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I FLYGVAPEN-NYTT nr 1170 har våra USA
order 1939-40 och dessa beställningars öden
skildrats i stort. Nu följer - på grundval av vad
"hemtagningens" skicklige, närmaste ledare, då
varande flygingenjören Olof Thunell rapporterat
om den märkliga sjö- och marktransporten - nå
got mer om detta i flygvapnets annaler unika fö
retag. Svea flygflottilj, F8, fick härigenom, om ock
sent, en välbehövlig modernisering av sitt flyg
planbestånd.
Allt det andra, hundratals be
ställda flygplan, motorer, underlag för planerad
tillverkning på licens m m såg vi aldrig till. Krigs
förloppet medförde, som tidigare nämnts, embar
go i USA. Den materiel vi lyckades få hem, via
Nordatlanten, Norra Ishavet, Norge och Finland,
var resultatet aven lång rad spänningsfyllda och
framgångsrikt genomförda äventyr. Utan värde
full hjälp av finska och norska vänner hade det
-f:r Inte minst för våra män på
aldrig gått i lås.
marken, de som med den äran håller planen i luf
ten, kan läsningen av det följande ha sitt intresse.
U Kontentan: man kan det man vill!
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ED NINGEN HAR HEMMA u tövas
av dävarande flygvapenchefen,
general!ö j tnan t Torst en F r iis. Hans
närmaste man på de n flygmilitära
sidan är flyg stabschefen, dåva
rande översten Bengt G: son Nor
denskiö ld. Från flygförv altningen s materle l
avd elning håller dåvaran de överstelöjtnan 
ten Nil s Sö derberg i trådarna. U te på skA
deplatserna i Norge och F inland är det som
n ämnts dåvarande flygingenjören Olof T h u
nell som personligen leder skeendet. H an s
är äran av att före taget lyckligt slutförs.
T vå finnar - den framstående genera len
T a lvela samt rektor K osk em ies, en Lapp
landskännare av stora mått, ovärderlig som
tolk - blir Thuneli o ch fö r etaget till den
största hjälp.
J ag övergår nu till att låta " O lle" T hu
nell själv berätta:
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man anade d et värsta och förstod att h ä r
gällde det att handla snabbt.

STORLlENBANAN BÄST
En rekognoscering av järnvägslinjen B er
gen-Ch arlottenberg vi sade, att denna var
to t a lt oframkomlig på flera ställe n. Sneda
snö tunnlar m m måste riktas, innan linjen
ku nde bli framkomlig .
Nagot bättre möjligheter erbjöd lin jen
från Trond heIm till östersund . Men även
här behövdes åtskilliga arbeten och snö 
tunn larna på den norska sidan var ett stort
bekymmer. Tjugo graders kyla, och vissa

FÖRSPEL I NORGE
I slutet på februar i 1940 kom de första
chartrade fartygen ti ll de norska hamnar
na Bergen och Trondheim.
överfärden från de amerikanska ham
narna hade varit äventyrsfyUd och stormig.
F artygen var den svensk a Hälsingborgsbå
ten "Ero s" oc h den amerikanska "Flying
F ish " . D en sistn ämnda ägdes av USA-rede
riet Moore McCormack L ine.
Lossning och vid are transport till Sverige
på j ärnväg av de väntad e första tjugo J 9
planen med reservdelar m m förestod. Då
visste man ju intet om det förestående tys
ka överfallet på Norge och Danmark . Men
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Petsa mobygd -

sedan lugnet återvänt efter rys skriget.

dagar halv storm, gjorde inte lossningarna
frim fartygen lättare ! I nget a vundsvärt
uppdrag alltsa.

LOSSNINGEN PUSSEL
I Trondheim visade de t sig sna!'t, att de
ömtaliga, jiittestora kollina (flygplankrop 
parna i la dor, med vingarna i andra lådor) ,
S/S "Eros" tl'änga lastrumsluckor och dåliga
kranar på kajen m m gjorde arbetet med
lossningen tiU ett verkligt pussel. Med för
siktighet. m il nga omstroppningar, lämpor
och knep samt inte minst tack vare skick 
liga och tå lmodiga norska stu veriarbetare
lyckades man dock utan minsta missöde
hämta upp de dyrbara koll ina från de dj u pa
lastrummen o<:h placera de stora lådorna på
järnvägsvagnar.
Här inskjuter Nils Söd er berg:
- Det blev ina lles sexton J 9 :or vi lyc 
kad es t a hem v ia Trondheim. De andra
fyra i första sä n dni ngen kom till B ergen,
plus niigra låd or reservvingar och n ågra
fä fly gmotorer. Där gick f ö några lådor
med vingar ti ll spillo. Vi hann nll.mligen
in te få i väg dem innan tyskarna kom den
ödesdigra 9 april 1940. De tog den mat e 
rielen .

