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Kurt Jörgne

En sammanstiilning av höndelser m m under mina 42 ,år i Svenska Flygvapnet

Maj manad 1943.
Fem studieår vidNybro Kommunala samrealskola avslutades med realexamen i maj 1943.
Varesig studieresultat, (bra betyg i frsik och kemi) eller ekonomin öppnade ör fortsatta
studier, framtiden var alltså oviss.
Disponenten vid Flerohopps glasbruk, Håkan Sterner, hade vid nagot tillf,ille an§rtt, att han

kunde tiinka sig. att bekosta en utbildning till glaskemist.
I Kalmar fanns, sedan ett år tillbaka, en nyuppsatt flygflottilj,Fl2, Kungl Kalmar flygflottilj,
som sökte volontiirer i yrkeskrenarna signalister, flygmekaniker och vapenmekaniker.
Eftersom inget besked om kemistutbildning hördes, avsilndes en ansökan om anställning som
signalist in till Fl2, et ansökan, som resulterade i en provtjänstgöring under sommarcn 1943.
Det var ett stort antal fiirhoppningsfi.rlla ynglingar, från i fiirsta hand södra Sverige, som ville
pröva lyckan. Eftersom kasernerna iinnu inte var helt klarq blev vår ftirlåiggning en
byggbaraclq dåir vi sov på viil halmstoppade pappersmadrasser. Klfiseln blåstäIl, grova skor
och båtrnössa. På bröstet en nummerlapp, så att befiilet skulle kunna notera vårt uppftädande.

1943-09-01
Provtjåinstgöringen avslutad. Chefen Fl2 hade fattat sitt beslut. Uppställning, genom
nanmupprop, ftirdelning i två grupper. Besked till ena gruppen: ni är antagna och kan slriva
kontrakr på expeditionen. Till andra gruppen: ni hämtar ut era civila klader och erhåller biljett
fiir hemresa på expeditionen.
Jag befann mig i den fi)rsta gruppen. Eftersom inget besked erhallits vad gällde
kemistutbildning, satte jag mitt namn under ett kontrakt, som signalmekaniker vid Fl2,
Kontraktstid fyra år, under tiden fri "bostad", ftirplägnad, beklädnad. Ilin ftirsta året 50
kr/man. Av dessa sattes 15 kr/man in på ett s k "kommisarv', att utbetalas efter kontakttidens
slut. En fika på markan kostade 35 öre.

v Vi fick nu liimna byggbaracken ftr inflyttrring i nya moderna kasemar. logement med fyra.

uppfiillbara siingar. dagrum, duchar m m. I öwigt hade vi tillgång till matsal, marketenteri,
gymnastiksal, sj ukhus.
Blåstället byttes ut mot uniform med hög kruge. Uniformstvang gällde vid permissioner.

v Ingen permission ftirråin man kunde uppvisa perfekt permissionsuniform och en regel-
.iktig honnör.

1943-09-01 --46-04-16
Under denna tid grnomftirdes den s k underbefäilsutbildningen. Utbildningen var uppdelad i
tre skeden, vicekorpral-, korpral-, och fi.rirskola med befordran till respektive grad. En del av
utbildningen genomfiirdes vid Flygvapnets signalskola (FSS) i Våisterås. @n ftirdel ftir mig
var, att jagråkade ha två mostrar bosatta i denna stad). Utbildningen var omåttande och av
god klass. Den fiirmedlades av, som regel, duktiga och engagerade lålrere, varav nfura skulle

kommq att framstå som fiiredömen fiir oss unga-

Byggandet av tillfälliga telefonlinjer upptog en stor del av den fiirsta tiden.
Ett av hrvtrdtmnena var, att uppöva ftirdigheten i morsetelegrafering. Måtsäthingen var, att

efter genomgårgen figirskola klara proven ftir l.klass telegrafistcertifikat. Tanken ftir många



o.l .

var, att efter kontrakttidens slut gå ut på sjön som telegrafister. Ett iimne som intresserade mig
i hög grad var elektroliira och som kom att pråigla min tjåinst i flygvapnet.
Övningar av olika slag kom att bedrivas på platser som: Hultsfred, Orsa, Stora Tuna, Piteå och
Veberöd.

