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Detta fick jag av Herbert Wärnlöf son bid,rog tilI ett album ned
artik1ar och fotografier som överlännades til1 överste Kolmo-
din på hans 50-ärs dag J/1 1946. - A1bumet kall-ades rtGlimtar
från KA 4.

Veteranenra rvcker in

I skrivaade stund, bara några nånader efter si.sta muck och exakt
fjorton dagar efter nitt totala utpasserande ur vtrr3.ålclernr börjar
mi-nnets rosenmoln red.an att stiga upp över beredskapstidens skuggor.
T o m den korta sejouren i stad.sförläggningen -- lnnerst lnne ciJupt
föraktatt av a1la oss trutfrontaren men eftertraktad på gnrnti av nöj-
ligheten tilI åtniastone delkontakt ned ciet civiJ-a arbetet -- had.e
när aIlt konmer onkring sina ljuspunkter. Vi satt ocb bökacle på
spärrexpeditionen -- bökad.e och bökade -- ned. UD vilka vi samvets-
graat men utan påfallande entusiasm sklckade runt tlII olika in-
stanser för att lika samvetsgrant få den tlJ-lbaka med aatecheing
att ingen rrisste något -- med matrekvisitioner som föranledde ståin-
diga sarnrnandrabbnlngar ned öG -- med Ank och Avg hantllingar --
tjäinstledigheter och konmederlngar -- rapporter -- tabeller --
statistik, statistik, statistiai -- hela livet tycktes som en oiinct-
1ig rati av siffror och kolumner vilka snodde sig kri-ng varandra och
föreföll lika onöj1iga att reda ut son kablar och förankringstrossar
i en felaktigt utlagcl minerlng

I denna grå enfo:mighet dök plötsligt neci ett meddelande som satte
sinnena litet i rörelse. Det nar just före nitt första muckl efter
sju nånaders ' tjeinstgöriag. (let tlev mera settan). Det skulle kom-
ma avlösning i fo:m av ea heI årsk1ass, tidi.gare eJ inkallatll och
{snnå årsklass var d,en ä 1 d s t a. Ett brett flin spred slg över
hela sprstaben. Ållteftersom dagarna gick ocb förberedelseraa tiII
fömättningen intensifi-erades, steg ståiranlngen och ökacles kvickhe-
terna. Även clen bistre flaggjunkaren, grånad i ga^net att ta emot be-
väringarl fiek en glint i ögat. Den sarkastiske krigskassören ställ-
cte försåtliga frågor: rrHar I rekvirerat nån feneissa änr pojkar?rl
-- trFernissarr? -- ilJar till träbena. Dom ska väI putsas för fanrr?
-- ttSka vi inte inkalla några barberarerr? -- rrSarberarerr? -- rrVi får
väl klippa tomteskäggena å domrr? -- rrHar vi tillräckligt metl bårar?
Vem har rullstolar på uppbörd.? Ska kronan hålla dom med enaljögontf?
-- Det var lngea änd.a på lustigheter. I hastigheten g1ömde vi bort
att årssiffran i våra egna inskrivningsnuilDner inte var mer iin en
eller ett par enheter högre än 1 de väintade gråhårenänngps. Efter
ett halvt års tjiiast bar vj- r.mifornsmössan med den ga"a1a gastens
utstuclerad.e nonehalans ocb bet ifrån oss båtle uppåt ocb nedåt metl
den välspelatle kärvhet son antydde e.tt J.ivs erfarenhet i kormissen.

Den stora d.agen kom och raden av åldringar passerade förbi bord.ea 1
gtranastiksalen där flaggen och jag granskad.e deras papper. 3örrrlsso
var det en'särd.eles skara, wisserligen inte med. tomteskägg och inte
nect träben, men nog var håret grått, där dlet fanns något kvar, och
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nog var de knuma och krökta, många av dem, med decenniers bek;rrnner
föy fa.niljen och arbetet och det dagliga brödet ristat i nunorna.
Många remltterad.es oned.elbart tilI stabsläkaren och många fick ome-
delbart si-n frised.eJ-. Mea aågra bLev kvar och skickades till 3il1ingen
för utrustning.

?å efte:middagen gick jag in i logemeaten där de hölI på att byta de
civila paltorna mot skjorta blågrå, byxor konmi-ss, halstluk svartl mössa
kl.m.b. De kråingd.e på si-g b1åskjortaa med mera rutin iån man kund.e väi.ntat
och verkacte på det hela taget en aning uppstra^madet fast rörelsema
fortfarande var cirrila oeh d.e för nåttligare d.imensloner avsed.da k1ä-
derna inte överaLlt verkade perfekt skrärlciarsydda. Ealsarnal befriade
från stärksaker, lyste kritbleka orranför blåkragen.

