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Vännen Sixten Egerd.al

pä 7l-ärsdagen

Med en återblick på d.en dag för trettiosju år sedan
då vi tillsannans valcrade upp på Känsö i beredskaps-
tjåinst.

PETRUS öSTNÖU

gemenligen kallad rrsusarr

legend,arisk flaggjunkare rid Göteborgs Kustartilleri-
försvar under beredskapsåren.

Ett försök till porträttstudie baserad på bilder ur
minnets albu:n, mot en bakgrund. av dåtid.a händ.elser
och omständigheter.
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Våren 1972 var jag på ett affärsbesök i Belgien. Meddelande hade in-
gått1 att riksd.agshuset i Berlin varit utsatt för eld.svåda. Nazis-
terna gjorde stort nusurer av händelsen. Min värd, Monsieur Hubin, en
man med ett hårt livs erfarenhet bakom sig, frågade nig, huruvida
jag förstod innebörd.en av den händ.else, som rapporterats. Jag tåinkte
efter ett tag, då jag anade specj-e11a tankegångar, och så svarade jag
med en notfråga: rrMenar Ni, att det kan innebära krig?tr Mln vän sva-
rade med. ett bittert leende: rrNaturligtvisrt . . . . . . Men det blev icke
något krig omed.elbart

Fyra år senare begav jag rnig iväg tilI New York för att gifta nigt
och omkring nedio alr mars stodo min maka och jag vid relingen och
tittad,e ut över atlanten och diskuterade innebörden ar ett radiomed-
delande, som just hade nått fartyget. fyska trupper had.e marscherat
in i Rhenlandet. En av fartygets officerare gick förbi oeh hörde våra
komrnentarer och yttrade: It's shaping up, isn't it?

Ett följande år, 1978r marscherade Hitlers trupper in i Wien. Öster-
rlke hade befriats, hette det.

llösten 1938 tvlngade llttler och Mussolini
Chamerlain jåimte hans franska kollega att
Checkoslovakiets Självständlghet . Givetvis
justering av några gränsfrågorr mer] snart
p er hela landet.

Englands premiär"mini s ter,
biträda vid upphävandet av
gälId e d,e t ti 11 en b ör j an
nog o clcup e rad e tyska t rup -

I Sverige kunde tidningar konma ut med stora rrrbriker: Fred.en räd.dad.
I England hurrad.e uan för Chanberlain, men en allvarlig man, sade: Ni
hade att vä1ja mel-lan vanära och krig. Ni valde vanära och därför får
Ni krig. Mannen, som stod. för detta yttrande var Winstoa Churchill.

Den första sönd.agen i september 1939 fick sanme Cha^nlerlain med all-
var i rösten berätta för sltt brittiska folkr att nationen sed.an
klockan 11 fmmåste anse sig i ett tillståad av krlg ned. tyskland,,

FöIjande nånd.ag morgon reste jag från vårt sorn'narställe i Marstrand
in ti11 Göteborg och ögnad.e igenonq helsid.eskungörelsena i tidningar-
na om inkallelser till beredskapstjänst. Men rain årsklass var ej in-
kallad, och jag fick uppleva första krigshösten som ci-vil. Det blev
ransoneringar av livsmedel och ea ständigt ökande flod av rykten i
tidningar och på radi-on. fill slut blev jag så trött på allt dettat
att jag ståingde av mj-n radio från Sverige och stäl1d.e in den för
gott på BBC i londonl icke för att BBC kwrd.e anses helt vederhäftiga,
men rapporter:ra Läto i alla falL trevligare.

Julen kom och svenska rad.ion fick föruedla nånga hälsningar från hem-
mavarand.e tiIl släktingar och vänner anställda på fartyg ute på värId.s-
haven, och i medio av februari 1940 kon min egen inkallelse till bered-
skapstjänst. Den 28 februari utrustades jag vid Nya Varvet tillsannans
med en man som kvickt blirrit gammal god våin ti}l nig. Han hette Sixten
Egerd.al och rri funno, att rri ett antal år bott i sanrna hus utan att
Iägga märke till varand.ra. Nu kåind.e vi i-gen varandra och vänskapen
blev snart genuin. Färd.en från Nya Varvet gick per bil ut till Väster-
berget och sed.an ned på det frusna havet och vidare segelleden genom
Korshamns rän:ra til} Kåinsö,
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Det var en egendonlig upplevelse att fara till Kåinsö ned bil. Men
vad som slog nig nest var den otroliga fri-dr som härskad.e d.är ute.
Många bekanta ansikten mötte nig, kamrater frå"n värnpliktsåren c:a
femton år tidigare. Här funnos inga ryktenr man gick i sj-n dagliga
gärni-ng, häirntad.e vattenl städade på luckornar som runmen kallades
vid den gamla karantänstationen, åt sina nåltider enligt schema i
matsalen, varefter man samlades för kaffet på marketenteriet.

Första kvällen stäIlde Egerdal och jag upp våra sängar i en av sa-
larna, nära en ka^min, cza 2 meter hög, som eld.ades med. ved., så att
den lyste brand.röd en meter upp från golvet. I runmet 1ågo väl 25
fi.årj. Kretsen kring kaninen var väl 25 grad.er varar kanske trettio.
Men ute var det 22 graö.er kalIt. Det gick fi-nt att sova. Tid.igt
följande morgon väcktes jag av en röst1 solll med oemotsäglig auk-
toritet och omisstagligt aIlvar i tonen uttalade följand,e: rrJa, det
här var en d jävla f ödelsedagrr. Det var ju d.en 29 februari och
skottdagen, och min vän var skottårsbarn.