46-10-01
Befordrades till furir i Flygvapnet. Ett stort steg. Dags att låimna logementet och flytta in i eget

rum. (Furimrm). Uniform med skjorta och slips. Rätt att gå civil. Månadslön ca 200 llr.
I sarnband med denna befordran skedde som regel uttagning till ftrrarutbildning baserade bl a
på uppnådda resultat under genomgången utbildning. Vad resultatet beffiffade borde jag varit
kvalificerad, men jag hade fätt ett problem, mina ögon hade börjat krångla Utsattes för täta
katarrer. Skulle komma att påverka mig under många år till problemet plötsligt upphorde vid f
50 årsåldern Ett minne kvarstod dock, synskZirpenedstithing.

46-04-20
Nu var det dags att börja nagot nytt. Utbildning till flygsignalist/navigatör. De många

timmama triining på morsetelegrafi skulle nu komma till praktisk anvtindning. F12 hade tre
flygande divisioner.
Det borjade med, att hiimta ut utrustning i form av flygoverall, fallskänq flygfouva, flytvasq
viiska med navigationsutrustning, stövlar och en blå halsduk. Blå var nämligen den tredje
divisionens ftirg och det var på den jag hamnade. Divisionschef var kapten Sven lampell, en

mycket bra och omtyckt chef. Han kom senare, att gifta sig med skådespelerskan Eva

Dahlbäck. Divisionens flygplan utgiordes av det ftirsta helsvenska flygplanet SAAB Bt7.
Ett lätt bombflygplan, som f?illde sin bomblast, m€x 1000 kg, i brant dykning. Störtbomb-

ftillning. Nu ftiljde en spånnande och omvåixlande tid, med mycket flygning och utbildning i
navigering och flygbestiimmelser. Vid den tiden drabbades flygvapnet av många olyckor, ca

50-tal dödsfall/år.
Två av dem,som forolyckades, var goda kamrater till mig. Man fick ibland frågan varför man

inte slutade med ett så riskfrllt jobb. Tanken fanns väl diir ibland, men det månatliga

flygtillägget betyde mycket och så tiinkte marr, det knn inte drabba mig.

Under 2.Vk började man tala om en ny uppfinning, niimligen RADAR, som fritt översatt

betyder "upptiicka och riktningsmäta med hjrilp av radiovagot''. Radarn hade utvecklatsv/ 
under kriget och fätt en avgörande betydelser fiir bl a Englands fiirsvar mot de tyska massiva

flygangreppen 1942. Åven fiir mig skulle radarn ffi avgörande betydelse ftir min fortsafia

verksamhet.
Efter kriget kunde Sverige köpa in ett antal radarstationer ffin England. I Sverige användes till
b.jan ordet, ekoradio,varfor stationerna fick beteckningen ETIIIB. Y*j" flottilj tilldelades en

siation, som i ftirsta hand avsags vara till hjälp vid trafikledningen. Owiga stationer

utnyttjades ftir att fiirstiirka luftbevakningen.
För att svara fiir teknisk och operativ utbildning på den nya materielen öppnades en ny skolq

Flygvapnets Radarskola (FRAS) vid F2 Hiigem?is.

47-02-10--03-01
Dags att besöka F2 Hiigernas for forsta gang (det skulle 5fl 56åningom bli flera). Kommen-

derad till utbildning på nya materielen, radarstation ETIIIB, vid FRAS. Gav nya intressanta

kunskaper i min smak.
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Efter utbildningen blev jag chef ftir den på Fl2 befintliga radarstationen med bl a som uppglft
att biträda trafikledaren vid övervakningar och landningar i dåligt vfier.