LISTIG LADATTRAPP
Thune ll f or tsätter:
- Hur skull e vi nu k lara t ågt.ransporterna
! ril n Tro ndheim till SverIge? Snö tunnlarl1a
på norska si da n erbjöd väldiga problem.
Lösningen blev att skicka ett lok och en
vag n med särskild lädattrapp framför exh'a
tåget med de ovanligt breda J 9- kollina. P å
8<~ sätt kunde vi ko lla hur d e t g ick, bättra
där det behövdes och förvissa oss om att
den värdefulla flygmaterielen Inte skulle
fastna och förstöras i någon norsk snötun
nel.
Nor ' es statsbanor visade välvilligt till
mötes"lI ende och hjälpte oss på allt sätt.
Transporte rna genom Norge (detta var
allt:;å fö re de n 9 april) g ick att genomföra,
trots vissa hinder . På den sven ska sidan
fanns inga större besvärligheter. Där g ick
hemfärden till bestämmelseorten normalt.

GODA RAD DYRA
Den tyska invasionen den 9 april I Norge
gjorde i ett slag all trafik omöj lig de n
vägen. Nu var goda råd dyra. Hur få hem
all den beställda sven ska flygmate riel, som
höll på ett färdigställas I US A ?
Fyra möjligheter undersö ktes:

Ett 30-årsminne:

Unik och farofylld
transport räddade
J 9:or till Sverige
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

1) Båt till Island, montering av flygpla
nen dä r , och flygning hem;
2) Båt tili Genua i Italien och järnvägs
transport därifrån genom det krigförande
Tys kland till Sverige ;
3) Båt till Petsamo i nordligaste Finland,
montering av flygplanen där, och hem
flygning, samt
4) Båt till Petsamo, landsvägstransport
genom Finland söderut till svensk järnvägs
station, nännas t Haparanda , och tågtran
sport därifrån.

ISHAVSVÄGEN URUSEL
Flygförvaltningen bestämde sig, efter viss t
övervägande, för det sist nämnda alterna
tivet.
Förvaltningen hade dock då högst ned
slående rapporter om den s klshavsvägens
urusla beskaffenhet. Där fanns sedan finska
"Vinterkriget" (slut 13 mars 1940) många
genom krigshandlingar m m skadade väg
avsnitt, sprängda broar och andra fram
k omsthinder.
Sverige hade heUer inte hunnit förhand
la med finnarna om tillstånd för transite
ringen m m. Med visst bistånd från den
dåvarande Svenska Finlandshjälpen, bildad
under Vinterkriget, kunde en närmare re
kognoscering sättas i gång.

ÄVENTYR FRÄN BöRJAN
Thunell gav sig nu i väg till Haparanda.
Han biträddes av löjtnanten i flygvapnets
reserv Gunnar Cornelius (med ett halvårs
erfarenhet fra n tj ä nst i Persien, på som
maren 1940 tyvärr omkommen vid en seg
lingsolycka). De två svenskarna startade
en första, av äventyr och hårt arbete präg
lad bilfärd norrut. Målet var finska Pet
samo och des s uthamn Liinahamari (se kar
tan , sid 14) .
Under hand erfor man att vä gen för en
vecka sedan varit totalt oframkomlig pga
smältande , djup snö. Det skuUe också fin
nas talrika landminor kvar i terrängen. Allt
drick svatten p nstods vidare infekterat och
odrickbart. Ingen nämnvärd hjälp stod hel
ler att fä ... Hamnen, Liinahamari, sades
vara totalt raserad.
Dess bättre visade det sig inte vara fullt
så illa beställt. Men en del hinder fanns,
det skulle man nogsamt erfara.