När jag gick uppr passerade iag förbi en såing j- andra ändan av
rumnet, där en man sov en nyfödds djupa sömn. Över fotåindan av
hans säng löpte ett vitt streck, som bestod av und.er natten in-
si-pprad snö, som komrnit ln genom ett stängt fönster.

Vid uppstäIlnj-ngen efter morgonkaffet och bullen i matsalen fingo
vi av chefen, Lröjtnant Nordin, ga:nmal instruktionsofficer för migt
uppmaningen: ttHerrarna får väl bekanta sig rned. omgivningen den
första dagenrr. Tonen i det nilitära hade tydligen ändrat sig en
d.el sed.an värnpliktsåren.

Följd"en blev, att Egerdal och jag vandrade bort över isarsra och så-
snåningom komno att sätta foten på GaItö. Den ön var en förläggning
i tillblive1se. En liten vaktstyrka 1åg d.ärr med. synbarligen huvud-
uppgiften att tillse, att gänget av bergsprängare fingo slna nå}-
tider enligt överenskommelse. Bergsprängarna sprängde skyddsrum och
befästningar och kallades hel-t enkelt för grängesbergama. När vl kom-
mo i land. kom vaktbefälhavaren oss till nötesr tydligen missttinksam
på vad. sorts folk vi voror men snart nog sade han tilI nig: trHej på
dej Frodi, konner Du ihåg rnej, det är Petterssonrt. Ja, Pettersson
är ju ett kåint nann, men heft kr.mde jag icke omedelbart placera ho-
nom. Men d.å fortsatte han: rrKommer Du ihåg den d.är konjakten Du gav
nig sist?rt Nu klarnad.e minnet. En av de sista weekenderna ät 1926
var jag komrnend.erad som vaktbefälhavare på Nya Varvet. Men jag
ville gärna ti1l Marstrand på söndagen och bytte bort min tjäinst not
en halv konjak, son jag lovade Pettersson. Han kom in på lördag
kväll och d.å jag tidigt på sönd.ag morgon läi.mnad.e lokalenr sov han
en kofferts lugna sömn på en av britsarna. Jag lade konjaken på kud-
den och försvann. Snart nog hade han valcrat av att det kåindes kallt
not kinden. Det var d.etta han påninde mlg om. Nu bjöd han oss på kaffe.

Snart såg jag en gänglig indivld komma klivande över klipporna. Han
rörde sig njukt och säkert trots snö och i-s oeh halka. Det verkad^e
nästen som om han satte klor i markenr så stadigt gick han. Det var
en underofficer. Ansiktet verkade tiIl en början rätt så hårtr ned'
ett par kIarblå ögon i en rödIätt hy. Blicken tycktes kunna gå ge-
nom granit. När han kon närmare fick han ett Iät! satiriskt leende
över sina drag och så sade han: trJasså, dom har tatt Er två nu ocksårr.
Det var Flaggjunkare Öström, som nu trädd.e 1n i nitt liv.

Pettersson bjöd honom ocicså på en lcopp kaffe.



sida 3 (tt)

Efter en stund. sade fl"aggjunkaren: För det var han: rrSka Ni susa
med ett tag?rrEgerdal oeh jag gingo med honom. Det var just icke
mycket att se, mestadels kala klippor täckta med snö. Men sol-en
lyste och luften var härlig och vi voro ju i alla falI ute i skär-
gården, där jag säIlan vantrivdes. Snart nog sade Öströn; ttNä, nu
nåste vi ha matrr. Vi gingo ti]J. hans byscha och där tog han fram
några burkar köttkonserv, som han vämrde i viss mån över en kamin.
Fettet smäIte icke he1t, och när vi beto i köttet, hade varje bit
en kylig och hårdare kärna. Det var kanske icke helt den meny marl
hade velat önska, men under onständigheterna smakade den bra. Vi
pratade on litet av varje utan att gå in på detaljer. Altting i
tillvaron verkad.e ju nytt, och vad framtid.en kunde föra med sig,
hade vi ingen anledning gå in på. Nuet var aLLtför fullt. Men stäln-
ningen var god..

Snart nog måste Egerdal och jag tänka på att gå tillbaka till Känsö,
för nörkret föIl ju rätt så snart på, även om februarikvällarna hun-
nit visa, att vi kornmit över den mörkaste årstiden. Vi gingo till
sängs den kvällen på sanma sätt som tidigare, och det gick även nu
att sova. Nästa d.ag fick jag veta, att jag skulle upprätthålla tjäns-
ten som matsalskorpral. Det var början tiII en beredskapstjiinst, som
sku1le sträcka sig över 1 7OO dagar. Tur att jag då icke visste om

d.etta förhå}lande och idag kan jag se tillbaka på den perioden i niit
liv, som en av d.e Iärorikaste jag upplevt.

