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Av volontären 49-7-47 Brodin (numera Broodin)

Episoder 1944-1946

Den 1 oktober 1944 infann jag mig på Kirsebergsskolan på ”Backarna” i Malmö för att

påbörja min anställning som volontär för utbildning till flygmekaniker vid F10. Från denna

första tid och fram till sommaren 1945 har jag bara några få minnesbilder och får hänvisa till

vännen Jojje som i ”Jojje på flyget” har gjort en utmärkt redovisning, den är baserad på hans

dagbok från den tiden och får väl därmed anses så verklighetsnära som man kan komma.

Jag minns inte några speciella händelser bortsett från att vår mycket uppskattade skolchef,

fänriken Åkerman (hans efterträdare lyckades aldrig axla manteln), försvann efter ett uppdrag

över Östersjön i februari och flygföraren Harry Nordlund som blev nedskjuten av en tysk

Dornier Do24 i april 1946 (samt en episod då en av kamraterna gick vakt en natt ute vid ett

ställe som kallades ”bomben”, ett ammunitionsförråd, och en dagofficer fick för sig att per

cykel ”prova vakten”, stannade inte på haltropet och heller inte på det följande ”halt, jag

skjutet”, varpå kamraten sköt en kpist-salva men som väl var så bommade han i mörkret, den

officeren provar nog inga fler vakter). Sen ser jag också att mitt körkort är daterat den 13 april

1945.

Detta är ju ganska längesedan och jag kan inte garantera att jag minns rätt och kanske

kan någon ännu levande ”Bulltoftaveteran” korrigera mig om jag minns fel. Allting på F10

och Bulltofta var provisoriskt. Det var meningen att flottiljen skulle flytta till en annan och

bättre lokaliseringsort. År 1941 beslöt riksdagen att flottiljen skulle flytta till Ängelholm. Det

blev Barkåkra norr om Ängelholm. Hela förbandet ombaserades dit den 1 oktober 1945. Mark

hade köpts in från gods och gårdar i närheten. En stor villa på området hette Valhall och blev

officersmäss.

Nu var det så att jag blev uttagen till att ingå i den förtrupp av mekaniker som, i början

av augusti 1945, skulle åka till Barkåkra för att förbereda och ta emot ett antal flygplan. Det

blev lite dramatiskt. Byggnader för förläggning, matsal, hangarer och hangarplattor var

färdiga men inga vägar, inga start- eller rullbanor. ”Flygfältet” var egentligen bara en väldigt

stor leråker med halvmeterhögt gräs. Någon landningsbana fanns inte. Jag, som var

bondpojke, föreslog att vi skulle klippa gräset för att fixa en landningsbana. Nu blir det ju ofta

så att när man inte kan hålla tyst så får man i regel utföra det man föreslagit. Så blev det också

här. ”Flygfältet” var omgivet av stora bondgårdar och den närmaste hette Käglenäs och var då

ett ännu fungerande lantbruk. Dit gick jag och fick, efter lite övertalning, låna en häst, en
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slåttermaskin och en hästräfsa (traktor kunde jag inte hantera). Att hantera häst och dessa

redskap var jag däremot väl bekant med. Sen satte jag igång och klippte en landningsbana.

Och så var det klart för landning nästa dag, trodde vi. Det var bara det att på natten regnade

det duktigt och ”landningsbanan” blev en leråker. Men det visste man inte på Bulltofta utan

ett antal J22:or startade för att landa på det nya F10. Det första planet landade, kanade i leran,

höll på att ställa sig på nosen och fastnade sen med hjulen nergrävda i åkern. Ett andra plan

landade också med samma resultat (J22:an var dessutom känd för att vara svår att landa). Sen

fick vi stopp på landningarna. Det fanns inte någon trafikledning men jag tror att vi hade en

radio vid banändan och med den fick vi nog kontakt med de övriga som, tror jag, i stället fick

gå till F14 i Halmstad och landa där. Men med tiden torkade fältet upp, marken blev hård igen

och planen kunde landa. Sen kom annan (professionell) personal med traktorer och

gräsklippare och gjorde i ordning landningsbanan på ”riktigt”. Men det dröjde ett bra tag

innan det blev belagda banor.

Under den första tiden, innan all personal var på plats fick allt improviseras, alla fick

göra allt. Jag var volontär och gick under utbildning till mekaniker. Men man fick hoppa in

där det fattades folk. Man fick bl a gå vakt vid grindarna. Det gjorde annars inte mekanikerna.

Jag erinrar mig en episod från den tiden, den hade med Zacke att göra. ”Zacke” kallades

vanligen vår ”avhållne” och vördnadsvärde flottiljchef, översten Knut Zachrisson. I

Kamratföreningens lokal vid Flygmuseét på gamla F10 i Ängelholm hängde tidigare ett

porträtt av honom. Det är målat av konstnären Ingvar Engdahl, broder till min tyvärr alltför

tidigt bortgångne nära vän Olle Engdahl. När man kom upp i lokalen så märkte att var man än

stod så hade man Zackes ögon på sig, där har Ingvar återgivit hans personlighet mycket bra.