FAROFYLLD 52-MILAFÄRD
Rekognoscerings- eUer om man så vill för
truppen skaffade sig nu t va personbilar och

en medelstor lastbil på två och ett halvt
ton. En fullständig uppsättning bilbärg
ningsred skap, tält, sovsäckar, färskt vat
ten, mat och diverse s k ödemarksutrust
ning togs med.
För a tt nå Rovaniemi i finska Lappland,
den gängse fÖrs ta etappen när man skall tIll
Petsamo, färdade s man från finska Tornio
(Torneå ) i regel bäst på sydostsidan av
Kemi älv . En sprängd bro och en sänkt
färja uteslöt d ock den vägen för Thunell.
Det blev att ta en nordligare väg, över
finska Ylitornio, vid Torne älv. 2n bro och
en del stag till telefonstolpar måste då
rä ttas till.
I Rovaniemi kompletterades utrustningen.
Den finske lapplandskännaren rektor Kos
ken,;es knöts nu till expeditionen . En "ba
gatellsträcka" på 520 km (motsvarar un
gefär Halmstad-Stockholm) återstod till
Petsamos isfria uthamn Liinahamari.

"KANNIBALISM" PÄ BILAR
Här vore åtskilligt att berätta om denna
S2-milafärd på delvis goda , dessemellan
ur u sla vägar . Det får r äck a med följande.
Målet, Petsamo, niiddes efter ca två och
ett halvt dygns så gott som oavbruten färd
- och oavbrutet arbete - med endast en
personbil. Den hade reparerats med delar
från de två andra fordonen. En form av
"kannibalism", v ilken ju även kan äga
rum i flygsammanhang!
Trots allt hade ingen dikesvisit gjorts.
Bil ar nas bottenplåtar och andra IfJgt be
lägna delar slet s bokstavligen bort mot den
ofta urusla "vägbanan".
Man noterade vidare, att flera broar med
s k hängverk på sidorna var för smala för
den tänkta transp orten. Mån ga andra b r oar
var sp r ängda och ersatta med s k ry ssbro
ar ( på isen utlagt stockvirke). De sista 200
km av färdvägen gick genom f d krigsom
rå de . som visade upp ett mycket ärrigt
ansikte. Spåren från Vinterkrigets strider
och Ödeläggelsen var påtagbara .. .

L1INAHAMARI LÖSNINGEN
Petsamos uthamn Liinahamari visade sig
ha två användba r a kajplatser, men saknade
kranar . Den inre hamnen (Trifona) var to
talt raserad . Förtruppen konstaterade vi
dare, att ett fl ygfält beläget ca 20 km syd
sydost Petsamo, vid Yläluostari, (Övre
Klost r et) var i ganska gott skick.
Vägen d it var dock sa oframkomlig, att
lilngvarigt och h årt arbete krävts för att

få den användbar. Alla möjligheter att där
ordna en monteringsplats för J 9 :orna sak
nades.
Olle Thunell rapporterade därför hem,
per telefon, att man måste välja alternativ
nr 4 för att få hem flygplanen: hemtrans
porten m å ste ske per landsväg Petsamo
Haparanda.

SVENSK-FINSK SAMVERKAN
"Vägläget" visade sig slutligen vara föl
jande; Hängve rket på sex broar måste tas
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Jaktplanlastad bilkolonn på landsvägen
från nord!1nska Petsamo söderut. Destlna
tlon Haparanda Järnvägsstation Invid Tor
ne älv.

bort och ersättas med pålning och stenkis
tor. Ca 500 man y rkeskunnig personal be
hövdes omedelbart för att sätta vägen I nå
got så när trafikabelt skick.
Den svenska civila tr afikkonunissionen
hade fortfarande inte hunnit börja fÖr
handla med de fin ska myndigheterna om
rätten att ordna svensk genomfart. Därtlll
kom de tusen och en detaljer som måste
klaras före avfärden. Materielavdelningen
på flygförvaltningen i stcckholm hade alia
s käl att finna läget brydsamt I
Men allt gick smidigare ä n någon kunnat
an a . På en halvtimme klarades de stora
p r oblemen! Det skedde genom ett telefon
samtal frän Nils Söderberg till finske ge
neralen Talvela.

