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Till F I 0 Kamratfiorening.
Anders Ragnarsson.

I medlemsbladet nr 19 i år lästejag under rubriken FlO-minneq att Du önskade skrivna
minnen om "Min tid på F 10". Jag,725-1-42 Dahlstedt, blev lycklig under min tid hösten
1943 och äret 1944 på flottiljen. Som rpl fftrivdes jag jättebra både på 1 :a och 3:e divisionen.
Både Ian Iacobi och flotiljchefen Zacke var ftiredömliga personer, som lever kvar i mina
minnen. Flygvapnet har betytt mycket for större delen av mitt liv.

Vid 19 års ålder fickjag anstiillning som ingenjör vid Kungl. Flygforvaltningens Flygverkstad
(FFVS) i Bromma, ditt J22 konstruerades och byggdes. Mitt flygintresse hade i mycket unga
år våckts av privatflygare Edvard Börjesson, som hade aviatördiplom nr 254 1923-04-19. I{an
byggde mig ett modellflygplan i metall. Flygkroppen fflldes med en pump med luft ör drift
av en 3-cylindrig stjåirnmotor. Den flög vackert c:a 60 m och landade utan skador.

Min Våirnplih sartade jag på F 8. Efter flygskolan i Eslöv ftljde F l0 och Fl6 med
repetitionstjånst, som ensam trafikledare på krigsflyftilt nr I i Skåne for 3 F l6-divisioner
1946- ensam trafikledare for Kadettskolan 1948 på Kalixfors, flygörare hos flygreservkå'r'en
på F 21 195 1 och 1953 samt frivillig tjänst på Flygfiiltet i Tierp 1961.

Jag hart skrivit en bok åt Luftfartsverket "Starter och Landningar En personlig odyssd i
Luftfartsverkets historia av Ewert Dahlstedt", som gavs ut i 1000 exemplar 1993. Jag har
också skrivit en del privatflygartiklar for Svensk Flyghistorisk Förening. Som Du forstår
tycker jag om att skriva ör mitt eget arkiv. Som gammal lever jag i minnenas viirld.

När jag läste Din artikel, togjag fram ett redan skrivet parti om min tid som vpl ff Jag bifogar
skiften kopierad om F l0 kompletterad med F8- och flygskoletiden. Om Du finner något,
som Du kan använda" {år Du giirna göra det. Om skriften saknar viirde for Ditt uppdrag, så
kasta den i papperskorgen.

lJrsåikta mig o;n jag stör Dig. Jag önskar Dig lycka till med Kamratforeningens arbete..
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Ewert Dahlstedt
Gyllingevägen 19
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ww FLYGVAPNET

KUNGL: SVEA FLYGFLOTTIU FS.

På höslen 1942 (2919) steg jag, flygsoldat 725 1142 DanH|edt, av bussen trån Stockholm i Barkaöy för att
som rckM böda min våmdiKstjänst på Kungl. Svea Fllrgffottilj F 8. Där kom jag iklädd byxor utan pressveck,
kulört skjorta utan slips, slitna gymnastikskor och en liten väska med tandborsle, rakdon m. m sarnt en
po$spaöånksbok med 400:- (det svande mot 2y2 mänads bruttolön). Allt i enlighet med pappas kunskaper
om livet i militärtjänst, vilket innefauade, at allå civila grejer skulle daceras i en säck för föNaring under
minsl et år,

In genom huvudingången flankerad av soldater på vaK ocfi andra äldre soldater, alla iklädda solglastigon för
att inte bli Uändade av "solisama", som giorde sitt irtåg till flottiljen. "Solisad' eller "Naffisaf' det var vi det, de
nya rekrytema. Nafliser Uev benämningen på oss efler det an vi utrustats. Benämningen var en följd av
lukten från de unifomer, som vi fick ut. Unifomema hade varit leg€de med naftalin mot malangrepp.

Vi visades till långe träbaracker, som tillhörde 4:e divisionen. I varje barack huserade 25 flygsoldater. M
skulle nu under 4 veckors tid låra oss hälsa, updöra oss som det anslår en god soldat, b:idda sin sång,
persedefuåd sarnt förwara oss med skjutvapnet kartin. Jag skulle senare över till 2:a dMsionen för at
utbildas till flygmekaniker (elaka tungor kallade oss för hangersopare).

Vardagsuniformen var av modell Ä av hårt tyg s. k. Kommislyg, med hitg kage och med b]Äben smala, som
stuplÖr. Då kamratema grumsade inför den första permissionen klådda i denna fula unifom, sa jag: "Om
inte Flygvapnet skäms behöver inte jag göra det'. Senare fick vi rJt såiBkilda permissionsuniformer av mjukt
skönt diagonattyg och stilig[ snitt.

Jag skötte mig bra på 2:a dMsionen och klarade proven som 2:a -mekaniker för ljänst med jaKflygdanet Jg
sarnt clen 2-sitsiga 86. DMsionen hade också en Sparmannjagare. Jag hann åven med en kort period som
katfaKor (Mdda och hålla snyggt) till tuå våmpliktiga "silverflygare" med furirs grad. Den ena träffade jag
senare som flyglärare på min flygskola ('Sucke" Sundberg).

Vi hde också valdjånsl vil har€aren och vH en bränsledepå. Vrd vinterhy'a och snöVäder sarnt klädd i
pälsoverall, skinnskor och sälskinnshandskar tog det 20 minriter att gå runt depån, som låg i ett skogsparti.
En höslnatt ställdes jag inför en fåtal händelse. Jag lämnade min vaKkur för att göra rundan, klev fram med
kaöinen vil hdffen osåkrad. I mörkret såg enama ut som människor. Frarnför mig på avstånd kunde jag mot
stjämhimlen s€ konturema av toppen på ett av våra höga skjutväm- Jag såg en figur gående fram och
tillbaka på vämet, men jag kunde i mö{kret ir e urskilja vad det var för en figur. Tillbaks till min vaktkur och
larmade vaKens sltJtna och sovande del. Valdchefen plus ett ental av mina vaKkamrater kom snabbt till min
plats. I spridd ordning avancerade vi mot skjutvämets baksida. Dttm om vår förvåning, när vi
upgnärksåmmade at figuren var ett får, som förirrat sig upp på skjutvämet och sedan ej våget gå ned igen.
Kamråtema födä mig den störda nattsdmnen, ty det hade ju i alla fall blivit en ganska kul övning.