En sak, som jag då icke visste om, var att jag så skulle bliva satt
i tillfäIle att följa Öströms liv i beredskapen och få lära känna
d.enne märkvärdige man. Det är ett stort antal minnesbilder från d.en-
na kontakt, son jag nu skal-l försöka skildra. Det är icke meningen
att göra en kronologisk skild.ring, så jag har kunnat sanmanföra vis-
sa detaljer oavsett tid.punkten. Egerdal och jag fingo snart nog ett
eget nrn på Känsö och flaggjunkare Öströn var oss behjätplig med
nånga detaljer i d.et sk manhanget., eftersom han egentligen var sta-
ti-onerad på Känsö och där stod. för naterielförråd.et.

Min första uppgift som matsalskorpral blev att organisera om mat-
utdelningen vid må1tid.errea, vilken var våde tr:ngrodd och opraktisk.
Varje man fick nu i stället håimta en bricka och sedan porslin och
bestick och därefter gå fran till huvudd.isken och där få sin ran-
soD.. Efter nåLtiden stäIldes brickorna i ett ställ bredvid det stäIt
där de tidigare rena brickorna si;ått och aII överblj-ven nat hälld.es
i avfallsbackar. Jag had.e bett en snlckare på ön göra ett par ranar
för brickorna för att bättre hålIa d.en i ordning. Snickaren gjo:"de
råmarna nästan som ett par telefonhytter och Öströn försummad"e inte
tiltfäI1-et t111 kommentar: rrVad. i helvetel Frodi? (nara betoning på
iet) Ska Du stäI1a tilL ned allmänna vaI?rl

Så snåningom gav vinterrr med. sig och isarna f örsvulno. En d.ag gi-ck
jag genom luckorna, där radion naturligtvis stod på. En röst förkun-
nade att tyska trupper under natten besatt Köpenhann och att enligt
ingångna raeddelanden land.stigningar pågingo på flera hål1 1ängs den
norska kusten. Först trod.de man det var en beredskapsövni-ng, men det
var nog så sant. Kri-get hade ryckt närnare. Bered.skapen skärptes, och
nya mannar inkallades och en del 57 nrn kanoner uonterad.es upp i skär-
gården: ItDjävla ärtbössorrr sade Öström.
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Den 10. maj kom med invasloaen i Holland, Belgien och Frankrj-ke.
Tyskarna hade stora initialframgångar och de engelska rapporterna
talade om, att man d.rog sig til-lbal€. tilI bakonliggande taktiskt
mera fördelaktiga stäIlningar..rf Kan dom j-cke erkåirr.na att dorn får
på paruttenrt, sade Öström.

Händelserna utvecklad.e sig ned skräi:nmand.e dramatik, och d.et verkacte
som om de engelska trupperna i Frankrike sku1le helt förintas. Men
Dwrquerque kom, och engelska flottan gjorde sin plikt, oeh d.en engel-
ska nationen v-isad.e sin fö:måga igen ilto rise from soratch. Det är
i al-La faII fan vad dom kanrr, sad.e Öström med ett bistert leend.e,
som på sätt och vis angav, att hans synpatier voro på den rätta
sidan.

Vi fingo en ny chef på Keinsö, min gamle vän, majoren StelLan Wulff .

Galtö hade viddet här laget blivit en förläggning med egen besättning
och sjäIv had,e jag blivit komrnissarj-e, vilket innebar, att jag icke
endast hade tillsyn över matsalen utan även ansvar för att tillräck-
li-gt med mat rekvirerades och kom fram i tid..

En dag i slutet av juni blåste d,et 25 meter vsv vind, och rev upp
groy sjö runt GaItö Hurr,rd. Galtö hade en stenbrygga i 1ä för gröna
sjönr men någon slags skrivbordsarkitekt hade plaeerat d.en, och vj-d
hårt väder gick inbäringen hög vid bryggan och onöjliggjorde normala
ti11äggni-ngar.

Norrnalt kom maten från Nya Varvet ut tiIl Känsö, och därefter fort-
satte båten till Galtö. Men idag kom där en önkligt hostand.e motor-
snipa genom Korshamns ränna och lade till vid. Känsö, och skepparen
förklarader att han under inga förhållande vore villi-g gå vid.are nrnt
Galtö Huvud.

Jag gi-ck upp tiII Wulff, ned vilken jag r:mgicks som ganmal vä:r, då
ingen såg oss. Annars uppträdde vid ned nilitär formalitet inför va-
rand.ra. Wulff satt i sitt rum och jag förklarad.e situationen för ho-
Rorn. Han sade, att vi fingo taga mulan d v s mlnutläggaren, och gå
tilI Galtö med d.en. Jag tackad.e och skyndad.e bort. Då ropad.e han ef-
ter mig: rrFuriren, flaggjunkare Öströn får taga befäletrt. Ja, inte
hade jag tåinkt att sjä1v ge mig iväg med mulan i d.et vädret.

Jag träffade Öström nedanför kanslihuset, där han korn i sin vanliga
snabba marschtakt. Jag förklarade si-tuationen för honom, och han kas-
tad,e en blick utåt havet och sad.e: trsusa på dåtr. Ett anial resery-
und.erbefäl hjälpte nig få onbord de båda natlåd.orna och flaskorna
med svagdricka och njöIk, och så bar d.et iväg.