"NU GENAST"
Den nyssnämnde - en av finska Vinter
k rigets mest legendariska fältherrar - fat
tade snabbt allvaret i lä get. Han lovade
att sätta igå n g broarbetena och vägförbätt
ringarna " nu genast". Fördenskull beord
rade han 800 man finsk militär trupp till
Ishavsvägen, för att snabbt klara arbetena.
De värsta hindren undanröjdes snabbt,
vägen gjordes framkomlig för de svenske!
Thunell och Cornelius fick order av Sö
derberg att sätta igång transporterna sna
rast.
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Och herrarna I trafikkommissionen säg
snopna ut, men gav sin välsignelse ..

BILFRAGAN LÖST!
Olle Thunell stod nu som främst transport
ansvarig inför en rad knepiga problem.
Hur skulle man på några futtiga två-tre
dygn få Ihop den sto ra lastbilspark som
behövdes? Tunga lastbilar med stora flak
och boggie . Hur fä upp dem till Haparanda
på samma korta tid, när alla drivmedel be
slagiagits a v Kronan? Andra problem att
förtiga.
Frågorna klarades emellerti d upp - via
telefonkataloger, las tbilsägareförb undet, om
budsmannen dire ktör "Ceve" Byström, och
teleg ram ti ll ägarna av lastbUarna. Ett till
skott till bilparken gavs genom att köpa
vissa bilar från den efter Vinterkriget un
der avveckling varande Svenska Finlallds
hjälpen.
Det fyrtiotal svenska lastbilsägare, som
n åddes av telegrammen, hade säkert skäl
undra vad som stod pä. De beordrades näm
ligen att inom 24 timmar inställa sig med
sina bilar vid Haparanda järnvägssta tion .
En reservförare per bil, mat för två vec
kor, tält, fl asko r för dricksvalten och pass
skulle de ocksä ha med sig ..

Ju 52 FÖR FLYGTRANSPORT
Men inte nog med bilarna. Vär flygförvalt
ning måste ock så hyra en tremotorig Jun
kers Ju 52:a fr a n "ABA" (AB Aerotrans
port) för att flygtransportera Thunell och
Cornelius med all specialutrustning m m
norrut.
För att "klara biffen " hade Thunell bl a
skaffat specialsmidda s k förkolvningsbultar
med stora brickor (för hopkolvning av
timmer; nödvändigt vid lastningen), lyft
str oppar, kättingar, block, grova vajrar,
timmermansverktyg m m.
Och så, e fter tvä och ett halvt d ygns så
gott som oavbrutet arbete startade den nå
got tung t lastade Ju 52:an s in färd tiII höga
norden.
Vid Kemi flygfält, där mellanlandning
skedde, avlämnades Thunell. Han fort satte
därifrän per bil till Haparanda . för att dä r 
ifrån organisera och leda bilkolonnerna
och f öra dem till Petsamo. Gunnar Corne 
lius beordrades fortsätta med Junkers-fl yg 
planet till Petsamo. Dit beräknade han hin
na i god tid för att ta emot Thordenrede
rfels ~ngare S / S "Mathlida Thorden", som
sas vara på ingående med de tio första
till Petsamo destinerade J 9 :orna.

HEKTISK NATT
Olle Thune ll fick nu en hektisk natt i Ha
paranda. De flesta bilförarna hade bara bi
len och sig själva att ställa upp med. Bara
en förare hade pass, gällande för Finlands
resan. Skulle nu allt bli fÖl'senat?
Men Thunell gav sig inte. Efter ihärdigt
parlamenterande fick han ägaren till en li
ten fotoatelje att öppna kl 8 på kvällen!
Snabbporträtlering av alla passlösa . Klockan
två på natten var det sista fotot klart. De
klistrades på vanligt blockpapper, ägaren
till konterfejet fick skriva sitt namn och
Thunell bestyrkte äktheten.

Det lyckades honom även aft få de finska
m yndi gheterna att godkänna dessa unika
"pass". för resa till Petsamo och äter. Även
Thunell hade för uppdraget fått ett högst
provisoriskt resedokument utskrivet av
Flygförvaltningen. Det fick han mänga
gånger god nytta av ...

SPECERIAFFÄRER LÄNSADES
Haparandas speceriaffärer "länsades" sam
ma natt på det mesta i matväg - inte utan
knot frän ägarna s sida. Bilkolonnens män
m ilste dock ha mat för sin SO-milafärd I
Ingen visste hur det såg ut på andra sidan
Torne älv. Att husmödrarna i Haparanda
blev milt sagt besvikna morgonen därpå,
när m ycket i matväg fattades, kLUlde inte
hjälpas!
Med bilarna pä tre kolonner, en "kolonn
Iedare" för varje kolonn och fullstä ndiga
styrkebesked ( vilket finn arna fordrade),
salte den Thunellska bilkavalkaden slutli
gen igång.