Under vintem 19421'1943 söKe jag flygutbldning vil Flygvapnet. Jag hade tidigare under min tjänst vid
FFVS sttK ljänst som fl),gande reseNofficer utan framgång. Nu fick jag s{ika upp h<igre officerare på fottiljen
t<lr att genomgå irneNjuer sarnt besöka Karclinska Sjukhuset för specialundersökningar. Det visade s'rg att
över 1200 personer hade söK de tillgängliga 84 datsema vil Flygresevskolan dacerad på Eslövs Flygplds.
Jag tillhörde de lycklige som Uev unagen som flygelev till FlygreseNskola lll för utbildning till vämpliktig
flygiförare (Vplfi). Jag tecknade et korttidskontraK på 2 år samt 4 * 4$ dagars rcpetitionsmöten.

1%3 ÄRS FLYGRESERVSKOTA FRS III.

Den 1 februari 1943 anlände så med tåg Flygelev 16 Dahlstedt lill Eslöv och
häöärgerdes i den gamla Saftgaionens våvåniqgs/illa. | övre våningen
bodde kategori B ($amanställda turirer under flygrdtildnirE) och vi, kategori
D, logerades i den undre våningen och aldtig hade de två kategoriema
något gemensarnt.



Mina kåmrater visade upp en bred blandning av livsefarenheter. En del hade som jag ett förflutet som
institutsingeniör med kortare eller längre erfarenhd fiån vämpliKslivel medan andra kom direK från
mamma/pappas sl$/ddande liv. Några hade civil fl)rgerfarenhet, som innehavare av privemygarcenifikat, och
andra var erfama segemygare. Många var häMöver duKiga idrottsgrabbar, t.ex. var flygeleven Hugo
Johansson en av Sveriges främsta beträffende löpning 100 m och längdhopp..

Jag var glad över min tid på F8, där jag lårt mig betydelsen av ått även ptitsa skoma under sulans håtfot,
hålla klädskåpet dammfritt på den öME yttre sidan, hålla byxsttmmama damrnfria och båidda sängen med
sträcK tilt så att en på filten tappad 1S öring hoppade htrgft vid nedslaget. Mift militära hälsningsmaner gav
mig glådjen av permission redan försa helgen.

6 AndeGson med en K}emm 35

Den I februari giorde jag min försla skolflygning i dubbelkommando med
fanjunkare Rapp, min ansvarige flyglärare, i en Sk 154 ( Klemm 35, 105
Hk). Efter en nygff av 12 timmar 45 minuter skulle jag så göra min första
ensarnfboning (26'13 med sk15 nr 190 ). som sed var betalade jag före slart
mekanikem pengar till en kaffepaus pa markan. Fanjunkare Rapp hade
lämnat mig innan. Nu klev han upp igen på vänstervingen, lade sin hand på

mitt hwud och sa': "Gud vare med Dig pojk-. Det kändes högtidligt att dra
på och köe ut till stan. Iugo minuter senare och efter 3 landningar klev jag

ur känan för att få min kirtilc

Dagama fylldes av teorileldioner, markstridstjänsl och träning i olika flygmoment. I markstridstjänsl ingick
flygf?iltsförs/aret, för vilka uppgifler vi var utrusiede med pislol typ 07 förankrat till kopdet med en
lådersnodct. Pistolen byttes senare ut mot den modemare pistolen modell 40. Övningama leddes av
sergeant "Gaspelle". Han var en mycket underlig månniska och tog sitt kall på mycket slort anwar. viljan var
stön€ en irtelligensen, vilket gav oss många roliga minnen. Elaka tungor sede att han även använde sitt
koppel lill piamasen. Md exercisen hade vi en rnarktruppsfudr, en mörköstad skånsk fudr, som log sit kall
på djupt allvar. Under hela skoltiden såg jag honorn aldrig dra på $nilbandet, men vi gillade honom ändå.
Vid ett tilfälle när han ledde en tropp, som marscherade i kolonn under givakt giorde en av oss en ful grimas
båkom ryggen på furiren. Hurfuriren kunde se detta förstår jag inte. Han kommenderade halt och manöver
sar gick fram till flygeleven Håkansson, som hade grimaserat och sa' pa bred skånska: "Hör nu
Håkansson! Det va' för djävligt! Är man fttdd med ett ofördelaktigfi dseerde skall man inte föNäna det utan i
stället fööiittra det!' Härefier fortsatte övningen, som om ingenting hade hänt.

lltomhuspissoaren vid flygfältet var oss till en god vindmaltare. När den Uåste omkull Hev det 'icke flygdag".
Trots noggrannhet och disciplin hände malörer - dålig bränslekvalitet föroFakade motorstopp i starten,
någon kom för lågt och hade lövruskor i s1ället och en annan elev i DK fick en vinge avslagen mot ett jämrttr.
Vad väne var en skolkamrat till mig från läroverk$ilen (3 Andersson) störtade och dog vid en
ins/ängningsmanöver under en bedömningslardning. Jag var vinne tll händelsen, då jag sjätu höll på med
samma typ av övning och låg med min flygdan strax bakom Andersson. Han korsade roder, vek sig ewer
inneMngen och slog i marken. Allting syntes mig som i uftrarapid hur han slungades fremåt i sittbrunnen och
hur vingama krossades i srnå fan6rbitar Händelsen tog mycket hårt på mig. Rapp märkte det på min sätt att
flyga itunsåttningen och förstod att jag fått liksom en chock med en form av flygrådsla som fölil. Jag flttg
orent och blev farlig för mig själv. Rapp tog d miS på en ffygtur, dår han bokstavligen Mttade mig ren från
rädsla.

Rapp gick senar igenom Andersson klädskåp med mig som viune. Personliga seker skulle skickas hem till
fö'räldrahemmet och militära grejor återställas till respeRive fönåd. Under kontrollen av skåpet hiftade Rapp
en flaska Blå Etikett, en slags ren sprit av krislidskvalitet. Han tog ut flesken, lyfte den upp framför ansiKet,
vände sig till mig och så: "Det är ju ett så djäkla dåligt dricka, att vi låter den stå kva/'. Jag oci 7 kamrater
paraderade vid begEvnir€sceremonien i Stockholm.

