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efter att Folka llgnnrfr

tri l1c

:tr Jar- Bill Be'gman har nog Frisera+ den där historien
Iite grann. Plen i sjäIva verket gick det till på det
sättet atLjag skull-e iöredra ett ärende för chef en
och vis av tidigarc erfaranhetar hade jag gjort tre
försIag t i11 svar på skrivel sen. 0ch när jag kom in
tiIl honom , så refu serade s de i snabb Följd alla
tre - agentligen ulan att han hade sett på demr
Just när jag skullc Fcjredra det tredje, så (;nOe
ian

zll

i>n rt>r. I'ftburen.

Han haOe tanii

min

mqrl

ett grabbatag i vapenrock!n och hy stade mig rakt in
i blankettskåpet, som slod mittemot, rakt lgenom
dörren. Cudskelov, så var den öppan. 6ch det blev
dödstyst, på hala FloLt il je xp edit ionen och jag blev
Iite Lvek sam, hur jag skuIIe bete mig i Forbsättninqen.
lYen jag fann att enda möj1i!helen var att gå in igen.
0ch då to9 ja9 med mig det svaret, som jaq ansåg var
det piktj.gaste och qick in.0ch då satt han och såg
ganska så nöjd ut med vad han hade uträttat, t.ittade
på mi9 - han bar aIItid kungen s glasö9on i t jän scen och så frålaoe han . " Vad var oet du ville, din lyrnnal?"
0ch då lade jag fram paoperet. 8ch ulan at+- eqenLliqen
1äsa igenom oet , så sklev han cå deL. 0ch aI lt inq var
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Fr i.l

^rh

FFä i.l

Pella

EIvir, du kommer ihå9 en annan historia,
rn annan sida av Zacka

EIvir

Ja, dat var inte aIItid,

som belyser

dat gick likadgnt ti1L.
Jag hada t,illsammans med några k amrat er kommit som
nybliven aspirant från Ljungbyhad och skull e snabbt
och ef f ekt j.vl utbi.1-das till jaktflygare under Kidde
Norlins Iadning. Undar ett tidiqt skede hada vl start
och Landning med J8. 8ch då hade vi fått 1ära oss, att
det var vikt igt , att man stäIldc ett o I j e k y I a r r e g 1a q e
på rält sätt. Det skuIla stå mallan nio och tolv.
0ch jag hade mina landn ing sövningar och pIölsliqt
började det ryka ordenhligt från FIygpIanet. Kamraterna sLo d nerc på "märket " och vinkade t i11 mig . Jag
vinkade tillbaka och tyckte, att det här g 1ck ju
tiktiqt bra. Men så småningom upptäckte även jag röken
och landade och körde in och fick då be sked av makanikarn, att r.9La9et stod fel och han ville påstå, att jag
hade stälIt det Fel unCer flygninqcn. Det hade jag
intc Ajort. lJtan han hada stäIIt det faI Från början.
Men dst var ju mitt fc1 i aLla FaIl. Jag skullc stäIlt
om reglaget på rätt sätt.0ch då tog Kidde l\orlin mig
med in ti11 Zacke f-r att jag sku1le få en ordenllig
utskä11ning för att jag inta hade skött det där med
reglagcn ofdenlliqt. 0ch vissarligen var jag ny på F10
men jag hade ju hört en he1 dal historier om Zacka
så jag bävade verkligen och flunderade tita på vägen
in, hur jag skulle 1ägqa upo dat, för att överLeva
något så när. Då var Zackc nyutnämnd flottiJ.jchef,
mcn han hade ö v e r s t a I ö j t n a n t s qrqd.
Ki dde Iedde in nig, och jag anmä1de mig:" Uverste,
aspiranl Andgren anmäIer sig." Varpå Zacke titlade
mycket miI t och vänl j.9t på mig. Jag såq huf hans
anlat sdrag Förändrades och så sa 'han bara vänl iqt :
'r Asoiranten har flugit nu och dat är att reglaqa,
som inta har ståtl rikligt
som dat ska '. Låt bli dat
diir. Gör dat rätt i Fortsäctningen. Nu kan ni gå ut.',
som

EIvir
Forts

jag gick ju Iycklig ut. ll{a n när jag t.^- ..!
-A
ur,t ><r
^u
fick ja9 an verklig blåsning av Kidde.
näven i bordet och sa': rrHar aspirantcn inte ans
J-ärt sig gradbctackningarna.rl
Och

aLltid ha sista ordet.