MASKERAD INVASION
Allt gick, trots motigheterna, bra ända till
dess kolonn nr 3 skulle passera tullen vid
Tornio (Torneål. Där blev det stopp. Nå
gon myndighetsperson på finsk sida ansåg
att det hela fått för stora proportioner. Det
ryktade s om maskerad invasion (I) eller
andra onda avsikter frå n svensk sida.
Och stopp tecknet var absolut, obönhörligt.
Thunell eftertelefone rad es. Han klargjor
de läget för tullmännen och anhöll hövligt
men bestämt om tillstånd för bilkolonn nr
3 alt fortsätta norrut. efter de två andra
som redan passerat. Fortfarande blankt nej
- och nu kom ocksil finska polisen till
platsen ..
Thunell stä llde ultimatum: om han inte
inom tio röda minuter fått tillst~nd för bi
larna att fortsätta tänkte han ta ett blixt
sam tal till generalen Talve la i Hel sing 
fors.
Efter tio minute r blir det annat
ljUd i skällan : " int' kan man väcka gene
ralen klockan fyra på mo rgone n, int' ..
Och bilkolonn nr 3 fick fortsätta.

MOT PETSAMOl
Nu gick fä rden programenligt. Efter ca två
dygns körning var de svenska la stb ilarna
framme vid mälet, Pe tsamo, Den finska
militära reparationssty rkans goda arbeten
och den ann alkande vårvärmen hade bätt
rat den förut sa urusla vägen.
Ju längre no rru t man kom desto bättre
förstod våra i stor hast hoprafsade civila
lastbilsförare alt uppskatta värdet av den
omsorgsfulla provianteringen, den rikliga
bärgningsutrustningen och andra tr anspor t
förberedelser. Det va r också många tack
samma lan kar som hystes, när man vid
färden genom de krigshärjade bygderna i
norr kunde glädjas åt att vårt land sluppit
bli krigsskådeplats!
Brän da byar och samhällen . ryska fält
befästningar i linje efter linje, täta tagg
trådshinder, raserade f d ryska läger, öde
bygder, martallar och dvärgbjörkar - allt
bidrog till att svetsa ihop den sven sk a bU
personalen till en fin och fast transport
enhet.
Den 29 maj 1940, när den första J 9-las
tade Thorden-bäten S/ S "lIIalhilda Thor
den" kom in till kaj med sina tio plan om
bord, fanns Thunell , hans medhjälpare och
bilar på plats, klara att ta emot och vidare
beford ra den dyrbara lasten hem till Sve
rige.

URLASTNINGEN PRÖVOSAM
Hamnen Llin ah amar i med dess brister på
kaj utrymmen och otillräckliga lossnings
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Nedan t v: En av Thunells J g-lastade bilar passe
rar en reparerad, lägt liggande bro. Obs de frän
flygplanlädans sidor utskjutande delarna,
där
vingens med flygkroppen sammanbyggda mlt!
sektion befinner sig.

h jälpmedel tvingade dock till uppbäd av
tålamod, och tidvis lång väntan_
Arbetet i hamnen, igångsatt före den
första båtens ankomst, bl a med förbä tt
ringsarbeten i land - pägick dag och n a t t.
Man lyckades efter hand åstadkomma en
kaj plats för en båt, med möj lighet att med
fartygets egna lastbo mmar lossa ur två
luckor, förutsatt att luckorna inte läg för
långt från varandra.
Småningom ordnades också en and ra kaj
plats. med möjlighet att där lossa ur en
lucka, även här med fartygets egna la st
bommar.

UNIK BILD
Se ovan p~ den unika bilden, för första
gången publicerad i nr 1/1970 av FLYGVA
PEN-NYTT, hur ett av de stora J 9-kollina
med nöd och näppe, sak ta och varligt och
ytterst långsam t höj ts ur lastrummet. Det
sker med tv ~ lastbommars hjälp och hög
sta ångtryck på lyftmaskinerna. Med o m
sorg och precision sattes kollina ner direkt
pil den väntande bilen.
Läsaren bör även veta, att far tyg av t ex
"Ma thild a Thordens" storlek hade ett i n
n e h å l I s r i k t inre , och att den av värt
flygvapen så efterlängtade lasten inte all
tid stod överst och bäst tillgänglig bland
frakten i de olika lastrummen ...
Efter ett många gånger upprepat vän
tande på lastkajen eller i dess omedelbara
närhet , och många svära lossningar från
nyinkommande fartyg, hade till sist alla bi
larna successivt fått sin fulla last.