Han var en överste av den gamla stammen, en ”bitvarg” som åtnjöt en myckenhet av respekt

och pondus. Hans order ifrågasattes inte av någon, hög eller låg. Han var mycket speciell, det

gick mängder av historier om honom och han blev legendarisk inom Flygvapnet. Men vid ett

besök nyligen på museet fann jag till min stora besvikelse att Zackes porträtt förvisats till en

monter i ett hörn i museeihangaren där han hänger halvt skymd av ett par uniformerade

dockor. Jag anser inte detta vara rätt sätt att framhålla och visa respekt för F10s förste och

legendariske flottiljchef, nu har han dubbel anledning att se bister ut.

Tillbaka till 1945. Det fanns naturligtvis en inpasseringskontroll till flottiljen med

vaktbyggnad och stora grindar. Där gick man vakt, dygnet runt. Vid ett tillfälle hade jag

kommenderats till vakttjänst. Det var en söndagskväll och jag hade vaktpass och blev vittne

till följande episod. De värnpliktiga, som haft permission, skulle vara tillbaka kl 22.00 (om

jag minns rätt), annars blev det rapport. De kom i regel med tåget som på den tiden stannade
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vid Skäldervikens järnvägsstation. Sen var det ca 2 km att gå till flottiljen, det mesta på

grusväg. Denna kväll uppenbarade sig självaste flottiljchefen, översten Zackrisson, och ställde

sig att övervaka det hela. Han granskade bistert raden av värnpliktiga som drällde in genom

grinden. Plötsligt haffade han en av dem: ”Öh, flygsoldaten där, flygsoldaten har skitiga

skor”. Den förskrämde flygsoldaten svarade: ”Ja överste, men jag har gått från Skälderviken”.

”Öh, de ska inte vara skitiga ändå” grymtade översten till svar. Sådan var han, Zacke. Men

trots den bistra ytan kunde också han ha mänskliga känslor. Jag kom året efter att bevittna en

tragisk episod som vittnar om detta. Detta är historien:

Det var den 26 juli 1946 (datum kommer jag inte ihåg, det har jag hämtat ur arkiven)

och jag var vicekorpral och tjänstgjorde av någon anledning som 1:e mekaniker på

flottiljchefens plan. Zacke hade just landat efter ett flygpass, körde in och parkerade på

plattan där jag och min värnpliktige hjälpmekaniker tog emot honom. Han öppnade huven och

rapporterade av flygningen, ”utan anmärkning”, till mig såsom 1:e mekaniker. De var rutin att

mekanikern, även om han bara var en vicekorpral, alltid formellt skulle få rapport om hur

flygpasset gått. När Zacke klättrade ur sittbrunnen hördes ett starkt motorbuller från andra

sidan fältet och Zacke blev stående på vingen. I luftrummet över Hjärnarp låg en J22:a i brant

dykning med tjutande motor. Men dykningen avbröts inte, flygplanet försvann och i stället

steg en svart rökpelare upp mot himlen. Zacke stod som förstummad, sen sa han: ”Vem var

det”? ”Det var Fläcken” svarade min hjälpmekaniker som stod på andra vingen. Att som

värnpliktig tilltala flottiljchefen på detta sätt hade normalt resulterat i permissionsförbud eller

något liknande men Zacke svarade inte utan klättrade ner från vingen. När jag hjälpte honom

av med fallskärmen såg jag en tår trilla nedför hans kind och han gick bedrövad bort mot

omklädningsrummet i hangaren. Vi var många som bevittnade olyckan och det var en tragisk

upplevelse. Men för Zacke återstod en, kanske ännu svårare stund, den att ta på sig

paraduniformen och gå och knacka på hos löjtnant Rolf Berghults anhöriga och tala om vad

som hänt.

Vad hade hänt? Jo, man hade gjort en större översyn på flygplanet, Gul Niklas från

tredje divisionen (Gul N) och därefter skulle planet provflygas. Detta var normal rutin men i

det här fallet hade man lagt till ytterligare dykprov. Provflygare var löjtnant Rolf Berghult,

vanligen kallad ”Fläcken” därför att han hade ett stort brunt födelsemärke i nacken.

Provflygningen kunde följas av oss på marken och vi kunde se när han dök. Vi vet inte om

Fläcken tog i för hårt vid upptagningen eller om något annat hände, men flygplanet bröts

sönder och gick rakt ner i den skånska leran. Det blev en djup grop och piloten omkom
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naturligtvis omedelbart vid nedslaget. I den officiella rapporten om haveriet står det helt kort

”dykprov, flygplanet sönderbrutet vid provflygning”.

Zacke efterträddes med tiden av översten Bill Bergman (kusin till den berömda

skådespelerskan Ingrid Bergman, tror jag), han blev också legendarisk men var den barske

Zackes totala motsats. Min karriär i Flygvapnet tog slut 17 år senare, då jobb i industrin gav

bättre ekonomi och tog över. Men jag har alltid betraktat min tid i Flygvapnet (förutom F10

blev det F2 och slutligen Flygförvaltningens Robotbyrå) som den mest händelserika,

spännande och lärorika som jag upplevt.

Permissionsuppställning på Floragatan (observera två man i båtmössa

och overall, de har nog permissionsförbud)

Wiggo Broodin

Box 4418

311 04 Glommen

wiggo@punkt.se
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