
Hej	  Krister	  
	  
Jag	  såg	  att	  ni	  läst	  om	  mina	  bravader	  och	  startjeepen.	  
	  
Ja	  det	  var	  ju	  både	  spännande	  och	  hårt	  liv	  på	  F21.	  Jag	  satt	  ju	  i	  buren	  en	  hel	  del	  men	  lärde	  mig	  
ju	  också	  mycket	  under	  tiden	  på	  F21.	  
	  
Ni	  får	  gärna	  lägga	  ut	  detta	  material	  på	  er	  hemsida	  och	  många	  kommer	  nog	  kanske	  att	  känna	  
igen	  sig	  och	  mig	  -‐-‐	  
	  
Ang	  rustmästare	  Axhammar	  så	  var	  han	  den	  bäste	  av	  befälen	  däruppe	  i	  Boden	  på	  fält	  32	  som	  
jag	  tycks	  minnas	  att	  det	  hette.	  
	  
Jag	  kan	  berätta	  en	  hel	  del	  roliga	  historier	  om	  det	  som	  hände	  däruppe	  under	  min	  tid	  i	  
"lumpen".	  
	  
Jag	  hade	  en	  hel	  del	  duster	  med	  sergeant	  Boström	  och	  en	  del	  andra	  av	  befälen	  och	  hamnade	  
till	  sist	  hos	  Axhammar	  för	  att	  hjälpa	  honom	  med	  orientering,	  anfalla	  värnen	  mm,	  mm	  
	  
När	  man	  var	  uppkäftig	  spred	  sig	  ryktet	  till	  andra	  befäl	  och	  alla	  skulle	  ju	  testa	  om	  man	  var	  så	  
bevärlig..som	  ryktet	  sa	  och	  det	  var	  jag	  ju	  :-‐)	  
	  
Axhammar	  var	  som	  en	  kompis	  att	  jobba	  med	  och	  mkt	  humoristisk	  och	  rolig	  även	  om	  han	  
försökte	  verka	  barsk	  och	  militärisk.	  
	  
Jag	  glömmer	  aldrig	  hans	  röst..	  kraftig	  och	  militärisk	  "giv	  akt	  manöver-‐	  snart	  är	  helvetet	  över"	  
	  
RIKTKARL	  -‐-‐-‐	  handen	  rakt	  ut	  i	  riktning	  mot	  osv	  hahahaa,	  ren	  parodi	  ibland	  men	  så	  var	  det	  ju.	  
	  
FRÖLING	  -‐-‐	  kom	  hiiiiiiit	  	  för	  hellvette!!!	  
	  
Flygsoldat	  Fröling	  anmäler	  sig	  till	  tjänstgöring	  ..	  laga	  måltavlor,	  klistra	  lappar	  snickra	  
måltavlor	  ,	  helfigurer,	  halvfigurer	  osv..	  
	  
Ladda	  lösplugg	  i	  kulsprutan,	  kasta	  fejkgranater	  och	  ha	  skoj..	  riktigt	  roliga	  tre	  månader.	  
	  
Lägga	  upp	  orienteringsbanor	  i	  skogen	  och	  se	  till	  att	  alla	  sprang.	  Vad	  Axhammar	  inte	  visste	  
var	  att	  jag	  hämtade	  alltid	  en	  motorcykel	  i	  hangarerna	  och	  körde	  gm	  skogarna	  med	  
orienterings-‐skärmarna.	  
	  
Sedan	  sålde	  jag	  färdigstämplade	  resultatkort	  till	  grabbarna	  som	  istf	  för	  att	  springa	  sig	  
fördärvade,	  satte	  sig	  vid	  affären	  nere	  i	  byn	  och	  åt	  korv	  o	  drack	  öl	  till	  det	  hela	  var	  över.	  
Sen	  kom	  dom	  småspringande	  i	  mål	  vid	  "sjukan"	  där	  Axhammar	  hade	  ett	  kontor	  på	  övre	  
våningen.	  Axhammar	  hade	  aldrig	  haft	  så	  bra	  resultat	  på	  orienteringsövningarna,	  
som	  när	  jag	  "motiverade"	  grabbarna.	  
	  
HELLVETTE	  Fröling	  -‐-‐	  ALLA	  grabbar	  har	  sprungit	  runt	  idag,	  det	  har	  sällan	  hänt	  sa	  han	  hihihi	  



	  
Hälsa	  sonen	  så	  mkt	  från	  mig	  och	  be	  om	  förlåtelse	  :-‐)	  	  Axhammar	  var	  reko	  och	  bra.	  
	  
Kopiera	  och	  lägg	  ut	  det	  ni	  vill,	  inga	  copyrights	  här	  inte,	  det	  ska	  bli	  kul	  att	  se...	  
	  
Tyvärr	  har	  jag	  sålt	  min	  Startjeep	  men	  den	  står	  fortfarande	  här	  på	  min	  gård.	  En	  sthlmare	  har	  
köpt	  den.	  
	  
Han	  ska	  försöka	  transportera	  ner	  den	  till	  Mockfjärd	  där	  han	  har	  ett	  garage	  ed.	  Kanske	  ni	  vill	  
köpa	  den	  direkt	  av	  honom	  -‐	  jag	  tror	  att	  det	  går	  för	  han	  har	  hållit	  på	  ett	  helt	  år	  med	  att	  säga	  
att	  han	  ska	  hämta	  den??	  
	  
Den	  är	  inte	  helt	  i	  original	  nu	  pga	  nytt	  flak	  och	  elsystemet	  är	  väl	  inte	  helt	  ok	  men	  den	  startar	  i	  
alla	  väder	  och	  funkar	  mekaniskt.	  
	  
Mvh	  "Flygsoldat"	  Tord	  Fröling	  


