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Fortsättning Dand nr sid 2.

PaIIa Ja, FoIka Du hada ett par historiar tiII om Zacke.

Vi har talat ti.digare om ärrat, som Zacka hada på

Iäppen. Du kan berätta bakqrunden om hur det kom til-I.

Den här händsIscn inträFfade flöra min ti.d ti.l-Lsamman
med Zacke och jag har aIIt så bara hört den barättas i andra
hand. Dan skulla ha j.nträffat under flyqkompaniats
tid på PIalmslätl. Där händs del att man basarad:s oå
Håslholmen för skjutövni.ngar. Dct var i auqusli
månad och oFficararna hade orCnat en kräftskiva till
vilkan man ävan bjudit in provin si.a11äk aren i trakten.
l4an höI] till på herrgården Stora Höga, i traklen av
Hästholm:n dit officerarna ofta var in bju dna.
Za:ke var flottiljens pyrotekniska oFficer och hade hand
om Flotliljens .'akctar och si qnal pi stolammunil ion och
dy1i9t. För all förhöja glädjen på kräftskivan lovade
Zacke att bjuda på fyrverkeri.
Krält,skivan gick tiIl som vanl igt med både mat och
dryck i stora mängder och sadan kom stundan, när Zacka
skulle bränna av sitt iyrverkeri.. Han länkta väL j.nte
så mycket på riskarna utan tog låCan med rakaterna
och bengaliska el darna i Famnen. Dch så toq han en sto r
ciqarr i munnen och gick bort tilI andra sidan qräs-
mattan, dä! han skulla släIIa upp fyrverkarlet. på

vägan dit råkadr det falla Iite qLöC ner bland rakeler-
na. Dom tog ald och cn raket For upp genom läppen pä Zacke
svedde av ögonbrynen och gjorde honom svart som en ncgsr
i ansiklgt. Tecke släppta iFrån sig det andra av lasten
och kommsnlarade kort: "Det var cn djävla smäL1! i'

Kamratarna ru sade t"iIl och såq att han bIödde och var
iLla däran . 8.Land kamraterna var ju även provinsial-
läkar:n, somhade sin 1äkarväska mod och sa,: Vi går in
här i husel, så skall jaq försöka sy ihop Dig.
Zacka lades upp på ctt bord 6ch böjd över honom stod
p r o v i n s i a 1 I ä k a r e n och Försökto sy ihop I äpp.n. När han
hade håIIit på en stund tittadc Zacka på honom och sa,r
c.,- T1., .,|--- ]. -a..r n:-uu6rr Lr <rLi !.i/rr djäV:I !

5å småningonr blev lä:pen i aIIa fatl ihopsydo. l,1e n som

minne av den hände.lsen hada Zacke så länqe han levde ett
stort ärr på överJ.äppon. Det ärrct använCe s som en varninq
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och ett bavis på när humöret st-.g och närmade si3 kok-
punklen För då bLev ärret bIårött. 0ch då visste man, att
då var det tid att tala om något annat. Det var an bra
signal..

Dat går många historier om Zackc. En vet jag särskiIt,
som har gått i olika versionar.
Zacka skuIIe an kvä11 9å på bj.o. Nu råkade han hamna på
en biograf, som var nyrenoverad. och hade fåtl moderna
stoLar, där sit sen "älI de s upp av si9 själv, när rqan

resfe sig. FJira gången Zacke var på den här biograf,en
var där fasba bänkar, så han visste inte om den här fi-
nessen.
Zackc kom in, satte sig på sin pIats. lvle n eftar cn stund
tyckte han det b.l-ev för varmt flör han hada ytterkläderna
på si9 så han rasle sig fdr att ta av rockan. Då f äl,ldes
sitsen upp utan att Zacke märkte dat. När sadan Zacke
satta sig, så salte han sig med ett brak på golvat.
Arret blev högröt,t och mad en vi.lt stirranda blick vände
han sig om och gav den bakomsittande inLe ont anande
bcsdkaren cn snyting och röt: nDjävla dumt skämt. I n

Zacke hada ju myckat kort stubin.

1942 hade vi en svår isvintar i 5kåne-. Dan har Du FoIka
att mi.nne atl berätta om.

Det minns jag vä1 . Vi 1åg på Rinkaby och jag var ad jutant
åt Zacke. Vi satt i flygvapncts villa på nedre bolten vid
flygFäl lal diir vi hade vår axpedj.tion och även att litet
mässrum. Det var mycket snö och snöröjninqen var då1iq på

dan tiden, så vi. kunde inta flyqa. Dct var kaIIt och

snöstorm - inte en vanli.g snöstorm utan cn isande kaIl
vind Från havat. Zacke salt vid sitt 1ilLa skrivbord.
Dct var aLldalcs rent, inte ett paDpar Fanns på det. Han