HEMFÄRDEN BÖRJAR
Man företog en minutiös kontrollmätning av
bilarnas lastprofJl. Bilm otorerna trimma
des. Däc k, bromsar, styrinrättningar m m
sags Över. Den med spänning motsedda
hemfärden kunde börja, i flera, olika om
gängar.
På en i sektioner indelad, avspärrad väg,
däl' möte var otänkbart, under tidtabells
körn ing och med "säkerheten främst" som
ledstjä rna sändes den första kolonnen Iväg.
Noggranna instruk tioner, förhållningsorder
och ob önhörlig disciplin gjorde den för ci
vil a chaufförer besvärliga resan ännu be
svärligare. Många lä ngtade hem,

Reflexioner
från en
reservare
* * Det är på något sätt att
vara en Janusfigur - det
ta att vara reservare, När
man är det i civila säger
kollegerna : "Du, som är
militär . .. " Och tvärtom i
det militära.
Nu kan jag
inte tala tör alla reservare.
I synnerhet som jag är nå
got aven "skvader". De
16 åren som statofficer
har antagligen präglat mig
mer till det militära än vad
som sker med "normalre

*
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Ovan: Ett USA-byggt sjötransporterat jaktplan J 9
(Seversky-Republic EP-1) lossas i maj 1940 från fins
ka SI S " MathlIda Thorden" i den Finland då tillhö
riga hamnen Petsamo vid Norra Ishavet. Av de 120
i USA beställda J 9-planen fick vi bara hem 60.

Arbetet i Petsamo hade varit krävande
och provianten knapp mot slutet - eftersom
det dröjt flera veckor över tiden innan alla
chartrade fartyg hUlmit fram. Efter alla
mätningar och den finska militärens många
och förnämliga förbättring sarbeten borde
dock färden kunna klaras!

RYSLIGA "RYSSBROAR"
Besvärligast hade de bilförare som fått
flygkroppslådor som last. Tyngdpunkten låg
högt och dessutom längst bak på bilen. Man
kan tänka sig förarnas känslor när färden
gick över lågt liggande "ryssbroar" och
andra sV8ra passager.
Framvagnarna formligen lyfte, och hela
bilen så gott som satte sig "p& hasorna".
Med lå nga granslanor klarade man även
så dana situationer' Det blev också spän
nande vid en del broar, där det fria utrym
met till hängverket, som bar upp hela bron,
var ytterst knappt. Det rörde si g om cen
timetrar.
Knutarna på surrningsrepen, som höll den
dyrbara lasten på plats, måste t o m lossas
i vissa fall för att bilarna skulie komma
igenom ' Atskilligt mer finns att berätta ,
men vad som sagts må räcka.

LYCKLIGEN FRAMME
Hela transporten, dvs alla de startande bil
kolonnerna, kom lyckligen fram till Hapa
randa järnvägsstation. Ombord fanns en
ytterst dyrbar last, i allt 36 jaktflygplan
- typ J 9, två lätta bomb- (attack -) plan typ
B 6, en del motorer och vissa reservdelar
m m. Den väg kolonnerna färdades pil films
tydligt inritad på vår karta, sid 14.
Sedan man sommaren 1940 skrivit det
sista kapItlet i berättelsen om Petsamo
transporterna
(beträffande
flygvapnet)
kunde Olof Thunell, Gunnar Cornelius, Nils
Söderberg och deras medhjälpare, bl a ett
80-tal civila lastbilsförare, se tillbaka på
ett skickligt genomfört arbete av unikt slag.
Finske generalen Talvela och hans arbets
trupper, god tur med vädrets makter samt
sann "sisu" hos alla medverkande hade på
ett avgörande sätt bidragit till att det även
tyrlig a företaget lyckats.
In summa: ett gott bevis pä att "man
kan det man vill".
•

servare".