Öströn stod vid ratten och bakom honom stod maskinisten ned. rattarna
tiLl naskinen. Snart nog voro vi ute i sjön och mulan började rulla.
Öström kastade en bliek på reservund,erbefälen, som skrattand.e kliing-
d.e i riggen och tydllgen betraktade det hela som en sko jig ui;färd.
så våind.e han sig tiII nej: rrFrod.i, om nu någoaav d.em d.är djävla mar-
kattorna går överbord, så hänger frälsarkransen härrt. Så rr.rndade vi
Galtö Huvud. och den gröna sjön satte in. Öström riktade in stäven
not bryggan och kommenderade lägsta nöjliga styrfart. vi satte stä-
ven i brygganr så det skalv i skrovet och öströn ropad.e: Se för Hel-
vete tillr att Ni inte får en fot emellan, för då e Ni invali-der.
HäIften av maten kon i land. innan aktern började driva hastigt ned
rcot klippo:rra. rrBack full fartrr kom d.et från öström, och så d.rogo
vi oss klara och gjorde en cirkel i sjön. Manövenr upprepades, och
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så bar det henåt. Men nu mötte vi gröna sjön, och fj_ngo verkligt
dansa i sjöarna.

lrlulan var ej föd.d i går utan hade åldern vä1 inne. Hon var en 1j--
ten platt sakr där längd. och bredd tävlade med varand.e om största
netertal och där maskinieri-et bestod av en hederlig ångnraskin, som
i sin gång visade prov på ett faktotums pålitliga och lugna lojali-
tet. Jag stod bredvi-d Östrfuoch höll nig i en reling men d.et kåindes
som om jag hängd.e i en ribbstol i gyronastik. Fötterna ville nästan
s1äppa taget med d.äcket. I\Ien altting gick framåt och efter använd.an-
de av dubbelt så 1ång tid. som för hitfärden, svängd.e vi- in i smult
vatten, varefter Öström tog muran i en elegant 18ö graders gir och
kompletterade det hela med en perfekt tirläggning. trväl i maskinil
kom ord.ern och Öström gick i land och fortsatte om.gåend.e det, som
han tid.igare rrarit sysselsatt med.

Detta jag nu beskrivit var på intet sätt något hjälted.åd.. Det var
en ren rutinsakr men det var just Öströms rutinerad.e sätt att sköta
a1It, som tilldrog si-g min uppmärksamhet och beundran.

Hösten kom och jag blev hemförlovadn men endast för att nästa vår
åter bliva inkal-lad.. Denna gång kon jag tilr Galtö, där jag fick
hand om mat och marketenteri och nästan från början blev något av
en allt i al1or d.å det gäIld.e kontakten merran befär och manskap.

Öströn stod. för materielförråd.et på Galtö men var för tillfäl-Iet
på semester. Grängesbergarna fwrnos kvar, nen de 1ågo förIagd.a i ett
stort tältr där deras sängar stodo tätt bredvld. varandra, och i vil-
ka d.e tycktes sor'a varje natt fuLlt påklädda. De framförd.e klagomål
över att deras madrasser voro alld.eles för korta, och chefen bad nig
und.ersöka förhålland.et. Jag fann, att de hade nad.rasser, som voro
bortåt tretti-o cm för korta.

Jag väinde nlg tilI den f,urir, son skötte materielförrådet i öströns
frånvaro och frågade om orsaken. rtvi har lnga rånga madrasserr, sade
han. frMen det måste fäl finnas ti1lräckligt 1ånga mad.rasser för för-
läggningenfrsad.e jag. Jag fick svaret, att de flesta had.e bytt ut
sina korta madrasser mot långa, och numera fr:nnos lnga 1ånga utom i
Öströns förråd, och det var låst. trDå bryter vi upp iorraaätrtsad.e
iagr och furiren lydd.e nigr och grängesbergarna fingo slna mad.rasser,
och ett bekJnner fanns icke låingre. Men jag hade ju på kåinn, att
Öström kanske icke skulle gilla mltt initi.ativ.

Efter några d.agar kom Öströn ti]lbaka. snart nog flck jag se honom
komma i kort galopp över klipporna 1 riktning not mig. på }ångt håII
började han: rrliur j- helvete, har Frod.i vågat bryta upp nitt förråd,?'r
Mannarna i tältet måste ha madrassertt svarad.e jag. rrMen det har dom
ju fåttfr.ttJa, men d.e voro för kortarr. trJa, men om vj. kan ligga på
d.em, så kan vä1 för helvete dom d.är d.jävla grängesbergarna rigga på
demtr.rrJa, men vi ligger ju inte på den, vi har bytt ut d.en, och d.är-
för har d.et icke funnits några långa för gubbarna i tältet. Nu såg
Öström, att nin logik icke gick att rueka på. Han vände om och för-
svann ned hålnd.erna lcrutna över huvudet nedkal-1ande floder av för-
bannelser över mig.
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Ja, det var ju tråkigt med den vänskapen tänkte iag, rnen fu1lt så
itla visade det sig ej vara. Några timnar senare stod jag framför
fronten tilI min eldledaretrupp i och för avlåi"ran5-ng efter 1u-nch-
uppehåtlet. Jag såg plötsligt Susa komma smygande snett bakifrånt
och snart hörde jag hans röst:rrSkulle nan nöjligen kunna tänka sig
att Frodi, efter uppstäl1ningen kan taga sin tropp och hjälpa nig
med en hög p]ank, som behöver flyttass. Jag såg chansen och sva-
rade ongåånd.e: rrFlaggjunkaren, vl brinner aIla av iver att få hugga
itr. trsusa på dått, blev svaretp och så skedde till flaggjwrkarens
hela beIåtenhet, och vä.nskapen var återstälId. för resten aY livet.