FoLke

Han skuLle

PaIle

Folka, Du kanske vilI berätta ytterligare en sida
av Zack6, om hur han var motandra människor.

I OIKC

Ja, det kan man väl kaIIa en lltan sdrlskanshistoria.
Jag var ju adjutant åL Zacka att helt år och uppIcvda honom på nära håll.
På den tiden hade man inga bilar och det var ont om
bcnsin, så vi som bodda inna i stan - all parsonal
bodda innc i stan - cyklade ut ti11 flottiljen.
Zacke och jag bodda i olika stadsdclar, men vi
sammanstrålade i b.l-and bortåt Värnhemstorget och
cyklade gamensamt den sista bitan genom Kirsabergastaden förbi Kirsebergaskolan och vattentornet, som
aIIa gamla F10-ara minns. 0ch det var mycket fattiga
kvarter, ja nästan slumartade kan man väI säga. 0ch
da små barnen där lekt,e oFta barfota i rännsLenen.
SpeIade kula eIIer vad da hade flör sig. 0ch vid nå9ot
tillfälla
minns ian - att nar oånner
fä-reslen
I vr
Ys,,!e.
när vi cyklade För bi där , nå9ot samspråk var det ju
inte Fråga om utan var och en cyklade tyst För sig,
så stannade Zacke. Så grävda han t,yst i fickan och
tog upp en 25-öring eI.l-cr vad del kunde vara och gav
tiLl barnen och så sa'han ' 'r Köp karamellar." 0ch
sen hoppadc han upp på cykaln och för svann däriFrån.
Något tack aIIer nåqra andra vänIiga ord, :rt fiade
han inte.

PelIe

Vi hörda i BillSergmans historia, aLL Zacke var ju
lite hatl.avrad och Du 0vE hade ju vissa Finurliga
åtgärder för atl kunna undvika det ibtand.

0ve
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^9 rl.I
r1å ha rtr

sättet att när Zacke kom
han som ståenoe rutin att

kontroLLera vakten vid (i rsehrrn.

nnh ft

på
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0ve (fort
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han på ett sätt, så att
da al drig slutade att rotara. 0ch sedan fortsat ce
han ut och hade samma mctod på vaktcn vid läqret.
Han såg tiII att dc var vakna näml-igen. 0ch sedan
kunde da inte somna mcr.
Se:dan började han att gå iqenom divisionerna. Han
började med Första di.visionen och sedan fortsatte
han. 0ch där fick varje divisionscheF verkligen
klart för sig, var David köpte öIet, bådc ganom
båda öronen. 0ch det blev lit,e fårt ibland, cch
jag var vä1digt ung och ny divisionschef och jag

) : rnter.a
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tänkte, att jag orkar inta mer, så jaq kom på dan
metodcn att när jag såg att han hade kommit så 1ån3t
in i divi sionsbaracken så att han inte gick ut
igen, då hoppad: jag ut genom fönslrct i min expedition och Försvann in i hangaren. 0ch det .Lyckades
jag vä1dj.gt bra med. Jag hade en småIänning, som
e x p e d i t i o n s b i t r ä d e och han och Zacke laLade s amma
språk så det gick aIIdeles ulmärkt. De klarade det
sjäIv och sen var jaq Fri Från det.
Man detta var en sida, som han hade. Hade han bara
vä1 fått sin lunch och sin snickarcigarr, så kunCe
vilket barn som helst handskas med honom. Men på
morgonen var han livsFarlig, att komma i nä;heten av.
FoIkc

