
















"Kom ihåg att det är på farten som ni lever"

Nåväl, utbildningen genomfördes - om än i långsam takt - den 19 juli 1913 

tog Björnberg och Silow sina certifikat. Proven var ganska enkla: två 8-or på 

100 m höjd över fältet och två pricklandningar 

där hjulen skulle ta mark inom 5 m från angiven punkt. Dagen efter 

"examen'' fyllde Emil Björnberg 28 år. 

Emil Björnberg beundrade 11flygbaronen" Cederström mycket. Han h,�

rakteriserade honom som "en levnadskonstnär, mycket individuell och 
en bohem till naturen. Han var i grunden godmodig men kunde också 
vara skarp och ironisk, t o m  elak�·Han gisslade alla - men även sig själv." 

Carl Cederström var som flygare noggrann och mycket försik

tig. Han var inte ett uns av tekniker - då måste �n lita på andra. Han lät 

sina elever lära sig en del praktisk verkstadstjänst under ledning av 

mekanikern Ragueneau, som var en begåvad och yrkesskick- lig man. Här lades 

grunden till det samarbete och det förtroende som sedan dess levt vidare 

mellan "männen på marken och männen i luften." Emil Björnberg berättar att de 

tre flygarna kamperade i vad man kallade "flygarnas högkvarter" - en bostad 

i dåvarande posthuset mitt emot Malmslätts järnvägsstation. Där disponerade 

man två rum - Cederström bodde i ett yttre, mindre rum och Silow och 

Björnberg i ett inre, mycket stort rum. Detta blev också en livlig 

samlingslokal för alla vänner som gästade "högkvarteret". Eller som Gösta von 

Porat uttryckte det: nLivet lekte - också i samhället. Det var en lycklig tid. 11

Kanske var det dock ibland något kärvt för Emil Björnberg. Han var yngst i 

"högkvarteretn och måste enligt Cederströms order hålla uppsikt på dagens 

väder och därför vara vaken "innan skam fick på sig skorna 1" Efter flygning 

och därpå följande frukost gick Cederström och Silow och lade sig. Åter måste 

den yngste offra sig, stiga upp 

och gå och hämta lunch på officersmässen för att med denna åto� Täcka sina 

kamrater. 

Emil Björnberg tillträdde som C F 3 på hösten 1926. Det svenska 

Flygvapnet•.'ll>i'ganisation i slutet av 20-talet och under 30-talet 

kom i mångt och myeket att vara en del av hans livsverk. Han var en 

av de verkliga pionjärerna som aldrig ville framhålla sin egen insats men 

var snar att �ll:,a.andra. · 

Han sammanfattade pionjärtiden sålunda: nvi flög inte för penningen. Vi 

flög för äran och nöjet och av intresse för saken." 

Gösta Norrbohm 


