Jag hade börjat j-ntressera mig mera och mera för Susar son varje d.ag

tycktes visa nya drag på sin skiftande personlighet.

På Galtö fanns en Iång fiskarpojke, vid namn Petterssonl sniekar-
petter kallad. Han var lat tiI1 läggninges men d.å han företog sig
något blev det ett konstverk. En dag skulle ett ni-nd.r.e golv läggas
j-n i ett nytt skyd.dsn:ra. Susa tog dit materiel och verktygr och en
morgon efter uppstä1lnj.ngen tog han Snickarpetter med sigr förkla-
rade vad som skulle ske och gick sin väg efter att ha låst dörren
ti11 skydd.sru.nmet. Detta var en enligt nutid.a synpunkter vansJ-nnig
handling av en överord.nad. not en underordnad. Men vid. lunchdags gick
Susa tiIl skyddsrummet, Iåste upp d.örren och fi-ek se ett perfekt in-
Iagt golv och blev i väsentligt grad utskäIld av Snickarpetter. Det
var aIIt.

Jag såg en gång hur Snickarpetter plockade till sig ett par bräd.bitart
som han sed.an limrnade ihop. En tid efteråt visade han ni-g modellen
ti11 en 1700-ta1s fregattl där man genorn fönstren i akterkajutan kun-
d.e titta in på ett synnerligen lltet möblemang. Hans verktyg had.e va-
rit i stort sett en fällkniv.

Jag hade ett år senare koromit så högt i gradernar att jag gick son
dagund.erofficer. Tid.igt en midsomnardagsmorgon just efter soluppgången
gjorde jag nin så kal}ad.e eldronda genorn för1äggningen. När jag kon
ned till ha.rnnea nåd.des jag av egend.omliga läten från sjön. Det visad.e
sig vara två personer i notorbåt, som nä::mad.e sig. 3åd.a sjöngo för
fuII hals och tydligen sjöng var och ea sin sång för sin egen nedlodi.
Det var Susa, som firat midsorffnarafton hos sin vän, fyrnästaren på
Böttö, Westergren, av oss kallad Böttögren. Båten svängCe snabbt in
till brygganr och Susa hoppade vigt i land. Så satte han kompasskurs
mot sin barackd.örr. Men plötsligt hörd.es en röst uppe ifrån berget
bredvid, d.är vi had,e en vaktpost: trHa1lå där, vad var d.et för en jävel
som kom i land, kom fram och visa d.ej, annars lceäpper jag d.ejrr. Det
var Saickarpetter, som gio'k vakt. Öströn vände huvud.et; tydligen med

viss svårighetl sorn ett slagskepp vänder ett kanontorn och riktade in
blicken mot berget och posten. Så kom det ur Susas mun: rrKom Du ned
och sätt ett par bord i nin båt, d.å gör Du bättre nytta än att stå där
uppe och galart. Öström passerade mig på fyrtio centimeters hå}1r ned
glasartad blick utan att se mig. Vid norgonuppställningen var haa kor-
rekt klättd i vittr men klagade över hurnrdvärk.

Susa deltog med. iver i allting; d.är han
skap saf tnar med. tradi ti onell kappl öpning
f rån s tång . Susa d.e}tog med liv och lus t
alltid med gott hunör'

kund.e vara med., Vi hrade f,Iärl-
i säck och fäktning ned kud.d e
oeh med växland,e lyclca men
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Men uppriktig i sina omdömen var han i hög grad. En norgon had.e han
begärt några mans handräc1ming. il'Ien när han fick se mannarna, som
tilldelats honom sade han: rfltrej, fy fan, d.om lata djävlarna viLl jag
inte harr. Jag tror han fj-ck and.ra.

Högst uppe på toppen av GaItö 1åg vår signalstationl där ett gåing
mannar som skötte sig själva, så länge jobbet sköttes korrekt. Det
var ka]lt d.är uppe und.er vinterrr, och man brukade taga för sig av
veden utanför matsalen. lUen åtgången blev litet för stort, tyckte
kökspersonalen och klagade inför chefen. Chefen avgjord.e, att man
fick taga ohuggen ved och såga och hugga d.en själv. Uppe på signal-
staiionen fanns en härlig man, soro gi-ck und.er ö]crannet Geta. En mor-
gon med alla tecken på ilska och häintade sågbocken utanför köket för
att bära upp den till signalstationen, dit nan tid.igare burit en mas-
sa ohuggen ved. Susa tittade ett tag på Getas ilslma anlete och så
kom detrr Hör Du Geta skal] Du och bocken taga ut lysning?rr Situa-
tionen blev ögonblickligen odefinierbar och begreppet disciplln lyste
helt med sin frånvaro.

Åren 1941 och 1942 gingo vi riksnarschen. tr'örsta året gick jag i ett
gåing son följd.e Susas gåing. Rätt snart såg jag Susa öka takten och
vinna med stor marginal.