Dct är en annan historia som rör när Zacke och jag
cykladr genom Kir se berga staden förbi den där gamla
flo.l,kskoIan, där deL var iörläqgning. När man tittade
där fick nan s!' f örst,a divisionen. Dat var Krooks

fo.l.k. Det var slamskolorna, r"ror jaq, som stod uppsLä1lda där lill något, som vi san förstod var
korum. Dat var vaFdag. 0ch dat hör ti11 historien
alt Krook hade då blivit Frälst som det hatte. Han
hada öve r gåt t ti11 PingströreIsen. 0ch där stod
Krook framför fronten och dagkorpralen Lar sson vingmutlrrn kalIad - stod också framför och tug3ade
fradga. Då rann sinnet på Zacke och han sLannade
cykeln och så ropade han rr Klook, vad i he.Lvete
på9år här? " 5å deL blev ett hastigt slut på det
korumet. 0ch så sa han: rrDet ska jävIar anamma vara
rnligt raglamentet. Det skal-.1- vara en kobt bön och
sa

dan

Gud,

bevare i ä d e r n e s l a n d e L . "

FoIkc

0va

Efteråt kallade Zacke in Krook på sin expedition
och så gjorda de uppdär varvid Krook saf i Knut.
förstår mig intc.', 0ch så grät han.

Du

Du kommer ihåg en gång, då Krook var inne och talade
med Zackc om Pingströrelsen och t u n g o m å I s t, a I a n d e . 0ch

Krook sa'att den heligc ande kom över dem och dom tal-ar
och dom talar språk, som dom aldrig känt tiII och dom
vat inta vad da sägar. Då avbröts Zacke.. rVad säoer Du.
vct dDm inte vad dom säear?rl
FoIke

Vid ctt ti]1FäIle berättada Krook, att an av oeras mcdbröder skulIe åka ut lilL åfrika. 0ch han åkte tåg och
Plilano. Där gick han tilI församlingan på deras
kom till
bönemöta. Då kom guds anda över honom och han stä1lde
sig upp och predikade på flytanda italianska. Zacke
tänkte an stund och så sa 'han : rrDet var en djävIa löqn.
För då hade han 1äst italienska på tåqet."

PeIIa

Lcnnart, hur var det. när Zackr sa, farväl tiII

tr

?

Lennarc: Jag upplavde Zacke under aIla åren. Jag tjänstgjorde
under hans befäI sadan 1 940 ti11 hans pension och kände
ju tiII hans sidor. Plan jag har en helt annan sida om

röda ärr och det där, som har berättats tidigare.
Jag g1ömmer aldrig när han gick runt på Flottiljen och
skuIIe sä9a adjö liIl sina underlydande. Då kom han uoo
i tornet. Där var jag, Torsten Lundström och en meteoro_
Iog uppe. Man han gick Förbi Torstrn och mcteorologen
och gick bort tlll miq och så sa'han: "Nu skall jag
mucka jag också. 0ch nu skall jag passa på atl tacka
Dig för alIa de år, som Du tjänslgjort under mig.0ch
tacka För alla lrevliga tennistimmar.'r Sedan skulle han
säga nåqot mrr, men då började ögonan rinna på ho nom.
Han blev rö rd. 0ch dal var an sida, som jag aldrig upplevt av honom. Så Jag btav Iite konfunderad och han kunde
inte säga nåqot mera, utan vän de och gick ner från tor_
net och gick Förbi Torsten och meteorologen. tflberåt sa,
Torsten: t'SkuIle inte gubbadjäveIn säga adjö li_11 oss
också ?r'

Pe1le
Ba ga

: Hur var det

Bege

att ha brifing för Zackr

Egentligen visar min berättelsa Iiksom Lennarts att Zacke
var inla omöjlig att handskas med. Även om dat ibland
växlades lite hårda ord. Han var mycket noga med att man
t. ex. vid an väderqenomgång skulle använda samma uttryck,
som meteorologcn hade gjort. Det bommada Jag sn gång, när
Zacke anställda Förhör afte r an vädergenomqång, för aLt
kolla om vi upplattat genomgången, vilket jaq antagligan
inle gjort. I alIa fa11 Fick jag en förskäckIig utskä11_
av honom för at,t jag hade repeterat feI . Jag kände mig
föroråttad och fi ck tag på Zacke ePteråt utanför. 0ch
vad jaq kan komma ihå9, så var jag min st lika koLeiisk

vid det lj.I1FäIIet. Föi- jden var, att det b.Iav
en deL hela ord växlade och sa dan kalLaoe nan samman
div i s ionen ig:n och så f j.ck jag 8n ny utskäIIninq och
sedan när vi gick ut, så sa'hanl'tTa del inte. så al,lvarligt.rr
som Zacke

Fol-ke:

är nog en av de få, som har vågat opponera sig mot
Zacke. Det var mycket ovanliqt. l4an gjorde de! inte.
ostraffat.

