
Nödhjälps-visa från Stigtomta Flygfält 1933 
 

Text: Palle Rosenqvist 

Mel: I Gällivare trakter 
1. 
I södra Sörmlands bygder  
På AK:s arbetsplats  
Ett flygfält vi nu bygger  
Det borde kanske sagts.  
Att detta snart är färdigt  
därför vi sjunga kan  
Om tiden som har svunnit.  
Det är en saga sann. 
 
2. 
Bland nödisar som först kom hit  
Det finns ej många kvar.  
En del har gjort en kort visit  
Men gamle Knutte Far  
Är kvar fast Malmberg hotar.  
Herr Andersson får gå  
För Knutte dom ej motar  
Han tar sin sväng ändå. 
 
3. 
Det svenska vinet biter  
Sa Ring och sjöng så glatt  
Bland apparat och liter  
Han satt där varje natt  
Tills Landsfiskalen tittar  
Till honom så en kväll  
Och han honom hittar  
I garderoben säll. 
 
 

 
Palle Rosenqvist var född 1911. 
Hans dotter Birgit Oskarsson har lämnat visan 
och bilderna till Stigtomta Hembygdsförening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto och mer information på sid 2. 

4. 
Och Eskilstuna-Hagman  
Försvann en vacker dag.  
Han fick ej stanna längre  
Ty Herrens välbehag  
Lät sunnan-vinden blåsa  
Och sen det färdigt var  
Och genast kom en pojke  
Och sa var är min far? 
 
5.  
Men Rolf han går och vittnar  
Vänd om du syndare.  
Ett tusenårigt rike  
Du inom kort får se.  
0, ve den arme sate  
Som ej lyder Roffes bud  
Får aldrig se och höra  
Hans kära, gode Gud. 
 
6.  
Vi sjunger nu på slutet  
Farväl du karga trakt.  
Men minnena är många  
Om dem vi ska slå vakt.  
Nu är Stigtomta flygfält färdigt  
Arbetet slutat är  
Och flickan uppå armen  
En liten nödis bär. 
 
 

 
(Malmberg = fjärdingsman) 
 



 
Nödhjälpsarbetarna på flygfältet. Palle i vit 
skjorta 
 
Nödhjälpsarbetarna bodde i drängstugan vid 
Stordalen. Huset finns kvar och är nu ombyggt 
till permanent bostad, där bor idag Christina 
Lundbom dotterdotter till Erik Lundbom som 
brukade gården 1933.  

 
Palle Rosenqvist med banjon, de övriga är 
okända. 
 
Palle var musikalisk och spelade även gitarr. 
Musikaliteten har gått i arv till stor glädje inom 
familj och vänner. 
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