hade att Fönster mittemot sig och gcnom deL såq han ut
över dan snöiga Rinkabytraktcn.
Jag satt i andra ändan av rummet vid mitt litla bord
och på det fann s inte hel1er några papper. Tidan gick
och så småningom tyckte uäI Zaeke att något skulla
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hända, så han tiitade på rniq och så sä han : Vi ska'
åka skidor. Jag tyckte atr cet var inc,e njSob vidare
väder För skidåkning men jag svarade: Ja chaf:n. 0ch

så gav jaE mig iväg och Förberedde mig. Ja9 bog på mig
anorak och vintermössa och För att vara riktig+- säker
även vinlarhandskar och f J-ygglasöqon, För drt bIåste
små so ik. Niär jag sedan skuI l e spänna på mig s<idorna
och Zacke kom ut, så såg ja3 tiII min häpnad, aLL Zacua

var bara ikIädd vanlig uniform med vapanrock och det
enda, som han tagil på sig var fI yqt jänstmö ssa sommar

och vantar.
Sadan qav vi oss ivä9, Zacke i bäten och jag gftar.
Han gick rakt amot vinden. Det bIåste från havet, så

rri Finlz nå Framåf hä i.2 mzn 7>r'ke <i.n2rlr rnviqf nå,
9q ' r u ii,q

\/i -r i..r,.". en tl|r nå ,rn-raFar trn km Från Fältet och när
vi kon !iIIbaka så ve! Zacke en sy1 föD gu Car därf 5r

'att han vef helt igensnöad i ansi<let. Ggonbrynen var
FLera cm hjocka av is och snö och från näsan härgoe is
ända ner på överIäppen. l4en han bara stampade av siq
snön och sedan Fort satta vi, som om ingentinq haoe hänt.
Jag tyckte dat var imponerande av honom och har Iänqe
nrrrbbl at nå varlöf han oav sio iväc oå dan turen och
yarför han var så illa utrustad. Jaq skulla f örestäl-La
min all- dpl var pn motvikt mol stillasittanCet och alt
ingenting hände. Dct kom I.iksom en explosion. SeCan såg

att vädret, var då1iqt. ivlan envis, som han var, så skuIla
han inLa ge upp utan sku-I1e genomFöra dat. Dat hörde ti.l-1
dan tioens ufpfattning.

\-/ Palle Lcnnart, Du har ett minne irånan o r i a n t e r i n g s t ä v I i n g ,

som också visar Zackes hårdhel.

Lennart: Som vi alla kommer ihåq, så var idrott obligatorisl< för
för all flygande personal . 6ch varj: frödag skulle vi
.nF i nna .lri___enrartng.
Vi låq på Ri.nkaby vid detta til1fläIIet och körde s med

bu ss upp t iII Göin9e För att spri;rga an orientering på

c:a 9 km.
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Jag hade sprungit till st.rax föra sista kontrollen, då
jag kom till en bäck. Där satte jag mig, tog av skorna
och stack ner mina iIla åtgångna fötlar i vattnet,. Under
tiden jag sal t där, så kom Zacke springande. Han stannade
och fråqade vad jaq gjorde där . Jag sa'atl jag hada gjort
mig iIla i FöLterna och bah6vde svalka dem :tt tag. Det
tyckte Zacke var alldeles utmärkt, så han satte sig vid
sidan om mig. 'li sat L ocr- pratade en sLund. lvle n sedan
tyckta jag, som s..:ttib 1ängst, att oet var Cags att fort-
sätta, så jag ra sLe mig, tog på mig och tittade på xartan.
Då sa Zacka: Vj.lken väg ska'Du La'?
Jag svaradc,att jag tar stigen bort tiII vänster. D:t visaCe
si.r att iao kom direkt- liIl sista kontrollen och scdan

direkt, till mål-at, som ej Iå så långt, bort.
När jag kommit fram, klädde jaq om, f .ick saft och bulle
och var klar att åka däriflrån med bussen. när Zacka kom

mot mål"at.
Då z:,nnr ian intt llf e hli aff <nr i nna Iilr i uänon Fän

honom, så at,l han skuIIe se mig. Jag var ju minst rn halv
timma före honon i må1 . Men Zackes enda kommentar var:
Du spranq visst rätt I

Som vi err, gav sig Zacke aldrig. 0ch han var i vanliga
FaII en mycket duktig orienterare. Han var också road av
nr-h rjc llnn < jål v i nfika so!leS idrolter. Särskilt road
var han av att snel a l-nnis- Da1' snp l ar. han älCa fran
till sin död.

Jag har att minne au Zacke Från en av tennisbanofna vid
idrottshallen i ÄngeIhoIm, när Tacke var pensionerad.
Zacke vat inta särski.It road av sina chaler ulan hö-11

qärra lile distans tiII dem.

in auq när vi spelade iIygvapenmäst erskapen j- tennis
vid idrottshallen kom Zacke di-t för atl lilta på. När

jag sto d och praladr med honom, kom dåvarance CFV med sin
aC'utant 31rnJe. Zacke frågaoe: Van är det? Jag svarao.
att dal vu r CFV mad:rsin adjutanl.
Zacke rittade oå de.n ocl- så sa 'han : Äh , fy Fa:n. Då går
ian hem - lr:r- så - j nk han därifrån.


