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Hjältar i Tornedalen i

Cristina och Tore har jobbat med boken Ambulansflygaren i tre år. De skriver bland annat viktig tornedalshistoria
TORNEDALEN

Äkta paret Cristina och
Tore Öberg i Luleå ger
efter pensioneringen ut
sin tredje bok, Ambulansflygaren, där viktiga delar
av dramatisk norrbottnisk historia utspelas i
Tornedalen under krigsåren. Haparandabladet är
en viktig källa till boken.

Huvudpersonen i boken
är ambulansflygaren Allan Norberg, bördig från
Stockholm. Han riskerade ständigt sitt eget
och besättningens liv. I
snöstormar och dimma
navigerade han ofta – utan
moderna instrument –
strax över trädtopparna till
landningsplatser långt ute
i ödemarkerna. Uppdraget
var att rädda människoliv.
På vintern var planet
försett med skidor och på
sommaren med pontoner.

Vår och höst landade han
i vakar på isbelagda sjöar
och längs gränsälven.
Han flög i hela den norrbottniska fjällvärlden. Stora delar i norra Tornedalen.
Krigsåren mest
dramatiska
De mest dramatiska händelserna utspelades krigsåren 1939 – 1945. Tusentals norska motståndsmän,
finska flyktingar, tyska desertörer samt polska, ryska
och serbiska krigsfångar
strömmade till Sverige
från de tyska slavlägren.
De kom från ett ockuperat
Norge, ishavsfronten och
fortsättningskriget i finska
Lappland.
Norberg flög skadade
till sjukstugan i Vittangi
där läkaren Folke Englund
utförde amputationer av
förfrusna fingrar och tår

Överlevande soldat i krevadgropen efter minsprängningen vid Palovaara 1944. Tryckvågen slängde upp
dörrar i hus flera kilometer från krevaden. Bilden
publiceras här för första gången.

som inte gick att rädda.
Ibland följde han med i
flygambulansen.
14 soldater omkom
Ett kapital i boken handlar
om minolyckan den 3 juli
1944 vid Palovaara utanför
Haparanda. Ett antal minor
briserade i en så våldsam
explosion att dörrar slungades upp flera kilometer
från olycksplatsen. 14
unga soldater omkom och
11 skadades.
Haparandabladet kunde
dagen efter berätta om den
troliga olycksorsaken – en
av soldaterna hade försökt
desarmera en mina på icke
tillåtet sätt. Utredningen
visade att tidningen troligen hade rätt.
Dagen efter olyckan
flög Allan Norberg två av
de svårast skadade från
Salmis till garnisonssjuk-
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natur, ägnade aldrig en
tanke åt att stoppa flyktingar vid gränsen.
”De ställde upp
– De ställde upp med
med allt”
Cristina och Tore uttrycker allt de hade. Mat, kläder,
stor beundran för de di- filtar och husrum och de
striktssköterskor,
barn- genomgick stora strapatser
morskor och sjuksköter- i ödemarkerna för att rädda
skor som ofta följde med livet på svårt medtagna
flyktingar, beambulansplanet
för att ge första Människorna rättar Cristina
Tore.
hjälpen och som
i ödemar- ochExempelvis
deltog i den ansträngande för- kerna gjorde sameynglingen
flyttningen av
heroiska Nicolaus Svonni sprang vid
flyktingar i bårar
insatser
olika tillfällen
och pulkor till
två mil i fjällflygplanet.
Idag vill många stoppa terräng för att nå närmsta
flyktingmottagning trots nödtelefon. Vid ett tillfälle
att ytterst få berörs person- blev det fyra mil fram och
tillbaka samma dag.
ligen av flyktingarna.
Ödemarksborna, samer
och nybyggare bland annat Mästerlig blandning
i norra Tornedalen, som Bakom boken ligger en
forskningsinsats
själva levde under knappa stor
omständigheter i en karg och det är en spännande
huset i Boden.

Två dagar efter minolyckan i Palovaara hölls en militär
sorgehögtid på torget i Haparanda med elva kistor som
skulle sändas hem till de olika hemorterna.

skildring. Tore har haft
huvudansvare fört att ta
fram unikt källmaterial
från arkiv, dagstidningar
och egna intervjuer. Allt i
boken är belagt med källhänvisningar.
Hans research har också
gett flyktingarna en identitet och eget ansikte. Flyktingarna är inte bara objekt
i boken, de är människor
med traumatiska upplevelser som inte släppt hoppet
på fortsatt och bättre liv.
Av allt detta har Cristina författat en mästerlig
blandning av dokumentära
fakta och spännande ögonblicksskildringar. En ovanlig kombination skriven av
en skicklig författare.
Boken ges ut på eget
förlag.
Lars Pekka
redaktionen@haparandabladet.se

0922-280 00

Ambulansflygaren Allan Norberg, född i Stockholm,
hade ett otroligt bildminne. Han hade norrbottenskartan
i huvudet när han navigerade på låg höjd från Boden,
bland annat till Sveriges nordligaste gård Kummavuopio i dimma. 