47-03-01
Samtliga prov fiir erhållande av l.klass telegrafistcertifikat var nu avklarade och godkåinda
Planerna hade varit, att med certifikatet på fickan, gå till sjöss som telegrafist. Uppkomna för-
hållanden gjorde, att detta inte var möjligt.

47-tt-01
Som stiillftireträdande radartroppchet hade jag hand om flottiljens radarstation ER3B. I tryp
giften gick bl a, att biträda trafikledaren med lägesuppgifter vid inflygningar i dåtig vfier.

48-05-01
F12 ombeväpnades fran lätt bomb (Bl7) till jakt (J2l). Detta innebar, att signalisterna inte
låingre ftllde någon uppgift på flygande division. Flygtjåinsten kom nq att bedrivas som s k
allmiin flygtråining (AFT) på olika tvasitsiga flygplan. Minst te flygningar i månaden krävdes
fiir att ä behålla flygtilliigget. En hel del flygningar gjordes med flygplan B5 med svenske
miistaren i brottning, Laruy Månson, som fiirare. Bl a giorde vi en flyfuppvisning över Solhem
och Flerohopp. Det blev också många flygtimmar öster om ÖUna med sk'torvdragning".
"Koryen" en tygstrut i slutet av en lång vajer som drogs efter en bogserare. Jaktflygplanen
triinade skjutning mot korven.

48-10-01--49-05-r3
Utbildning till.underoffrcer påbörjades vid Flygvatnets centrala skolor (FCS) i Väst€rås.
Långa, arbetssamma månader med många resor till familjen i Kalmar och Ätneberg. Hade
god nytta av mina två mostrar, Ingegiird och [nes, som var bosatta i staden. I utbildningen
ingick många elevledda lektioner. Underofficerens huvudsakliga uppgift va4 att ageru
utbildare. Det visade sig, att jag hade mycket goda fiirutsatbringar och intresse för lärarjobbet.
Vid utbildningens slut kunde jag notera ett ganska bra resultat. Bland 38 elever grck jag u
som nr 9.

49-05-14
Min tid som tillhörande Kungl Kalmar flygflottilj tir nu efter 6 år tillända. Ny fredsplacerbg
blir Kungl Blekinge flygflottilj (F17) i Kallinge med bosiittning i Ronneby.
Nu blir det återigen dags for aktiv flygtjåinst som signalist/navigatör. Åven denna gäng på
3:dje divisionen, nu med ett tvåmotorigt bomb- och torpedflygplan Tl8. Åven detta ett
SAAB-flygplan. Flygplanet kunde också vara b?irare av en imponerande 57 mm kanon
Tyvåirr intraffade nånga olyckor under Tl8-tiden. En av de ftirolyckade signalisterna var €n
mycket god viin till mig, Sixten Andersson.

49-09-01
Befordrades till sergeant vid flygvapnet. Ett stort steg i karri2iren. Nadde graden på kortast
möjliga tid.

51-08-17--10-24
Kommenderad till F6 Karlsborg ftir att deltaga i utbrovning av en amerikansk tansportabel
rdarstation, soffi i Sverige fick beteckningen PS 4llT.Yi åkte runt i Sverige, fiån Listerlandet
i söder till Kiruna i norr, ftir att prova stationens prestaanda på olika typer av
uppstiillningsplatser. Deltog även i övningar bl a pä Ålleberg och Ornsalahalvon.



51-12-01
Kommenderades till F2 Hägernas med uppgift, att utbilda liirarnapå Radarskolan (FRAS) på
den nya radarstationen,
Det blev dock ingen kort kommendering, jag kom att stanna päFZ i22 är.
Fick nu fullgöra flygtjiinsten som AFT, dels på F2iflygrirdrlningens (FR q,D) Catalinor dels
på F8 Barkarby.

52-04-0t
Fredsplacerades vid Kungl Roslagens flygkår (F2), som kurschef och låirare vid FRAS.