Pel-.Le

Vid dsnna liden hade vi mycket amerikanare på BuIltofta,
som hade nöd.Iandat där . 0ch där var flera historier i samband med dam. 0ve, Du kommar säkert ihåg, hur Zacke reagerade för amerikanarna.

0va

Du

: Det har ju framgåLt tidigare, hur Zacke reaqcrade för
foJ.k, som inla gjorde nå3onting. 0ch i och med att Fästninqarna kom ner, så hade vi svårl att veta varl vj. skul1e
göra av folket och då hade vi samL at några besätlninqar
på 9räsplanen framför kanslibaracken. 0ch där låg dorn
och Sjoroe ingentirg i stort set t i sol skenet. Jag var
adjutant åt Zacke . 0ch pIöisligt hörde jag, ait nå9ot
sku-LI: hända. Det var alltid Iile flörvarninq _ några
mullrande jud inne Från c h e F s e x o e d -i t i o n e n . Så kom nan
ul och sa'till
mig: rrSäg ti).I dcm, att dom st,ä11er upp.r'
Jag vi.sste ju vilka ,som skulIe stä11a upp, så jaq for
ut som ett skollat trol] och sa, tiII amerikanarna acr
stäI la upp sina basättningsr, För ftottiljchefen vill
sä9a god daq till er.
J"

t.
0vc

Det var väIdi9t svårt att få någon ordning och reda.
l4en i slort sett, så fick jaq ihop dem i fyra e.LIer Fem
högar. Sedan sprang jag in till chafen och sa, att nu är
det kIart. Jaha, sa han. Kom med. Så toq han sin mössa och
stäl1de sig på trappan utanför kan slihu set. AIla ameri_
kanarna titlade med spänning och stor förväntan på FIot_
tiljcheFen. Det märkliga var, alt de nu hada rest siq
och när de hade tittat an stund stod de ganska rakt upp.
Vi gick nu runt om gräsplanen Fcir qtt titta på dem Från
andra hå1lct dit da var vända. Och när vi kom fram till
dcm, så stod dc i snöräla led.
Sedan började Tacke tala till
dcm och han sa:'r Hou do
you do ? " Då var det absoLut tyst. Sedan hade hans engel_
ska ordförråd tydligen bagit s1ut, så han iortsatte: på sj.n
småIändska och sa' : rrNr.l e , Ni eå f uIla i f aen och veLer
hut". Så tittadc han på dem en qån9 till flör säkerhets
sku11. Då så9 man hur blodet försvann från ansiktel på
amerikanarna. De var b.Ieka av skräck. Sedan vände han sig
till mig och sa' : "Säg till dern att de fortsälter.. Så
gick han. Jag sa' Dismiss, och så gick jag after honom.
Dat var rätt roligt att sa att cftar danna historien så9
man aLdrig en sysslolös amerikan. Utan kom Zackc nå9on
gång senara i närheten så gjorde de a1]t lör att f örsvinna
utom synhå11.
En annan historia måste måsta jag berätta om Zacke:
Han Iavde ju kvar i 'l 894 års a x e r c i s r e q 1 e m e n t e från Hult_
fredsslätt. En dag kom han in till mig och sa, n StäL1

upp din division. Ni skall ha exercis.rl
0ch heLa raskat - jag hade '1 7 aspirant,er - stäILde upp.
Och eå skulla vi stäI1a upp på rolakolonner. Jag hada ju
ingen aning om vad det var, så jag st,äL.Lde upp divisj.one n
på skyttekolonn. Så sa. Zacka: "Nu skal-l vi öva kavaLleri_
anfall . 0ch när kava]larianfall kommer så säger antingen
kavallerianf a.L1 från vänster eller kavall er ian fall f rån
hciger eller Från enplats. 0ch så For vi iväg ut mot fäItat
och så sa' han : n Kaval.l-erianf aII f rån höger I ,,
Då skulla vi tvärst,anna och göra flront not dat hå11 vari_
från anfallct kom, första 1:det liqganda, andra knäståenda
oeh lredje ståande och dat Fjäcde skulla antagligen Iadda
om muskciterna. Nåqot sådant skul-le vi g öra.

forts

0vc

forts

0ch så hör de! ti1l" historien att dat var mitt under
beredskapstidan. AlLa bar pistol med skott i magasinrn.

o.