Nästa år såg jag ti1l att jag kon i saro.ma gåing som Susa och satte
mig för att icke s1äppa kontakten med. honom. Takten d.revs upp oeh
snart }ågo han och jag Iångt före de andra. Men så började Susa, efter
vad jag tyckte att halvspringar och då kunde jag icke vidare fötja
med. Men efteråt sade jag til1 Susa, att han had.e fuskat.rrl helvete
har jag ffiskat, det var lappelunkr jag hade alltid en fot på markenrl
sade Susa. Nåja, det var ingenting att argumentera om, men senare sade
vi alltid, åt Susa att taga ii1l lappelunken, då han klagade över att
ha ont on tid.

En gång kom Susa ti.ll nej och ville ha pengar ur marketenterikassan..
Jag förestod marketenteriet bland annat. ttÄja, sad.e jagr här spencleras
ingenting oti11åtetrr. rrJamen hör på Frodir jag skulle köpa höns, och
dom kan äta matavfall, och vi- kan få en massa fina äggtt. Nå, han fick
pengarna och köpte höns. Men barackskvallret kon igå::g, och d.et prata-
d.es on att manskapets pengar gick till officerarnas bästa. DIen, en fre-
dag frågad.e jag pojkarrra, om dom inte tyckte pannkakan u.nder föregåend.e
dag snakat rätt bra, och det kund,e icke för::ekas. rrJarr sad.e jag det
var omkring fyrtio ägg i denr som vi fått från Susarr. Nu blev det annan
tonr och nan föreslog, att Susa skulle få pengar ti1l gardinder i sitt
hönshus, som naturligtrris uttalades hön-sus.

Så kon en håind.else, som jag tycker är oerhört typisk för Susa. Jag ha-
de valt tiet rätta ögonblicket att besöka det långa hus, son möblera-
d.es men en lång båink ned nånga hål. Jag fann mig vara ensam och satte
nig ti}l ro längst in. Men snart rycktes dörren upp oeh in kom Susa'
gnolande på en nelod.i om rrDet var så skrevet på stickanrrorrvad i herrans
nann s junger flaggan omrr skrek jag, och flaggen tystnad.e tveirt och tit-
tade i rain riktning, Så kon det Hu, hur hu.... äjasså d.et är självaste
Frod,ir som sitter här, jat d.u begrep naturligtvis ingentingrr. Så satte
han sig själv iilL ro och började berätta en 1ång och faseinerand.e
historia om sin barndom i l(orrland., hur han och hans l-ekka:nrater lekte
på fjälIet om vårarna och byggde d.arnmar och släppte Iös syndaflod.er.
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En gång hade man beslutat bygga a}la ti-ders dammr och i ivern tog
man av sig kläderna, för det var ju varrot uppe på sätern i vårsolen.
Dammen blev jättestor, och då man öppnade denl gick en jätteflod ner
för berget till böndernas fasa och förbannelse. Men det värsta var,
sade Susa, att hans k}äder hade kommit i vägen för floden ocb åkt sin
kos. ItDu må tro, att det icke var nådigt att komna hem till en ilsken
bondmora på kvällen och förklara, att man mistat kläderna på fjä}let.
rrJamen, stickan då, eller vad var det som var skrevettr frågade jag.
trJasså, ja det var en annan historia, förklarade Susa. På sätern fanns
ju säterstugan och den låstes, då man gick ifrån d.en, och nyckeln lades
under en sten, men för att man lättare skul1e kuana hitta nyckelnr fäs-
tad.es den vid en sti-cka som kallad,es fäbodstiekan. Stickan utsattes för
olika behandling, nåIades, skulpterad.es elIer försågs med texter, och i
hans fa]] had.e han sjungit om stickan enligt: rrDet var så skrevet på fä-
bodstickan, att minsta flickan fick största sprickan.........rl

Utan vidare för dagen reste vj- oss och gingo ut. Någon ropade från ex-
peditionslokalen: rrFrod.i, har Du hört radion?rr ttMe jr vad dårr sade jag.
ttJo, lirpitz har blivj-t sdnktrr. Det var den 27. maj 19+1.

Jag had.e vid något tillfälle sett Susa med. en kvinna ute på ön. Xien den
synen förekom ej längre, och en kvälJ- frågade jag Susa. Det blev ett
samtal om Susas tidigare liv. Han hade varit gift en gångr men hans fru
had.e dött. Han hade en dotter med henne. rrHur mår hon nurr frågade jag.
ttJo, jag var och besökte henne, hon bor i Stoclgholnr men den jäkla tös-
ungen hade vuxit upp och ville ha racket och bollar och ville spela
tennisft. t'Nå, vad är det ned detrt sad.e jag.trJar jag sade naturligtvis
ti1l henne, hur fan tror Du jag kan ha råd ned sådant? Jag tegr och så
tillade Susa med ett litet leende: rr}Ien det stod naturligtvis icke
länge på innan jag tog tösungen och köpte båd.e racket och bollar och
klåinning och nycket annatrr. Så log han soligt och vanm.t.

