'Zacke"'
När Knur Zachrisson blev chef för F l0 den I
^t... irr+i
1940, srod andrr världskriBec i fuII
låga. Tyska flyBförbaod behärksade luftrumne! över Polen och södra 0scersjdn. Näroare
den "hecasae deLen av den euroDeisko kri?sekådeplatsen äo BuIlrofr3 flygiäIE i syaiigasce' Skäoe kunde oan just då knappasr komoa.0ch F 10 skuLl.e "sätras upp" på BuLl.cofta den I oktober. Förliggningen föruEsa!tes
bli cil !fäl1i9.
Delta underlätEade inre e!ableringen. I siooq tid skulle flotriljeo fLyrcas. Vart
vi.sste dlarl ince. Därför kunde oan i.ite hel1er ge flottiljen någoc oan'n. F l0 fick
tills vidare nöja sig oed at! vara e!! nun'.
oer. 0etta bek)'narade dock iltce den nye
florcitjchefen särdeles oyc(e!. Han hade andra och 6er närliggande probletu, som torna,a ,'^- ci r Frr-F;.
I
----.---:10noo.
Atc säcta upp e!t stort nilitärt förband, äi
v€n oo deE sker på dess definiciva fdrlägg\.-/
ningsorc och under fledsorässiga förhå11anden, är ingen lärt sak. Hur nyckec svårare
bör det då inie vara alt bygga upp en oy
flygflocrilj under de oms!ändighe!er, soo
Knut Zachrissod hade att bemästra. - Nutidens ungdonar på F L0 kan troliBen i.nre ens
tilloärsrelsevis förestä11a sig decca och man
får verkligen hoppås arE francida flocril.iche fe r slipper ecc årerupprepande.
Ti11 art börja ned fick Knua zachrisson
cill si!t förfogande en handfuLl I!än, soE de
andle bättre lorråde flocriLjerna nödgars
avscå ifrån samc några flygplan av skilda
typer och kvaliteter, sosr vissa andra flotciljer också fårt 1ådlJla ifråo sis. Dessuroqr
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disponerade han över några enkla hangare!
och ect par "beredskpasbaracket", son i a1!

hast uppiörts invid flygfä1tec. FörIätgnings- utspisnings- och utbi ldningslokaler
o o fick han söka sig så goct dec gick i

){aln6 s tads utkaoc.
Under krigshSndelsernas t!yck - de utspelades stundtals nict över flygfäIter - organiserade. utbi.ldade och sanmansvetsade Knu!
zåchrisson sin flocrilj på kort tid till
eEE krigsdugligt förband. Huvuduppgiften
51ev helt nacurligc åt! ombesörja Iufcförsvar i sydsveri.ge och i första hand neu!raLitetsvakE vid Sveriges sydgräns. Härför
krävdes effektiv jaktberedskap dygnet runt
och händelseutvecklingen visade a!c F L0ts
jakcberedskap verkligen fungerade effektivt.
:led hj äIp av sporadiska Eappor!er från opriska Luftbevakningen och ibland helt ucan
sådana - lufrbevakoing och stridsledning
1åg vid denna tid, liksoo myckec annat inoo
li.rigsoakcen, i sin lirda - uppsökte F L0:s
j akrflygare hundrataLs ne ut ral i re t skränkande f rå@ande krigsflygplao i det vidsträckEa lufEhave! över sydsve!ige och tvingade
3en titt tandning på BulLtofta eller undantagsvis på någon annan skånsk flygplats.

:lur detta gick lill uoder varierande väder-.ch ljusförhålIanden, u!an radar och stiidsiedoing, är en sä!skild historia. Här skall
eidas! kons!acerås at! del gick, och att
varje dag på F 10 under denna tid var fylld
av krigels hård föra åskådningsundervisning.
lnget annac svenskt flygförband (utoo F 19
i- Finland) uppLevde andra värl.dskrigets