I juni månad skedde dels fortsatt utHldning på det tyngre flygdanet Sk 14,
North Amedc€n M-16, 460 Hk (ensåmflygning 11/8) sarnt på flygdan Sk12,
Focke Vvulf Stieglitz, 150 Hk, ett tiplan (ensarnflygning 16/6 repelition av
normel octr avancerad flygning sarnt odentefing). Den senare ersatte Sk 15,
som aspirantema på F5 behövde på grund av Ljungbyheds dåliga
fältbeskaffenhet.sk 14



En dag beordrades hela flygreservskolan sernt flygels/eme i kategori B lill Eslövs tiograf för att avnjute en
instruktionsfilm. Kategori B utgjordes av stamfurirer, vilkå dsetts till flyguttildning. Bland dem fanns furir
Lönnqvist, "Bralle Löken" normaft kallad. Det visade sig att filmen var en instruktionsJilm visande hur en
fl!,gsoldat skulle upptrtida rcspektive inte upptråda i olika situationer Heft plötsligt blev det skrik och $or oro i

salongen. Äskådama hade uppmärksammat att flygsoldaten som visade hur en flygsoldat skulle upptråda
för att handla rätt var Ewert Dahlsledt och beodrande befäl var Bralle LöKen. Jag drog mig då till minnes, att
jag under min tjänst på FA beordrats aU defta i en sådan filminspelning.

Når septembermörtret sänkte sig över Skåne under september fick jag genornföra min försla mörkemygning
efter 5 minuter i dubbelkommando. Det dev en spånnande händelse. Någon radiofööindelse förekom ir[e.
Vi levde med ljussignaler modell Morse. Allt gick väl ända till inflygningen på finalen. Jag drog av motom på
tomgång då jag bedömde min höjd låmplig fdr glidflyK fram till landningspunKen. Jag hade dock irte tagit
nödig hänsyn till skogens höjd n'årnför mig. Pldtsligt såg jag ett rtitt vamingsljus frarnför. Jag var ålltså lagre
än skogsridån. Rapp hade sett mig förs/inna nedanför trädgränsen. Jag drog på fullgas och hissade mig
över trädtoppama och genornförde en godkänd landning. Rapp kle.v upp på vingen laift skakad och sa:" Du
måste ha en Guds ärqel i varje vingspets, som klarar av sådana där dumhetef'.

I oKober 1943 var vi $ elever som examinerades
för grundläggande flygslagsutbildning. Det blev en
stor deg som sedan avfirades på övligt sätt på
Hotell Nilsson i Eslöv. Jag hade under slutet av
utbildningsperioden fåt öronbewär och gick urder
en månads tid på behandlirE Lunds låsarett. Det
rcsulterade i att jag fck förfiållandevis liten fl!4tid,
men erfiöll ändock ett bra flygbetyg.

Besöken på Lunds Lasarett gjordes under ledning
av Vpl fi turir Sundqvisl (Sucke), vilken jag ju på FA betjånat som kalfaktor. Resan från Eslöv till Lund följde
alltid följande rutin: På Eslövs penong - 'Furir fl),gelev 16 Dahlstedt anmäler sig". "Bra, då skall vi på det
igen". Sucke hade samma åkomma som jag. På tåget "Önskar flygeleven läss min tidning?" 'Tack turii'.
'lag undrar om vi får någon sö sköterska i dag at luta oss mot?' 'Självklan, furifl. Vtd behandlingen på
sjukhusel fick man luta huvudet mot bröstet pa en sjuksköterska, varefrer några lårEa Finnar fördes in i

näsbonama. Ett munstycke i vars ånde satt en gummituta fördes däreter in en av näsborama. Läkaren
beordrade mig att såga "pepparkaka". Jusi närjag bttrjade såga kaka, trycKe läkaren på gummituten och
jäg fick ett lufttryck mol trumhinnans inside. Åtgärden upprepades så. På hemvägen lill stailonen i Lund:
"Ja, nu var det härju giort. Jag avser att gå till badhuset och ta en bastu. Kan nygeleven rese hem sjäM7'
"Ja, turir." "Bra'.

KUNGL.SKÄNSKA FLYFLOTNUEN F1 O

Grundlaiggande fl ygslagsutbildning.

Den 1/10 194.3 började så efter flygskolans slut de{ verkliga flygarlivet med
påbörjande{ av GFSU l, grundläggande flygslagsutbitdning. Jeg hade
visserligen inte önskat mig till F10 och jaktfl)rgutbildning, ty jag hade under min
Eslöve tid blivit iröft på det skånska vaidret med regn, Håst och dimma. Inför

avslutningen på flygskolan hade vi givits mqlighden fi uttrycka vårt önskemål om ffygslag
och flotilj. Jag hade begät slö.tbomb vij F4, fuersund, som ftirsta altemaliv och F12,
Kalmar, som det andra altemativet. Det hela resulterade dock i Malmö och fortsatt liv i

Skåne. Slutet dev emellertid gott. Jeg förålskade mig i F10, Skåne och jaKflygarens liv med
J20, Reggiene Falco Re 2000 (se bild ovan).

M inhyrdes i tomma hyreshus i Kirseberga -sladen nära Malmös gamla vattentom. Bulltofra
flygdats blev vår hemmebas. På måssen (en villa pa Lundavägen) berätade de gamla
"ringrävama' mängder av "salta" hi$orier från flygningar med flottiljens nya Flygplan, J20,
som e]sdt den gamla J8, Glosler cladiator. Någon berättade att f,ygdanet kunde stala ocfi

vika sb vid farter över 300 km/t, vilke{ var 100 krn/t högre fan än den marschfert vi tidigere updevt. En
tidigare nybörjare hade farit ut genom slaket mot Sallerupsvägen, då han i slarten fck öveNarv på motom.
Flottiljchefen hade en gång fåft motortrubbel i staden i rildning mot den civila hangaren. Han klarade
hangaren men måste direl( däreter buklanda på den närbelägna kyrkogåden. När embulans och
båirgningsbil kom ffam satt chefen kvar i flygplanet. Studerande sin klocka utbrast han: "L,tryckningen var
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alltför lårqsam." Träning skall omedelbart påb(trjas'. En tidigare elev hade vilare vikit sig på toppen ev en
looping och gått i ryggspinn.