I juni manad 1952 inträffade ett par dramatiska håindelser, som i hög grad påverkade F2,
flygvapnet och Sverige. Vid lunchtid 06-13 tappades plötsligt kontakten med en flygvapnet
tillhörig DC 3:a under signalspaning över Östersjön. Intensiva sökningar sattes in med bl a två
Catalinor och en T2:afrånF2. Jagkom att delta som navigatör och signalist. Ljusa nätter 
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medgav flygning i stort sett dygnet runt under de kommande dygnen

Tidigt på morgonen 06-19 var båda Catalinorna i luften, då den ena rapporterade, att den var
beskjuten av rysk jakt, medan den andra återvåinde till F2. Att bes\iutringen resulterat i
nedskjutning var nu ett faktum. Den återvända Catalinan giordes omedelbart klar för att gå ut
till den befarade haveriplatsen ftir, att om möjligt, undsätta eventuella överlevande. Vid start
ingick jag i besättningen som navigatör. Niir vi kom ut till den befarade haveriplatsen
upptiickte vi ganaka snabbt en lufttom gummibåt med tecken till, att ha varit bes\iuten.
Stiimningen i flygplanet blev mycket tryckt. Tanken, att besäthringen gått förlora{ låg nära till
hands.
Först ca fyra timmar senare stod det klart, att så inte var fallet. Efter beskjutringen bade mart
lyckats landa och bli upplockade av ett tyskt lastfartyg, som ftirde dem till Åbo. Glddjen blev
stor.
Några spåinnande dugar, som fiiljts med stort intresse, var härmed tillfuda- De båda episoderna
kom sedan. att beniinmas som Catalinaaffiiren.

Som ftiljd av Catatioaaffiiren vidtogs flera åtgåirder bl a: radarstationer och luffiirsvorrioetr-
traler fick dygnetruntbemanning med uppgift att ftilja verksamheten Over Östersjön, en rote
jaktflygplan hölls i högsta beredskap for att ingripa vid eventuella incidenter.
För F2 och Radarskolans del innebar det. att kravet på antalet utbildade radarobservatörer

+ ökade markant.

6l-07-01
Efter lang väntat12 år, kom så befordran till Fanjunkare. De mångautriimningama, som
gjorts under kriget, innebar stor brist på stater, dåirav den långa vålntan.

Under 50-talet anvåindes inom stridsledning och luftbevakning ett system, som gick under
benåimningen stril 50, (stridsledning och luftbevakning m/50). Det var ett system, som i
huvudsak grundade sig pä att talledes överftira informatiom, ex vis ruÅardatrytill luftftirsvars-
centraler. Den erhållna informationen markerades sedan på stora l?igeskartor.

Man trirjade nu tala om den digitala tekniken, ettor och nollor, och hur den skulle kunna

anvåindas inom STRIL. Utredningar och planering for ett nytt strilsystem, stril 60 hade startat

upp. Detta skulle fä stor betydelse ftir mig och fiir utbildningen på FRAS, som i samband med

detta bytte ruunn till STRILS.



Mitt stora tekniska intresse gjorde, att jagfick möjlighet till egen utbildning vid industrin i de
nya datoriserade systemen, for att sedan i min tur ageraliirare ftir elever av olika kategorier.
Utbildningen iigde rum, dels päF2, och senare på Fl8, men även på anlfugningar i olika delar
av landet.

67-06-06
Upptagen i svåirdsorden som svåirdsman.

66-07-01--67-10-01
Vikarierade som avdelningschef (Avd L)

Allt eftersom tiden gick kriivdes modifieringar av systemen, vilket innebar nya utbildningar
och samverkan med industrin. Mycket stimulerande. Det gav också många fina middagar @
Stockholms krogar. Ett populåirt stiille var Stallmiistargården, dåir det bl a bjöds på många
julluncher. Mutor?
Inom ett annat område, dåir den nya tekniken skulle ä stor betydelse, var simuleringar för
utbildning i stridsledning och luftbevakning. Även inom detta område blev jag hårt engage,fad-