- sedan var vi tillbaka tilL divisionen igan. Då ropade
Taeka z rrKavallcrianfaLl från Bulltoflagårdcn - EIdl t' Hela
divis.ionen stannade, gjorde höqer om och så ga'dat : Pang I
En aspirant, som hatte 'ri ickström, hade skjutit. Då hördes
dct en laalerviskning i divisioncn : "Det var För djävIigt,
bomma på det avståndet.i' Hala dlvisionen höII på att explodara och Zacka blav blå I ansiktat och kunda inte, Förstå
hur vi kunde stå där och ha svårt för att hålla oss för
skratt.
Se dan slutade dan övningcn, Först J.ånqt efteråt berättada
jag lör Zacke, varFör divisionen hade haFt så svårt för att
håI1a sig För skratt. Då förstod han.
Nå

FoIka

Jag kommar ihåg när jag hade korpralskolan. Det var en
stor skola med 40 alever. Då ingrep Zackc en gång på samma
sätt och sa:rrNu skall jag visa ar en sak, som vi gjorda

på Hultsfredsslättr vid armen.
Då skulLc man göra på samma sätt. Man stäIIda upp på två
Ie d. Första Ladet stälIda sig på knä och andra ladet sto d
upp med karbinerna. Man hade 1ösa pluggar i skottan och så
kommenderaoes rrSalva I " Så intogs färdigstäIIning och
Zacke kommebderada: rr Ga fyr I "
Datta visade Zacke mera som ett kuriosum - som en medeltida övning.
PeLIe

Zacke ha de elt qot t ö9a till
Du FoIke elt minne a-.

Folke

vct ja9 aj. [1en Zacke hade med liden blivit
allergisk mot aIla ingenjörer. Han hada ju tidigare varit
cheF för F ö r s ri k s c e n t r a.I e n , lrots att Zacka ingalunda var
någon takniker själv. I varje fal l var han aJ-Icrgisk mot

våra ingenjörer. Det har

Bakgrunden

sin rnen Fl.rf.i

I i i nnen iör Si nra ÄkerIinO.
tillfä1la när jag var ad ju tanl , så öopnade han

Vid eLt
skjutdörren och sa':

"

iöfj

med

nu, så

ska

'vi inspektrra

verkstaden.

Vi eyklada tvärs över fältet I j.lL ABA:s gamLa hanqar,
där ävBn vi hö11 titI. Zacke satle igång, och Äkerlind
FöIjde ned och demonstrarade. Så kom vi t,iII ritxontoret.
Där salt en konstrukt,ör framför elt slort ritbord med

Folke

forts

0va

linjaler

på.

Han grunnade på ett tekniskt problem, så
han stödde huvudat i handen medan han satt där och lundarade.
Det sku]Ic han inte ha gjort. För Zacke rök på honom och sa, :
ItVad är ni anstä1fd som ?r' - påsmå1ändska.
Jag vet inle, om k j.1Ien FcirstoC att det var Zacka, FlottiljcheFan,
så han tittade upo. Och så sa' han : rJag är ritarc här. "
Då tänktc Zacke en stund- och så röt han : INå, så rita då | "
mcd

Jordet här m:d det Lakniska. Kommer Du ihåg Fo1ke, när Zackc
höIl på att tjva sig som Flottiljchef på FB.
AIla tre divisionerna jagade s upp och Iåg och Flög fram och
tiIIbaka. Zacke skulIe då anropa oss och ge order.
Då hörde man hur teLcfoniknappen t,rycktes j.n och så komdet i
etern : t'Ha1Iå, haltå , hörs jag '? hörs jag ? " Sadan kom det
.
a,
ej m6r. Dä ingrcp
Ake
Söderberg : I'Adam från BertiI. Del hörs
bra. rr Scdan ingrcp Knut Lindahl och flörsökta rätta till stationssignalerna.
Då hörda man igcn, hur telefloniknappen trycktas in och så
hördes det :rrHallå I r' 0ch sedan hördes det inte mer.
Sedan fortsattc vi och fIög en heI timme. När vi sadan kom
ner och hade ställt upp så sa'Zacke: r Ja, det var fel på
mina megafoner.