Dessa och många andra historier hetsade oss inför premiärflygningama. Härutövertillkom problemet, aU det
inte fanns i någon 2-sitsig J20 och därför den första flygningen med typen måste bli en ensarnflygning. Den
ftirsta dagama, förutom med tränings{ygning med Sk14, fick vi köra omkring på marken stående i J20:s
sittbrunn med huven öppen. SiKen sittande i sitlbrunnen var usel.

Den I november Uev den slo€ dagen med den
försla J2$flygningen. M var, inklusive mig sex
vämdiktiga flygförare, som såsom nyböiare pl&
cerats på 1 dMsionen under ledning av löjtnant
lan Jacobi (Dahlstedt, Olle Gidlund, Sten Nilsson,
Henric Månsson, Harry Nordlund och Cad - Äke
S:tarkman). Divisionen hacte också i nyuirjar-
gruppen 7 kadetter (Berghult, Jonson, LidtFink,
Lirdbeck, Perming, Rehnslröm och Westöö). M
fick göra varsin 2GminuleFpass efter varandra.
Det var soännande, att som åskådare se fram-
föNarande kamraters slarter och landningar.
Kurshållningen i slarten var wår, plan6n vid
inflygningen ovåntat brant och landningsfasen

jobbig. M fick göra varsin 20 minuterspass efler varandra

När det Hev min tur varjag ganska spänd inför uppginen. Ett vitt landningsmärke var utlagt och staftillslånd
erhölls med en röd flagga av divisionschefen, som var dacerad vid mårke{. Vår radioutrusining var dålig, M
kommunicerade därför ofiast på telegraf med varandra och med markradiostalionen- Md pådraget av
motom, 1000 hK ville flygdanet gira krafiigt. Stöttning md sidorcdret, vaMald 2150 varv konslant, spaken
sakta baKåt och stigning lagom över hangartaket och fort gick det uppåt. Rakt ut för planflyK på 500m. In
med vingklaffama! Faft 250! Vad nu då! De äldre kamratema sa ju, aU flygplanet kunde vika sig vid 300.
Plannykl dit vaMal, för mycket gaspådrag, kylklafiar något öppna och rätt motortemperatur, men fel fart.
Vad var fel? Här gällde det nu, at koncentrera sig på att flyga yttersl rent ocfi vara försiktig med wängama!
Vid passage av Falsterto på sydvästlig kurs tog wensK tenitorialvatten snart slut. Jag såg tyska fartyg i
KöoebuKen på dansK vatten. Vare sig jag ville eller ej, måste jag svänga. På rek kurs igen in mot fastlandet,
Farten var fortfarande lå9. Malmö lfo snett ned till vånster. STÄLLET!!! Jag hede ju glörrt att fälla in
landningsslället. Elektrisk infällning, tryck i ryggen och farten ökade snabt[ lill 370 km/t. In i trffkva]vet,
minskade gaspådraga, 15 greder klafi och släll ut, plan6fart på finalen 180 km/t. Landningen gick ovärtat
bra. In på parkeringen, svenig men glad. Ingen skällning. 10 år senare, på en flygarmåss i Sdderharnn, F15,
fickjag höra hislorien om "en tokig nybörjare" berätas av senare års förarkollegor följt av glada skratt.

Dagama fo.tsate med fööandsfygningar, navigering, $art- och landninge övningar m.m. Den 3 januari
1944 hände så en dddsflygning. Jag hade firat jul- och nyårshelgen hemma i Enskede och reste med låget
till Malmö. Som ressällskap hade jag fänrik Gustefsson. M skulle båda ut på fööandsflygning över efl kaltt
och vinttigt Skåne. Jag tillhörde 1:e divisionen medan han flög med 3:e divisionen. Jag och mina kamrater
låg i en tä dMsionsformeting med några cumulusgubbar under oss. Jag var alldeles stel om föttema av
kyla, ty jag hade slarvat och hade bara lågskor på mig. På radio fick vi reda på au ett flygplan saknades. I

spridd formering spenade vi av dt ganska slort omdde och fann snert nedslagsplatsen. Det var
cuslavssons flygplan. Flygdanet hade gått näslan lodrått in i en åbdnk.

Under övning i höjdffygning fick jag mitt första motortrubbel (11 febr). Efrer start mot nordost tog jag ut raitt
stiwärden för en $ignir€ till 7000 m. Redan pa 1500 m höil rusade motom upp i öveNaw. Jag wängde
direK runt mot flygdatsen och föGitKe få odning på motorvaNet. Jag misslyckedes pga min brislande rutin,
men genomförde en bra landning i medvind. Senarc upplevde jag vid flera tillfällen likartade motorprodem
utan att de{ besvärade mig mer ån att flygningar fick avbrytas. Nästa malör var en start där min ena
hastighetsmätare visade 0 kryt just i stigmomerilet direK efier slart. Jag blev inte bekymrad, ty vi hade två
inslrument med indikering från separata pitotrdr. Lugnt flyttade jag över intresset till mäare nr 2. Men hej,
även den indikerade 0 kn^. Nu blev Jäg ordentligt bekymrad, ty min f,ygerfarenhet på J20 hade inte nåt den
nivån, att jag var såker i sadeln utan hastighelsindikering. Jag tittade ut mot de båda virgamas pitotör. På
båda rören vinkade vimpeln fifl pitotrörsskyddet. Mekanikem hade glönn att avlägsna dessa före min
utrullning till start. Jag hann inte påbörja mifl övningsuppdrag utan svängde in direK i trefilvaNd för ätt
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landa. l(affar och släll ut sarnt anpassning av den branta danevinkeln med hjälp av spaKrycket i handen.
Landningen efter de 5 minutemas flygning gick förvånansr'ärt b'ra.

Under februari månad tdtrjade vi lräna skjutning mot marlmå|. Flygplanet var utruslat med 2 sl 13.7 mm
eutomatkanoner, som sköt genom propellerfältet synkroniserat med prcpellervarvet d.v.s. 3 skott per varv.
Längre fram under våren reglerades synkroniseringen så att vi bara fick iväg et skott per varv. Skälet till
detta var att flera av oss fick skott i propellem med skaknirqar i motom som följd. Genom denna modifiedng
miste spårljusen sin funKion .Spårljusen såg ut som torntebloss på himlen. Kanonema kunde awras var för
sig eller sarntidigrt genom en manöveranordning på styrspaken. Avfyring, laddning och omladdning skedde
med hjälp av tryckluff. Vid laddning for med eU kraftigt oviisen kanonemas bakslycke in i kabinen på var sida
om förarens axlar. Laddningsdrelsen startades upp genom ett handgrepp av föraren. Det gällde att snabb
ry6ka undan nåvama när bakstycket kom i rörelse.