Inne på staben he.d.e vi red.an börjat gruffa om vem som skuJ.J.e tilJ-deJ-as
d.en ärofulla uppgiften att ge nykonliagarna en första uppryckningsöv-
ning. Yalet föIl slutligen på nigr inte öärför att jag var lätt att
övertala utan därför att jag var Iättast att övertaIa. Med bävancle
hjärta stegacle jag in i luckan och rnumlade någonting om rrkom nu medt
pojkar, och stäl1 opp er ett tag får vi tittarr.

De stäIld.e upp sig.

Ryktet had.e spri.tt sig på hela örlogsdepån att ett aatal- farbröcier från
förra seklet skulle exerceras, och befä1 av alla grader skockad.e sig på
visserligen diskret avstå^ad från evene&anget ute på -kaserngård,en. Jag
käi.ncte nig som en skådespelare som skul1e göra sin första entrdr därtill
i en huvudroll, med en flock oövade halvkr;mplingar som_ statister och en
rad stjärnaktörer som pubJ-i-k. I fråinsta Iogen, d v s sprexp:s fönstert
stod ka,nraterna oeh 6rgri.nade. Ögonblieket var ett av de hemskaste i nitt
liv.

Jag sanlade mi.g; skrek givakt och konnenderade rättning. Truppen sträck-
te upp sig och stod stilIa som ljus. Jag stluade och stirradey tiinkte
och tänkte, grävd.e i mina kunskaper, bortglönd,e sen tjugo årr från re-
servbefälskursen i Kungl Karlskroaa. Vaci kunde man konmendera nu? Kunde
man kommend.era t ex höger om? Jag försöker att konmendera böger on! Jag
k o m & e n d e r a r höger om! rrHögemrrr -- 0 M!!!rr

Kraaaaasch -- 3OM!

Yeind.ningen kom med. häpnadsväckande precislon .

Jag grävd.e och grävd.e
nu? Höger om i-gen? Då
Våins ter om? Då skulle
f örs öke r med. väns te r

Kraaaaasch r- BOM!

-r- nu ytterligare förvirrad.. Vad, kundg man säga
fi ck j ag ryggarna emo t mig r d.e t vågad.e j ag lnte .
jag få d.em s om f örut . Det var d.e t säkraste . Jag

om! Jag g ö r våinster om! trVänsterrrrr -- 0 MllIII

Där stod d.e och stimade på nig igen. Höger om en gång tiJ-l? Jag gjorde
höger om en gång till. Franåt marsch? Nej, clå sku11e de börJa röra sig
i riktning mot depåcentrr.m, förbi högvakten, tåiak on rri nötte någon,
ka.nske amiralen, tåink on jag inte kund.e heJda dem -- och hur skulle
jag viinda dem, här fanns alJ-a nöjligheter tiIl konplikationer aär mj-na
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nerver klickade ctefinitivt. Jag gjorde vänster oIn -- och våinster om

en gång til1, kornrnenderaöe framåt marsch ocb lät den gå rakt på ber-
get -- det skr.r.lle bilcia ett naturligt hinder on jag inte hann hitta
på något annat sätt. Truppen marscherad.e som en engelsk gardesplutoa
på väg til1 rraktavlösning. Serget närsatie sig ned. förfärand.e hastig-
het. I absolut sista sekunden J-yckacles jag ryta ett helt om marscb.
De vände som dragna ned ett snöre och snällde i högra foten så det
klang i. makad.amen.

Med. svetten pärlancle vid tinningarna fick jag d^eras maslclnmässiga
fra:nfart stoppad., kommenderade vänster om och ledlga. Jag kastade en
blick mot expedi-tionsfönstret och såg att flinet stelnat. Ren oeh
skär förbl,uffelse stod att Iäsa i de fåniga nunorna bakom ruian.

Själv hade jag för läingesen insett nitt misstag. Redan vicl det förs-
ta höger om hade det til1 fu1lo gått upp för nig att dettta var 1916
års klass -- veteranerna från förra kriget -- prövade och beprövad.e
i 1ängre inkallelser och hårdare tjiinst än någon ay oss. Det var
läingesen -- men redan vj.d första koumand.orordet lystrade d.e men clea
gamle stridshingstens instinktiva discipJ.in.

F ö stod det grå rrid tinningarna utmärkt klädsamt
blå! Jag steg frgmr och ehuru något underårig --
-r lad,e j ag i kraf t av nin högre t j ains ts täI1ning
samtllga.

Flvinå Jib

till femställets
ett år eller så ... o

bo.It titlarna med.