Palla

rr

tal om megafoner, så har jag ett annat rnj-nna av Zacke.
EulItofta körde Zacke a1ltid med, att när han var uppe och
flö9, så skul1c telegrafisten Amneus vara i TMR:en och svara
omedelbart, när Zacke ropade i radion.
En dag, när Zacke fIög, ropade han : 'rBulltofta, hör du mig.
BulltoFla, hör du mig ? " l,len han fick inget svar. Så när
han ilsken kom ner Fick han ta9 i 0l1e Rudbeckrsom var signalofficer och sa lill honom: rrHäD har jag varit uppe och FIugit
och ropat på Bulltoita hcla lidan utan att få nåqot svar. Ta,
rada på vad det är för fleI.
01la Rudbeck jagada ut tiIl Amneus i Tl4R-bussen och Fick rada
på, att Amneus hört Zacks heta t j.den och svarat honom. så han
kunde inte för stå, vad dat var För faI.
Då gick 0lle Rudbeck in till
Zacke och anmäIdcralt Amnaus hört
cha fe n hal a tiden och svarat honom, så han kunda int a flörstå.
vad det var För Fel..
På
På

10.
Pe 1l- a

Då svarade Zacka : " Nä, du kan inte hitta något fel. Mcn
det kan jaS. - Dat var dom djävIarna, som jag hada gIömt:
0ch så pekada han på hcirlurarna, som 1åg kvar på skrivbordet. Han hada 91ömt att montera dem 1 Flyghuvan.

ll

Ja, så kunde det qå tiII. Nu skal-l jag be Dig FoJ.ke berätta,
hur dct kunde qå tiIl , när fJ.ottiljchafen höI I förhör.
Dat var en värnpliktig,

Folka

övergivit postst,äJ-lat.
Få den tiden gäIldc ju krigslagarna. Det var ungafär som
krigslill stånd och man kunde flörutsälta ett myckat hårt
slrafF. DärFör skul1e det vara iörhör av Flottiljcheflen
i närvaro av auditören och ett vittne och jag skuIla vara
med som vittne eftercnm i2^ rlA f iäne*^ irtOe sor,r Flottitjad jutant.
Den värnpliktiga erkändc Förseelsen och Zacke skulle då
utmäta straFfat. Då tog han strafflagen för kriqsmakten
och bIäddrade i dan en sLund,f,ör att - förmcdar jag psyka den här qo ssan, som bleknade mcr och mer.
TilI sl-ut tittada Zacke upp på honom och så sa, han:
rr Fy faenl Här står, att du skall skiutas.
't

PaIIe

Jag her ctt annat, mycket vackert minne av Zacke.
Vi var fyra fänrikar på F'1 0 vid det tilLFä11-et.
En kvä11 bjöd Zacke hem oss på middaq. Han v j-IIe väl bckanta sig lite närmre med oss. Zackc hade en myckat glad och
trevlig fru och sjä1v var han på gott humör, så vi hade
!n underbart travJ-ig kväI1 i hans hem. Zackc hade piano i
hammet. 0ch jag som tyckta om att spela, spelade en stund.

som hada

eFter träf lacie jeq Zacke ulanFör kansiihuseL och
gick då Fram t ilI honom och tackade för den lrevJ.iqa
middagan. Zackc titLade på mig tn stund och så sa' han !
It Hmm . 0ch Du spelar piano. t'
Efter det var han alltid vänl ig mot miq och tog hand om
och hjäl pt e mig vid FIera tilliäIIen.
Han bIev som en
andrc far flör mig.
Dagen