Maftmålet beslod av en tavla 3x3 meter olacerad vid
slrandkanten non om Malmö. Makör- och
säkerietspeFonal var dacerade i en slängd
bensinsletion. De flesta bilama gick ju på gengas eller
med karbidgas. En deg fick jag eldavbroft vd en
dykning mol tavlan. Jag gjorde omladdning och nytt
skottföFök utan resultat, säkrade kanonema och
hårntade hem över tavlan. Steg i en brant wäng in
mot Skåne för ett nytt utgångsläge. Trots säkrade
vapen började båda kanonema att skjda, därjag låg
under stigning inåt landet. Efter det att jag fått s{opp på
vapnen fltt jag hem och landade. Det gällde sedan att

att se om till skada. Den försla delen av missdet var lätt att komma
underfund om. Vi hade slående ammunitionslådor fremme i flygkroppen. Vid krafliga upptagningar efter
dykning sträcKes länkama i ammunitionsbandet, varvid avslåndet mellan skotten i bandet förlängdes.
Automatleddningen fungerade inte då och det Uev eldavbrctt. lvlycket beklagligt om det hade skett underet
veddigt krigslåge. Den ofrivilliga skottlossningen, lrots att vapnen var säkrade, blev aldrig kfarlagd ftir mig.

FLYING FORTRESS 817

Den 1 1 oKober 1943 fick M ftir första gången se ett
UsA-bombflygdan, Flying Fortress 817 på Bulftofta.
Äklrekursare tifl oss hade lotsat hem ffygdanet, som
syns på bildema ovan. Det kom från ett uppdrag över
Tysfland och flugit in tiver s/ensK tenttorium sdkande
nödhemn

GRUPPENS FÖRSTA I(/ADD.

Den 20 mars 1944 fttrflyttdes divisionen till Rinkaby $€fält beläget mellan Kristianstad och Åhus för att
därifrån håtla neulralitetsvaK. Jag flttg cta nr 14, som Nodlund tre dagar senare buklandade med på en åker
slrax förc en skogsridå. Vi var då trte pa en formationsflygning i division. M fl(ig på relatM låg höjd. Nodlund
kunde helt dötsligt inte håla sin dats i formationen. Hans farl var låg och han försvann långt bakom oss. M
sag att han tappade höjd. DMsionschefen svängde runt divi$onen och beordrade spridd formering för att



lätare kunna leta effer Nordlund. En av oss fann plötslot nedslagsplatsen.
Vänsler vinge var helt hoptrycl( och motor dus propeller hade skilts från
flygdankroppen. M var ö'vertygade att Nordlund hade förolyckats. Soqsna
fftlg vi hem till basen, men där väntade oss ett lyckobesked. Han hade ringt
och talat om att han var helt oskadad. En bonde hade tagit hem honom från
vraket och tiudit honom på en stor sup. En grupp köde till platsen. Där fann
man Harry glad och pigg hos bonden. Han hade fortfararde flyghuvan på sig
med trasiga glasögon men i öwigt välbehållen.

VARDAGSLIV I RINKABY
Divisionsemblem på F 10:s J20 blev intressent med böian på våren 1942.

Då markerade 2:a divisionen vil sin gånsl på Rinkaby symbolen en gul dixt.
Symbolen fick av flera skäl en kort livslängd. Under sommaren 1942 valde
1:a divisionen det vita spöke. Defta emblem hade tidigare använts på flygdan
J8. Är1%4 döpte vi på 1:a dMsionen emellertid våra flygplan med ett ord
komdefterat med Sky ex Skychief (divisionschefens käna), Skyghost (min

kåna) ocfi Skyrabbit. Flygföraren Molander målade dock på ena sidan av sitt
Harry Nordrund och jag flygplan "Der rote Teufel" och på den andra sidan "Red Devit'. Det gällde alltså
att vända rEitt sida till det grånskränkande flygplanet. Han hade vidare på sin läderjackas rygg en stor bild

visande en öm som höll Skåne i sina klor. Vårt tilltag be{räffande målningame blev dock inte acceFerat på

hdgre ort och fick därigenom en kort livslängd

SKJUTÖVNINGAR VARVAT MED BEREDSKAPSUTRYCKNINGAR.

Vår tid blev jobbg under mars - juli med mycket skjutning mot flygbogserat må|, höjdflygningar,
formationsnygningar, eskortering, marKörs/ar sarnt huvuduppgiftema bercdskapsutryckningar mot
gränskränkande fllqplan såsom Ftying Fortress, Liberetor, Mu$ang, Messerschmi[ 110 och Heinkel 177.
Divisionen hade vid denna tid enbart 9 förare inklusive de httgre befälen. Det medförde att vi praKisK taget
var i tjänst hela dygnen utan ledighet. Vi bytte i slort sett bara jobb med varandra. Vi sex vd flygförare
svarade för en rote i htigsla bercdskap och en rde i $ minuters beredskap sarnt en av oss gick vaKchef i

24 timmar och en satt i radiobussen som slridsledare

Divisionschefen lan Jacobi s€de så på kvällen den 30/4: "Grabbar nu har ni slitit hårt länge utan ledighet.
Stick till Krisiianstad och gör er en glad kvä11". Det gjorde vi också ordentligt. Emelleriid Kl 00.30 på natten
blev vi på kmgen hemkellade av polisen till basen. Man hade faslstä|ft skirpt bercdskap- M satt snart i våra
flygplan och köde ut klåra till slatt.

NÅGRA SPECIELLA I.IANDELSER FRÅN FLYGTJÄNSTEN 1944.