67-10-01
Efter 2l år iir nu min tid som ingående i den flygande personalen slut. Det blev flygning mcd
ett tiotal flygplantyper under låingre eller kortare tid. Det blev bara ett mera allvarligt tilbud,
som hiinde päF2 1957.Efter en navigeringsflygning med ett tvåmotorigtambulansffygplaq
missbedömde fiiraren höjden med en hård landning som ftiljd En av flottörerna bröts av,
flygplanet grävde runt och lade sig på sidan, den sid4 som hade ingångsdönen Utöver
ftiraren och jag hade vi två v?irnpligtiga ombord. Alla ffra lyckades komma ut, innan
flygplanet sjönk.

67-10-0§
Befordrades till Förvaltare vid flygvapnet.
Förvaltare var den högsta underofficersgraden, en s k urvalsgrad. Detta innebar, att befordran
inte skedde efter tid och tillg2ingliga stater, utan efter skicklighet och kunnande.

lslutet av 60-talet stod det klart, att F2 skulle komma att låiggas ner vid halvårsskiftet 1974

och att utbildningsverksamheten skulle flyttas till Fl8 Tullinge. Detta ionebar, att planerings-

arbete ftir en ny byggnad, med omfattande simuleringsutrustningar, inleddes i nära samartete
med industrin. (Datasaab).

Återigen x jaghårt engagerad. Ingick i en grupp om fira man, TAST-gruppen. (Traine,ran-

anläggning STRIL)
Det medftirde också ett två veckor langt englandebesok. Ingick i en grupp om fyra, som
studerade engelsk utbildning och anlåiggningar.

72-07-0r
Ny befiilsordning, enhetsbefiil, genomfors i ftirsvaret. Alla blir nu officertre, vilket
bl a innebar, att allaunderoffrcersgrader ftirsvinner. Den eftertraktade graden Förvaltare

ersätts nu av Kapten.

De ftirsta åren på 7}-talblev ftir mig en mycket svår tid med besviirliga depressioner. Under

en svårbemåistrad övning i Norrland, kom en misstiinksam kadett, att ftirhindra, attiag
fullftiljde en dramatisk handling.
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74-06-30
Efter att militlir verksamhetpägätt sedan 1919, var nu tiden inne för nedlägesdng av F2.
På kvällen den 30:de halades den tretungade flaggan fiir sista gång. Det kiindes lite vemodigl
Hade haft 22braår i Flygvapnets finaste miljö.

74-07-0r
Dags att starta upp verksamheten på F18 Tullinge under namnet Flygvapnets Södertörns-
skolor. Det kunde ske i en modern arkiteknitad byggna4 STRllS-byggnaden Moderra
iindamålsenliga utrymmen som liiramrm, lektionssalar, kontor och avancerade ormingsmlagg-
ningar.

Under tiden på F18,1974-07-01 till pensioneringen 1985, var som tidigare min huvuduppgift
kurschef och l2irare på i ftirsta hand utrustdngar ingående i striU60. Utbitdningen ägde nrm
dels på STRILS dels på respektive anl2iggningar.
Ett avbrott i utbildningsverksamheten blev en kommendering till Flygstabens centalav-
delning 77-09-05--78-06-30. Avsikten var nog att det skulle bli en tängre tid, mcnjagtivdcs
inte med stabsjobbet. Dels var min självsiikerhet alldeles ftir däig frr ett sådant jot$, dels fick
jag inte de utlovade arbetsuppgifterna. Det kom, att handla om den optiska luftbevakningen
om vilken jag hade lite erfarenhet och inget intresse. Det kiindes skönt, att komma tillbaka till
STRILS igen
Modifieringar av STRIL-- och TAST-anlziggningar gay nyakontaktermed indlstin i form av
utbildning och nya kiraruppgifter. Når det gällde TAST-modifieringen blev planeringsarMet
delvis ftirlagt till USA (Florida), vilket givetvis innebar en upplevelse.