Susa hade emellertid haft barn ned. ett par andra kvinnor senarer och
dem had.e han tagit hand. om och berättad.e en del detaljer härom. Han
slutad.e: rrl{en d.et värsta var pojken, för den djäveln ville inte läsat
så den satte jag i instrr:mentlära, men kan Du tåinka dej, den djäveln
bLev så d,uktig, att han tjänad.e mer än dom andr&....rt

&Ien hade icke Flaggen en tös ned sig hi.t ut en gång? Nu såg Susa litet
illnarig ut och så sade han: rrKan Du tåinka d.ej att jag vari-t kär i en
prästdotter i flera månader. Jag satt i högnässan en massa söndagart
men det tog ett brått slutrt. Hur så? frågade iag. "Ja, en gång satt iag
i körkan och nästan somande, och då frågade nig jåintanr vad jag tåinkte
på, och jag svarade att jag tänkte på att d.et snart var slutr så vi
kunde gå hen ochtrpil]arr. Men d.å skulle Du hört henne. Det blev eit
brått slut[.

Öströn stod för materielföuåd.et1 sortr tidigare har nåimnts. Ansvaret
var stort, men hans energi var ibland ännu större. En gång hade motor-
l-1vräddningsbåten rfY{ille lund.grenil fått gå ut ned mycket kort varsel,
och i hastigheten hade raan Iännat kvar ett par stora fändrar. l{är nan
kon tillbaka fanns där inga fåindrar, och kapten Utbult fick ingen för-
klaring på sina förfrågningar. Men inne på expeditionen satt en 1öjt-
nant lagströn, vats far vari-t underofficer 1 Karlskrona. lagström frå-
gade så d.är en passant Öström om d.enne icke nöjligtvis had.e sett fänd-
rarna. Vad Öström svarade för:näles ej, men d.å notorlivräd.dningsbåten
någon tinma senare kon tillbaka efter en ny utfärd, funnos fänd.rarna
på klippan. Men det var icke liimpligt att in1åta sig j- samtal med Susa
oen dagen.
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Öströn var stor mindödare och drev denna hobby enligt system. Han ut-
Lovad'e 5 kronor tilL var och en, son raöjliggjorde för honom att komraa
åt en mina för desarrnering. Han fiek sjä1v 60 kronor för varje d,esar-
meringr så affären var sund. Men flottans mdn, som ansågo sig ha mo-
nopol på nind.ödander voro rätt förbannade över alla mlnor, som gingo
d.eras näsa förbi. På Galtö fanns dessutom en löjtnant Warfvinge, sön
sjä1v var stor mindödare. Även han gick miste om många stekar-och kap-
ten Nj-Is G Fröding yttrade en gång vid en nid.dag på tal som mindödan-
detl att 'rflaggjr.rnkare Öströn till Iöjtnant Warivinges stora besvlkel-
se äinnu ej flugit i luftenrr.

I\Ien Öström var mer än en gång rätt nära att flyga i luften. Han berät-
tade sjäIv för mig, hur han en gång skurle taga hand om en mlna, som
1åS oeh högg mot lovats land. Öström land,ad.e i 1ä på holmen och be-
gav sig till minan. P]ötsrigt explod.erade minan, d,är den 1åg och högg
och Öström kastade sig raklång mot marken i rikining mot m1nan och
undgiek sålunda enligt egen version den starka tryckvågen.

En annan gång..Iåg där en stor h:ittills okäind nintyp vid strand.en nå-
gonstans oeh Öström for d.it oeh började mixtra med d.en. Men så fick
han en känslar att allting kanske icke stod rätt tiIl, satte en dyna-
nitgubbe vid ett av hornen och tåinde på en lång stubintråd och gick
att taga skydd. Plötsligt exploderad.e minan och rätt så fort. När
allti.ng son flugit till hj-mlen kommit ned igenl gick öströro för att
ser on där fanns något att taga vara på. Då snall d.et bakom en sten,
och det visade sig vara dynanitgubben, som giek av. fyd^ligen had.e
Öström råkat sätta igång utlösningsanordningen innan han åpplicerade
d.ynamigubben och det var al1tså stor tur för honom, att han i så god
tid sökt skydd.

Oströn had.e en nästan barnslig kärl-ek för rek med sprii:rgdmnen. En
gång på en strid,sövning, skulIe han vakta en ninspäm. iid.en blev ho-
nom litet för 1ångr och han ord.nad.e med. en sprängning på egen hand..
Jusi då råkade ett flottans fartyg komma i vägen genåm spämen, och
dess befä-bårare torde ha blivit rätt så konfund.erad. över övningens
verklighe tsbetonade karaktär.

vintern 1942 var sträng och gav rned sig ytterst ovilligt. vår kom-
muni-kationsbåt behövd.e ibland nånga timrnar för att komna mellan fast-
landet och Galtö. Öströn brukade ha ett par skidor med sig, och d.å man
körde fastr hoppade han ned på isen och skidad^e vidare över isen bred-
vid rännan. Men vårisar kunna vara förrädiska, och en gång hö11- d.et
på att gå galet. Öströn gick igenom isen två gånger på-fard mellan
Gal-tö oeh fastlandet. Jag frågade honom, hur det kåind.es att råka ut
för dylika överraslo:ingar, men han svarad.e helt lugnt, att han andra
gången hade gjort den reflektionen, att han måste ha vart fel väg.
Jag tror i-eke han varj-t rädd, d.ärför var han nog undermed.vetet för
stor fatalist.