Den 9/4 (paskdagen) fldg 10 Libemtor in över Skåne. M sex, 3 otar, fick så startorder. Fältet var kort så vi
passerade fältgränsen på en mycket låg höjd sern påutrjde stigningen till operationshöjd. På radio
informerades vi om att 10 st amerikanska bombflygdan typ Liberator var på väg mot Skåne fiån sitt uppdrag
över Tyskland. M skulle räkna med att de var skottskadade eller skadade av granatsplitter, varför det var
vildigt at snabbt lotsa dem till nårmast användbara flygfält- Vädret var vacken. Solen passerade jus't

horisontlinjen. Från Bulttofta hade samtidign ett antal J20 startat för et göra sin insats. M såg snart
bombflygplanen närmande sig den skånska ost- och sydkusten. M tre rotar riKade in oss på ett motta och

lotsa däa flygplan som hade den kortaste flygvägen till Rinkaby. Nårjag efter 1 t 40 min själv landade på vår
hemmåbas Rinkaby hade vi lyckats att få ned de tre på Rinkaby. Ett av bombflygplanen hade kommit in för
högt, så tillgänglig landningslräcka blivit för kort. När flygdanet med hög fart rulla ti på falltet i .iKning mot en
slor sterEärdsgåd öppnade en sidoskyn sin dön och skött med sin Ffstol mot det närmasle hjuld. Dåcket
exploderade. Landningsställshjulet grävde då sig ned ifältets sandyta och flygplanet gjorde en "Ground
loop". Våra markbefål hade nu att irtemera de 30 amerikaner som utgjorde bombflygplanens besåttningar.

Den 1714 lotsade vihem till Rinkaby en ryrmotorig Flying Fortress. Den hade 26 målade bornbfigurer på den
ena kropFsidan, vilket visade, ett den hade genomfört 26 bombraider över Tyskland. Den 27:e gången
blev flygplanet hårt skadad och man tog sig den närmaste vägen lill det fredliga Sverige.

Den 29/4 lotsade en rote urdivisionen hem en Ljberatorlill Rinkaby.
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Den 9/5 startade jag för en övning i höjdflygning. Jag närmade mig 10.000 m, nårjag plötsligt mådde
dåligt. Svarta ringar skymtade fram i mitt blickfång, når jag kollade instrumentbrådan. Synen
försämrades påtagligt. Jag rapporterade ner till radiobussen mitt problem och påbörjade en dykning.
Man misstänkte på marken att jag hade fått koloxidförgiftning, vilket hänt flera förare tidigare. På 3000
m kunde jag läsa av instrumenten tillråckligt bra och kunde genomföra landningen utan problem. På
plattan väntade en ambulans för min transport till sjukhuset i Kristianstad. Den behövdes emellertid
inte, då det klarades upp ait jag haft syrebrist genom ett anslutningsfel till syrgastuben.

Den 11l5 deltog jag i en eskortering av en svensk 83 mot Kalmar. Ombord fanns en armögeneral.
Luftvärnet trodde att det var ett iyskt flygplan och hade beskjutit den under dess flygning mot Skåne.
Det var skålet till vår eskort.

Den 13/5 startade en av divisionens rotar mot en P51 Mustang Den amerikanske föraren
missidentifierade våra flygplan och valde att snabbt landa i medvind på Rinkaby. Mustangen hade
varit eskortflygplan vid bombningar av Hamburg. Föraren hade ej deltagit i någon luftstrid, ty
ammunitionsmagasinen var fulla. Han hade fått brånslebrist och hade därför valt den kortare vägen till
Sverige.

Den 19/5 beordrades jag som rotewåa åt fanjunkar Jönsson i en beredskapsutryckning mot en 817. Vi
fick ögonkontakt i höjd med Trelleborg. Luftvårnets skjutning omöjliggjorde för oss att lotsa flygplanet
till Rinkaby. Bl7 buklandade på en åker utanför Trelleborg.

Den 1/6 startade .iag som rotetvåa med flygplan nr 11 i en utryckning mot en inrapporterad Heinkel
177 på hög höjd. Vi närmade oss underifrån, men med sin högre motoreffekt flög han ifrån oss
lämnande svenskt territorium.

Den 19/6 under en gruppflygning rusade motorn upp i övervarv. Propelleromställningen fungerade
inte. Jag kunde givetvis inte ligga kvar på min grupplats. Jag vände tillbaka mot basen Rinkaby för att
försöka att landa. Jag visste att jag måste komma ned iförsta försöket, eftersom propellerinstållningen
inte skulle klara av en stigning efter en misslyckad landning. Fältet var kort och det gällde att snåla
med farten. Når jag kom in på finalen och fann att jag hade ett skapligt utgångsläge, tog jag ut
erforderlig landningsklaff men sparade "ställ ut" ett tag. Jag fållde ut stället och riktade in mig mot den
plats i fältets bortre ände, dår det fanns en öppning i stengärdesgården mot artilleriskjutfältet. Strax
före upptagningen hissade jag ned stolen i det lägsta läget för att kunna utnyttja kapoteringsskyddet
vid en eventuell rundslagning vid utrullningen på skjutfältet. Sikten framåt blev nu minimal. Jag satte
kärran och började utrullningen. Försiktig inbromsning. Fältet råckte precis. Det var bara att svänga
runt och ta sig in.

Den 2016 flög över 30 amerikanska bombplan in över Sverige. Vi räckte inte till iantal att operera
rotevis utan fick i stället operera enskilt. Jag flög nr 6 (40 minuter) och 59 (50 minuter). Undet c'.a 1y2
timme lotsades 16 bombplan till Bulltofta.

Dagen efter den 2116 beordrades jag till 24 timmars sträcktjänst som sambandsofficer i

luftfö rsva rscentralen i Malmö.

Den 1217 beredskapsutryckning mot 3 Flying Fortress.

I september 1944 lånades vi 6 Vpl ff från l.divisionen ut till 3.divisionen för beredskapstjånst under
befäl av den legendariske kapten Norlin. Den 29 september beordrades jag att som rotechef
genomföra en beredskapsflygning längs den skånska ost och sydkusten. Jag fick en yngre kadett till
rotewåa. I uppdraget ingick att anropa de längs flygrouten befintliga radio -LS
(luftbevakningsstationer). Vi rullade ut på fältet och fick blinkande grönt ljus från tornet. Motorcheck
och så var klart för start.

