade även ett
tvåsitsigt öppet skolplan Klemm

Flygtur
"Som l.rnek ville man ju gärna åka
med upp och varje gång man fämnade
av, så frågade man om man fick
följa med. Till sist lyckades det.
Fänrik Ruben var en mycket snäll

människa, han svarade ja men sa att
han skuIIe hd avancerad flygni ng
och flygso.Idat Wictor vet väI var
utlösningsrj.ngen sitter på f alt-
skårmen och når jag säger hoppa, så
lyder Wictor order. Jag bfev svag i
knåna nen vi.Ile inte inför mina
kamrater såga nej-tack, utan deL
bar i vä9. DeL var vinter med snö
och kal]t. Jag hade inte kläder för
flygning, pa huvet bara en pd ls
rnossd. vt Irog pa et) lusen motet s
h- i.l 'lå hån nlÄrcIidr
motorn så den sa tlojL flojt oclr
han skrek -håII i mossan, vj gor er,
I .l^n inn Så pn i i I 1 n,p.r orlvönd. Sen
ströp han motoln igen och fldgdde,
hur det kändes. Bra, sa jaS. Vi
vippade med vingarnd, fIög på rygg
aÄ iåd rricql-o info r,åi iåd hårta

hirnmel eller jord.
(Anm: Fänrik Bo Ruben, följde med
till F 10 Bulltofta. Medlem i
t{åmråffÄrönindon \

MUCK
''lnnan jag muckade fick jag följa
mod dånn fi t I nön_ - - -_.. gangen var
det en sergeant som nästan landade
på vingen, trodde jag, men strax
innan marken, rätade han upp
Klemmen och I andade perfekt. Jag
muckade den 27 juli 1941 efter 360
dagar och tyckte naturligtvis deL
var rol-igt men min tjd vid miLL
kärå F ln i,år an hirl i^ | irl e^m i:^
aIdrid ^l^mmar "

Avslutning på brevet
"Tifl sist vj-lI jag tafa om att jag
gläds med alla från Ov 1. Rolf
Clementson och alla anstäffda att
vi får behålla vårt F 10.

Med vänliga hälsningar

746-2-40 BertiI Wictor, Malmö. "
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