Från och med 1944 brev jag stabsassistent med säte inne på Käring-
berget. Jag hade min exped.ition raed flera personers personal. En av
personalen Yar en banktjänsteman från Göieborg, mycket allvarlig men
ned. god. torrhumor. iln flicka kom in en gång och bad få låna en ikriv-
maskin. Jafj hänvisade henne till nannen ifråga, som hette ?ettersson.
Hon fick låna maskinen och glck ut med d.en. Jag ropad.e efter henne,ItFröken, varje gång Ni skriver fel får Ni konma in och kyssa pettersson
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på pannanrr. rrskriv ofta fel, frökentr, kom komrnentaren från Pettersson.
Men Pettersson fick ingen kyss. Någon ancrx fick den el1er skola vi säga
dem.

IIaj 1945 konr och jag fick höra \Tinston Churchill från No 10 Downing
street förkunna Europakrigets slut. Beredskapen fö1l snabbi i-hop nästan
som ett korthus, och den tidigare nyllrand.e förläggningen GaItö 1åg
snart helt öde. Jag var d,är ure med flock journalister, som ville se,
hur där såg ut efter nedläggningen. Susa var där och vi åto en natbit
med honom. rrHar Du verkligen magrat så mycket, att Du kan ha d.en bad.-
dräktenr sade jag och pekad.e på en liten flickd.räkt, som hängde på en
spik i hans bod.. rtDu ser så förbannat myckettt sad.e Susa.

Senare sade han till mig nellan
jag förstå, rrad fliclrungen vill
vi11 naturllgtvis j agtt .

fyra ögon 3 trDu f örs tår, att inte kan
ned. en. ganmal gubbe, men vill hon, så

Ett par år senare skulLe jagr sed.an bered.skapen btivit ett minne, göra
en resa tilI stockhorm. Jag kon ned. tilr nitt tåg, d.å ett tåg frfui.
Uddevalla just kommit in. En ung lcuinna gick förbi nlg och försvann.
Men i det ögonbricket hon passerad.e, blev jag varse, att hon bar på en
liten pojker vars anlete var Lätt att kärura igen. Det var susa upp i
dagen.

Jag hörde vid den tidpunkten, att Susa och lottan bod.d.e som gifta vid
någon institution i Udd.evalla oeh jag tåinkte ibland söka besöka dem.
Men därav blev intet, och så en dag erfor jag, att Susa var död, i
kräfta. Han had.e varit d.ålig 1änge men ieke velat berätta något för
sin makar och hon bör ha vetat on saken och icke velat tala med. ho-
nom om d.et. Kärleken kan taga många forner.

Och nu är bered.skapen ett minne, sora ligger mer än trettiofem år ti1l-
baka. Nog går tankarna titlbaka d.it ibl-and., och a1ltid passerar väI d.å
Susa revy., Hurudan var han?

Ja, han var väI icke någon d.irekt polerad naåinnlska, men han var en man
med. säkert nycket markerade hed.ersbegrepp. Han had.e sina si-d.or, som
kunde vara en del besvärliga ib1and., men hade man kommit innanför hans
kärva Xtar had.e man i honom en god. och påIitlig vän. Han had.e sin egen
filosofi och gick genom livet, helst sin egen väg, fullt beredd. att stå
för de törnar, som d.enna attityd. medförde.

Han påmind.e nog i viss mån om ett par gestalter ur Fänrik Ståls sägner.
Jag skulle vilja nänna Munter och von Törne. Han had.e en självståindig-
het som verkade varE! av samma korn som en bohuslänsk fiskares. Had.e
kriget kornmlt, had,e Öström säkert utnärkt slg, åtminstone om han hade
fått förbliva vid 1iv någon tid.. Ensam had.e han aldrig behövt stå, för
pojkarna fö1jd.e honon. Jag kan komma ihåg en episod, d.å susa sprängde
en mina och upptäckte en strålkastarvagn, som stod i rj.skfäItet. Stu-
bintråd.en var tåindr men Susa störtad.e till vagnen oeh försökte få d.en
i säkerhet. Detta had.e aldrig lyckats honom ensan. Men en flock pojkar
som voro åskåd.arer förstod.o situatlonen och störtade ögonblicktigen
ti1I hiälp och tillsansans lyckades de föra strålkastarvagnen i säker-
hetr innan mlnan explod.erad.e. Detta är nog en rätt typisk illustration
av Susas stäJ.Lning ti11 pojkarna.
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Skulle man komleentera Öströn rned ett citat ur Fänrik Ståls sägner blev
d.et nog: och nycket tåld.e han skrattas åt, fast mera hedras åi.
Dock vore det oriktigt att avsluta dessa minnesbild.er ned. något annat
än ett cltat av honom sjä1v. Han Låimnade över sj.n stora uppbörd. en tidefter beredskapens ned.läggand.e, och efter vad jag försporde, gick arI-
ting fint.

Men en tid innan träffade jag öström, då han var på ett besök inne på
Käringberget. vi talades vid., oeh under santalets gång frågad.e jag ho-
nom om hans uppbörd,. Jag råkad.e säga: trMed Dln energi och noggrarrnhet,
har Du väI inget att frukta, jag skurle nästa tro, att Du har en d.el i
överflödrt. Jag vet inte, om öström plötsligt kon att tåinka på kapten
utbults fändrar. Men han fick något 1 ögonen, som kom nig att tänka på
en tjur som får se en rödk}äd.d., och så kom d.et:

Jag skall säga dig en sak Frod.i, det kornmer att gå åt helvete med upp-
börd.en. Endast ett tred.je världskrig kan rädda mig.

Göteborg d en 25

Arne Frod i

februari 1977