Jag gjorde starttecken åt min rotetvåa, varefter jag drog på. De 1000 hkr tryckte min rygg och min
italienska fallskårm, Salvator, mot ryggpansaret. Starten skedde mot SW mot den civila hangar 3.
Låttning, ställ in, varvmätaren visade 2150 varv/min och motorn spann vackert. Lågt över hangartaket
svängde jag vänster och tvåan låg nära och hängde med fint. Vi steg till 1500 m och gick ut mot
Kristianstad. Molnhöjd och sikt var mycket god.

På sträckan mellan Kristianstad och Simrishamn fick jag vid horisonten se ett större flygplan på väg in
mot den svenska kusten. Den flög på låg höjd. Strax före passage av Simrishamn identifierade jag
flygplanet, en flygbåt Blohmen Voss med kraftig beväpning. Det tyska flygplanet kurs skulle skåra in
över Skåne och då
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sannoliK på väg mot Köpenhamnsområdet. Jag dök ned mot det tyska nygplanet och gick upp längs dess
styrbodssida för att visa min nationalitetsbeteckning. Jag fann nu att min rotetvåa övergett mig och fortsatt
ned mot sydkusten. Den tyska flygbåten höll sin kurs stadigt trots min närvaro. Skulle jag skjuta
vamingsskott? Jag verju nu ensam. I stället påbörjade jag så en vänslersväng in framför nosen på flygbåten
utan tanke på dennes starka frontbeväpning men med tanken att den tyska pilolen var lika rädd om sitt liv
som jag om mitt. Till min glädje svängde piloten ut moi havs innanför min sväng. Jag låg kvar i sväng tills vår
kurs pekade mot Bomholm. Med vingtippningar lämnade jag så flygbåten och fldg mot Malmö. Hade jag vid
det här tiltfället vetat att min vän Harry Nordlund på våren 1945 utan rotewåa blev nedskjuten av en tysk i en
likartad situation, hade jag sannoliK handlat på ett försiKigare sått.

Jeg kunde på radion höra att min rotetvåa låg på anfllqning till Bulltofta. Efrer min landning på Bulltofra
gjorde jag en avlämning till divisionschefen, då det ju enligt min mening hade varit frågan om en
gränskränkning från tysk sida. Chefen undrade nu varför mtelvåan lämnat mig, vilket för en jaKflygare var
prakliskt taget otänkbar handling. Kadetten svarade, att jag hade mött det tyska flygplanet utanför den
svenska tenitodalgränsen. Enligt min uppfattning var kadettens bedömning helt felaKig och under vade
förhållande var tysken på väg in söder om Simrishamn. Kadetten lick en skarp reprimand och chefen
menade att jag hade handlat rätt.

ÄRETS FÖRSTA LÄNGPERMISSIoN

I juli fickjag några dagars ledighet och for hem till Enskede. En dag gjorde jag mamme och hennes kusin
Manne en minnewärd paddling med min kanadensare i hög sjö på Baggensqården. Det var spännande.
Kanadensaren tog in vatten från de höga vågoma. Manne kunde ej simma. Altt gick dock vä|, Jag traiffade
också min morfar på bes/ik i Enskede och Tyresö.

TJÄNST PÄ FÄLT 16 I VÄRMLAND

När jag äer var tillbaka inyguänsl blev en ombasering till Brattforsheden (Fält 16) iVärmland välkommet. I

mina minnesanleckningar från den tiden s1år att läsa 'Värmlands sol passar som rekreation för gamla
Liberatorjägare (824)". Det bKtrjade med en förflyttningsflygning den 31 juli via Bulftofta till Fält'16. Redan
dagen därpå gjorde jag min försla patrulmygning längs den norska gränsen på 1500 meters höjd.
Hemvägen till Fält 16 gick via Borlänge, Örebro, Filipstad och Karlslad (2 tim 5 min). Vid passagen av
Borlånge gjorde M en dykning och låg fööiflygning av min moster Signes och moöror Connys villaverande.
Signe påslod att hon såg att jag var skåggig. Upptagningen skedde alltför nära radiomaslen i Borlänge, men
lyckan slod oss bi. Närjag kom in över fält 16 hade jag fackindelningen av en äggkadong naddrande i min
spone. Divisionschefen fr€gade mig var någonslans äggkartonger flög omkring på 1500 meters höjd.

Ett kabeldike längs en vä9, som passerade över fåltet, ftiranledde oss J20 -killar ati se vem som kunde
landa närmast diket för att utnyttja den förkortade landningsslräckan vä|. När en Ju 52- as ordinarie förare
fick reda på detta, ville han givetvis visa, att han var bäst. Dessväne blev han så bra, att hjulen tog i diket
med knäcK släll som resultat.

En kväll varvi ute alla tretton, 6 Vpl fiygförare och 7 kadetter, för att ha kul på en krog i Karlstad Jag minns
inte våd krogen hette, men det var ett trevligt och {int ställe. På den tiden var det en laglig tilldelning av
snapsar vid intagande av mat. Det kändes högtidlig( och vi kände för att sjunga till supen. Naturligtvis sjöng
vi då vårflygarsång, som för oss var nåstan lika högtidlig som "Du gamla Du fria":

"Vi flygare tager supar med fart och med kläm, M slår dem i våra strupar en trc, fyra, fem. Ätrå, ja, ja, ja
djäklar i de, nu gården i magen i lodä ftk6".

Vi kunde sjunga och slämningen vargod. Emellertid, hovmästaren blev Sörd och kom fram till oss och bad
oss att inle sjunga mer, ty det störde de andra gåstema. Vi förstod honom och dåmpade oss radikalt. Efter
en stund kom hovmäslaren fam till oss igen. Han var synligt rttd i ansiKet och sa: "Mll henama vara vänlig
att sjunga igen, gästema önskar det". Vi efierkom uppmaningen. Hovmäsiare kom tillbaka igen och
meddelade att Stadsarkitekt NN med fru gäma ville tiuda oss på något att dricka till desserten". Vi
accepterade detta på villkoret att vi fick skåla med paret. Allt slutade vä|.

Redån dagen därpå blev det en ny gränsflygning men en kortare tur med hemflygning via Bengtfors, Arjäng
och Arvika (1 tim 5 min). Den 4/8 hade vi en samövning med fööand offcersaspiranter från F4. De
närmaste två dagama därener hade vi marKömöjelser - orienteringslävling och bad i Mangebaden. Vår
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tjänsl på BrattfoEheden närmade sig sitt slut, som genomfödes med träning i formationsflygning idivision.
Den 7/8 flög vi så till FO för samövningar i luftslrid med flottiljens aspiranter- De flög 85 bemannade med
aKerskyttar. Det blev mest övning i cirkelslrid, där aKerskyttens roll verkligen kunde ifågasättas. Deras
funKion hade varit slarK nedsatt genom påverkan av black out.