Trevliga kommenderingar och avbrott i liirarverksamheten var tjiinstgöring i en grupp, som
gick under beniimning Tustril. Gruppen hörde hemma i Bålsta och höllpå med utprovningar
av nya digitala system ftir stridsledning och luftbevakning. Som vanligt ufördes vertsam-
heten i samarbete med industrin och dess progarnmeft[e.

Pensioneringen niirmar sig. Men innan det var dags deltog jag i utprovningen av etr ny rörlig
RGC (radargruppcentral). Den innehöll den senaste (1985) typen av elektonik och hde
fungera självstiindigt eller i fiirening med överordnad central.
Vid min pensionering återstod utbildning av kadetter och aspirannter samt personal på ett par
anläggningar. För att genomfora denna utbildning blev jag kvar ett par månader som korsull
Mycket lönande ekonomiskt.

85-06-30
Så var då tiden inne, att efter 42 år avsluta min tjiinst i Flygvapnet. Det markerades med en
trevlig sammankomst på offrcersmåissen. Tal av chefen, Åke Svedmark, en del överraskningar
och många roliga och trevliga minnen.
De 42 åren hade i huvudsak bestått av flygtjiinst och lärartjåinst. Flygtjåinsten gav bl a spån-

ning, vissa favörer som, flygtillägg, hotellftirläggning under övningar, årliga fiällvistelser
(Såilen, Storlien, Hemavan, Hållfiället). På den negativa sidan hör givetvis risktagandet men

som framgått klarade jag mig bra, bara ett allvarligt tillbud.

Som framgått tidigare, var liirartjiinsten något, som jag gillade och hade speciell fallenhet frr.
Av speciellt viirde var, att l?irarjöbber gav stora möjligheter till utbildning vid indusfin på

senaste utvecklingen inom datatekniken.



Tyviirr gav låirarjobbet små mojligheter till karriiir, utöver det vanliga Ett annd hindet i den
vägen var mina stindigt återkommande ögonproblem. som bl a satte stopp fitr frrarutbildning.

Med en titt i backspegeln kan man konstatera:
1. att mina arbetsuppgifter många gånger var mera kvalificerade, än vad som gällde ftr min
grad. Att motsatsen kunde äga rum, fär belysas av ftiljande episod:
En radarstation i norrköpingsområdet hade fått ny datautrusbring. Min uppgft var, Srttbilda
personalen på den nya utrustningen. På plats, men i annat åirende, fanns en kapten Olsson fr&l
flygstaben. Plötsligt fick chefen ett meddelande, att chefen ftir Flygvapnet avsåg komrnaför
att fä en visning av det nya systemet. Stor kallabalit vem skulle kunna svara för en sådaa
visning? Det skall givetvis Jörgne göra, ansåg den redan då frans5mte kapten O. Det gick
dock inte fiir sig, att en sergeant hade ffitt i uppgift, atttalainftir en general. Problemet lösrcs
genom att chfskonstnrktören fiir systemet kom ner från Stoclåotn och hade en gemgång
ftir flygvapenchefen, medan jag och eleverna fick ha idrott. (Håindelsen utspelade sig i miuen
av 50-talet)
Kaptenen Olsson blev så småningom chef ftir flygvapnet. En mycket bra sådan. Enligt
obekräftade uppgifter låir han, tillsammans med Björn, ha varit två av Kalmar Låroverlcs
A-studenter.

2. att minatilltänkta yrken, radiotelegrafist och glaskemisL inte hade haft framtid€n för si&
Telegrafisten blev ganska snart utkonkurrerad av våirldsomspännande kommunikationssyatem
via satellier och en omfattande nedläggning av de småIåindska glasbruken minskade behovet
av kemister. Flerohopps glasbruk var ett av de ftirsta. Diir släcktes frr alltid ugnarna 1960

Klar med dessa nedteckningar var jag den 30. maj 2015. Jag hade dii varit pension& i 39 år
och ftirberedelser ftir att fira min 90:de fiidelsedag pagår.