***

men varför gick jag då
över till det civila? Ja,
det är egentligen gans
ka svårt att svara pli.
Det fanns m5nga bidra
gande
orsaker.
Den
viktigaste och mest av
görande var att jag
fick ett civilt erbjudande som var så in
tressant alt jag tog det. Intresset gällde ut
vecklingsmöjligheterna. inte i första hand
d.e ekonomiska .möj ligheterna. Inkomstläget
fore och efter overgången var inte på nå
got sätt markant och var inte avgörande.

Na
o

Var då mina militära arbetsuppgifter oin
tressanta? N ej. I s jälva verket hade jag
Just bytt till ett arbetsfält som gav nya
perspektiv på verksamheten. Detta gjorde
att avgörand et var mycket svårt när erbju
dandet kom. Tankar på det civila hade
varit uppe flera gånger före omplacering
en.
De faktorer som påverkat mig i "civil'
riktning har jag inte tidigare analyserat.
Det är troligt all det å r utvecklingen som
sådan som förde fram till mitt beslut.
Jag tillhör en årskull som pga kriget ti
digt kom ut i ansvarsbefattningar. Som
ung löj tnan t fick j ag ansvaret för en be
redskapsdivision i övre Norrland, där vi i
mangt och mycket fick lära oss att klara
oss själva. Sedan fortsatte divisionschefs
uppdragen med nögot å rs mellanspel av
stabstjänst i ca 12 ",·s tid.
Det blev kanske för enform igt på slu
tet, i synnerhet som ansvaret och själv
ständigheten tunnade s ut mer och mer allt
eftersom tjänsten inrutades och. med rät
ta, rationaliserades. Detta komb inerat med
minskande flygtjä n st gjorde att lusten att
vara kvar minskade. Flygningen hade trots
allt en stor effekt n ä r det gällde att kän
na håg för yrket.
Visserligen kompen se rade jag den mins
kande flygtjänsten med att intressera mig
mer och mer för bastjänsten. Detta var
väl anledningen till att jag sa småningom
förflyttades till denna gren av tjänsten.
Men detta gav Inte tillräcklig utdelning.
Nog sagt, när jag slutade var jag myc
ket basiru·iktad. Och så har jag förblivit

under min reservtid. - Det är alltid lika
intressant att konuna in och göra sina "da
gar".
Fö r min del är jag övertygad om att
r epövningen bör delas upp på ett antal da
gar varje år. Min beredskap att göra en
nyttig Insats blir större. Vid något tillfälle
under den första tiden som reservare gjor
de jag ett långt uppehåll mellan repöv
ningarn a , dvs gjorde många dagar på en
gång. Det visade sig då att nästan allt ve
tande om basen dels försvunnit ur minnet
och dels hunnit ändras så mycket, att min
arb e tsinsats i händelse av krig sku lle ha
blivit diskutabel. Jag vill framhåll a att
denna värdering är gjord med utgång s
punkt från m i n förmåga. Det kanske in
te stämmer med annan person als.
Det är " andra sidan självklart, att man
fredsmässigt fdr ut mera av mig om jag
är inne 30 eIler 45 dagar varje helårspe
riod. Men frän beredskapssynpunkt är lä
g et annorlunda. Det är dock för det för
svarande krigets värv vi förbered s. Och
från civil synpunkt är det också mycket
lätIare (för mig) att in planera kortare pe
rioder v arje är.
Sj ä lv upplever jag, att jag efter min för
miiga gör en insats av värde varje g ,mg
jag är inne. Skulle jag inte känna det vo 
re det meningslöst att kvarstå i tjänst .
Att det för mig enbart är pooitivt att gö
ra re ptjänst beror i stor utsträckni ng på
den liberala syn som mitt företag har på
denna fråga och som gör att det som regel
finn s möjlighet att planera in reptjänsten
i mitt civila arbetsprogram.
Fördelen av att hela tiden tillhöra ett
förband och att ha en ensartad k r igsupp
gift kan inte nog uppskattas. Bl a få r man
en god personkännedom på hemmabasen
och därigenom kontakter som underlättar
tjänsten.
Mycket av det som gör alt jag trivs med
att vara reservare måste tillskrivas a ttity
den hos den flottilj personal som reg lerar
mina tjänstgöringsförhåIlanden. Den atti
tyden är mycket positiv och gör a tt jag
försöker att svara mot de förväntningar
som ställs pil mig.
•
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