MOTORPROBLEM FÖR FÖRFLYI-ININGSFLYGNING TILL F13.

När vi på sen effermiddag den 7/8 skulle förflytta oss till F13, Rck jag motortrubbel före utkömingen. Motom
misstände och skakade kraffigt i sin upphängning. Mina kamrater stack dock iväg. Två mekaniker slannade
för att försöka fixa motom. De hade bråft, ty en bil väntade för transpori till jämvågsstationen. Efter
tändsliftsbyte och uppkömingar gick motom av allt att döma tillräckligt bra. Mekanikem sa: "Hoppa in och
slick iväg nu medan motom fungerad'. Sagt och gjort jag hoppade i känan och rullade ut och mekanikema
stack iväg med den väntande bilen. Jag drog på och startade ut mot Våittem. Redan över strandkanlen
började motom att skaka. Jag drog av litet för att underlätta motoraöetet och fortsatte ut över Vättem i svag
stigning. Skakningama kom igen och jag minskade gasen ytterligare. När jag såg F3 snett framför mig
kunde jag inte längre med den reducerade motoreffeKen hålla flygplånet i planflyK. Jag föÖeredde en
forcerad landning och sänKe s,tolens läge för att få rner nyfta av kapoteringsskyddet bakom nacken i

händelse av en rundslagning. Flygfältet var kamouflerat indelat med diken i mindre områden. Jag vissle inte

vad som var äKa och vad som var kamouflage. Allt gick dock väI. Flygplanet fick bogseras in till verksiaden.
Efter ett restaurangbesök med kamratema fick jag ta tågel hem till Malmö.

ÅTER BULLToFTA

Jag hade under min tid på flotiljen under fanjunkare Gösta Jönssons ledning utbildat mig till
segelflyginsiruKör och också på fritid böriat att bogsera segelflygplan med Tiger Moth (Sk 11). Närjag kom

hem från Värmlands-nöjet blev det försl litet bogserjobb, men därefter träning i luftstrid,
beredskapsutryckningar och samövning med F1.

Ett ALLVARLIGT MISSTAG AV MIG

En höstdag senare utsatte jag mig själv och min rotetuåa (Henric Månsson) för ett vådligrt äventyr, som
kunde ha slutat illa. M skulle ut på en beredskapsövning med utgångspunK på httg höjd. Under kigsåren
kunde vi ofla, som en följd av brister i väderinformationer gällande Danmark och andra sydväs{iga områden,
råka ut för oväntade skiftningar iväderlåget. Vi låg i en sluten formering under max stigning. Jag mötte ett
molnskiK, som jag trodde skulle vara tunt. Med andra ord jag tänKe, att vi skulle blåsa igenom fort. Första

felet begicks, då jag valde att inte gå över till instrumentflygning. Väl inne i moln mörknade det och vi kom
inte igenom så snabbl som jag hade lrott. Jag försöKe öka sligvinkeln och att gå överlill instrumentflygning.
Genom den låga farten kom jag dock snabbt in i ett okontrollerat läge med vikning som följd. Henric
uppfattade situationen rätt och bröt ut från mig.

Jag koncentrerade mig på att få kontroll över flygplanet. Jag låg i en brant dykning från c:a 3000 m höjd.

Molnet tiitna och det blev allt mörkare. När jag Jick kontroll på läget gällde det att förhindra den fortsatta
dykningen. Det fick ske varsamt eftersom sjunkhastighetsmäaren släpade så att risk förelåg, att flygplanet
låg i en ny stigning fasi mätaren indikerade sjunk. Varfanns nu Henric, som lämnat mig isamma moln? Jag

fick ordning på sjunket på mycket låg hÖjd, bröt igenom moln på 75 m höjd med mycket hög fart farende

fram över Lund i'planfly6. ttå; tt erecis därefter bröt Henrik igenom moln på min högra sida. Han såg mig

direK och la sig bredvid mig som rotetvåa. Vi flög raK fram utan svänga en lång slund för att lugna ner

känsloma. Sedån bar <let av hem till Bulltoffa. Det blev en noga gömd hemlighet, som vi påminde varandra

om på gamla dagar år1999.

JAG HAMNAR PÅ SJUKHUS PÅ F13

Då höslen var i antågande fortsatte vi med beredskapsutryckningar samt övningar i lufislrid och

formationsflygnigar. Jag insjuknade med hög feber, Vi skulle idagama ombasera till F13, Kungliga Ostgöta

Ftygflotilj, för att medverka i en slor försvarsövning. Risken var slor attjag inte skulle få delta som en följd av
min ohalsa. Någon dag före flygningen mot F13 besöKe jag flottiljläkaren och påpekade att jag kände mig
bättre. Läkaren var Weksam. Jag sa: "Ge mig något så jag blir feberfri och får flyga". Sagt och gjort, jag blev

därefier frisKörklarad och den 6 sefiember 19,14 startade jag med nr 14, min favoritkäna, tillsammans med

mina kåmrater mot F13. Efter en timmes flygning kände jag mig ordentligt dålig. Jag kände mig dåsig och

fick bekymmer med att ligga på dats i divisionen, trots att vi flög i en öppen sitridsformation. Med slor
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ansträngning giorde jag en acceptabel landning efter 1 timme och 30 minuters flygning. Närjag köp ur min
kärra varjag ordentligt dålig och foFlades omedelbart tjll sjukan. Feber 40 grader! En vecka isäng under
vilken tid jag knappt tick i mig någon mat. Flera kilo lättare flck jag så ta tåget tillbaka till Malmö utan att ha
fått nöjet at delta i den slora övningen.

Konvalescensen blw lång ocfi försi den 19 oKober fick jag genornföra en ddclstdd. Det Uev oct6å min
sista flygning som ftiftrB lilthörig F10. Samma dag fick jag s:iga adjö och stitta mig på middagslåget till
Uppsala för omdacering till Kungl.Upplands Flygfloftilj F16.