'närhet och naknå verklighet på satuna sätt
solo F 10.
Ledåren, o rgan is a!ö!en och primätålbetareo
båkom F L0:s närkliBa och resul!atbringande
insarser unCer krigsåreo var Knut Zactriis50n.
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)iär jag kon ri11 F 1O på senhösrer 1.944,
var kri.get fortfarinde i ful1 gång och F l0
påfrestande bercdskapstjänsr gick på 4:de
äret. Näc!erna började bli nrö rka och beredskapsrryckec 1äctade därvid i vissa avseenden något. Xan kunde nu vi).a på haoen några
ticvn:rr varje natt. Tcknikernå behövde inte
borJ å varl:Uiijra ;noaJr<må förrän omkrins
klockan 0!.00, vilker efrer sonnarens;ch
de ljusa nä!rerna sr:indigc pågående stertberedskpa franslod näsgan sofi en förlossEftJr varrnkörningen och övriga klargöringsarbcten fick bercdskapsdivisionens flygare
ocir Eekniker i regel vilopaus och en Eyckea
norqoncidip kopp kaffe i der svagt upplysta
beredskapsrä1rer ute på flygfälter. Srämnrngeo där hade ned tiden blivit så diuDc
förlroIig, att var och en av de närva-rrnde.
soE kände benov åv a!! lätce sict evenruellt b€cryckra hjärtÄ, kunde göra de!!a ulan någråsool hclsc härnningar. - Ingenting
sadant hände emellercid under hela den cid
jag cillbragre i rälcet. :,{3n cog fö!ekorolrande scora och små prör,_ningar med ro. Kritiska tonfalL sakoades visserligen inre,
Een de var för det mesta godrnodiga och
skorrade ofca av torr skånsk soldachr,r,tor.
SarDvalon i beredskapstälcet och en rad andra utslagsgivande upplevelser gav mig cydLiga bevis på atc F I0, efcer nära fyra års
kontinuerlig och yc!erst krävande r.:ereoskapstjänsr, ingalunda var ect kriqsrrör!
förband. Snarare !värcon. De franrglngsrita
tnsalsernå :. oeurralitetsförsvaret av Skånes Luf!rL.!o förefö11 ac! vara var mans an-

gel.ägenhet och eo sporre
nyade b emö danden.
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ståndigr för-

-Jag såg t ex vid upprepade riltfä11en hur
en grupp rekniker arbelade natlen iBenon

för att kunna anmäla ett flygplan flygklart
före gryningen. Och jag såg salu!å genom-

frusna och genoatblåsca rrren härdade arbe!s:
grupp forrsärra sin rjänsr hela den påföIjande dagen som oo ingencing hänt.

Teknikernas och den övriga narkpersonalens
tå1allod och ansvarskäns1a när det gäLIde
act i ur och skuL hål1a den svårskö!ra itaLienska flygmacerielen (J 20) i flygdugligE skick, medförde err myckec goc! och
förtroende ful I ! förhålIande mellaq flygare
och aekanikerpersonal, .Deita utvecklade sig
undan för undan cill ett hå11fast kåmratskap, son koo alt oofa!ta flor!iljens samcliga pers onalkac egorie r,
I denna solida krets var Knut Zachrisson

cen!ralBescal!en.0ch i beredskaps tä1ce c
gjotde oao ingen henlighec av att de! vår
han soo gav irnoulserna ti11 den kampglada
sr:inningen och ri11 den goda andan, son
rådde och soo jag vec fortfarande råder på
F 10. Detta bör ince föranleda någon ärt
tlo att Zacke var en efCergifternas dl3n e1ler rent av en popularicersjJgare.
lngencing kunde vara denne scränge herre
oed det bistra och väderbicna ansikte! och
tled flySvapnefs barskaste röst nera främBarlde. Men dec bör dock cil].äggas årt nlan
ganska ofla kuode skymta en gLimc av försonande humor i någon av hans garvade ögonvrår.
De urånga galghumoristiska historierna irån
haos pionj ärtid på ),1a1men, som berä!tades
Dan och nan emellan, kom bara den alLnän.la.
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Häi känaer jag oig nu freslad åtc göra denna runa över Knu! Zachrisson citl en traditioneLl hijgakrningsfull utläggning oo vilken ovanligc scor hedetsman han var,
vid närmare efter!anke finner jag eoel1er.:
rid arr ecr sidanc porrrirr skulle b1i alldeles för släcsrrukec. Efcer ytaerligare
ei!eYsinnande måsce jag erkänna, a!! de!
ince hel,ler skulle b1i !äclvisande. Jag
skai.l därför, on än någor betänksamr, kodplcttera bilden av Knut Zachrisson genoF
att fortsätrningsvis cillfoga ec! och annac
om, så atr säga .nedaljens fråosida. Och då
vill jag helsr sänka röscen någor.
Knut Zachrisson hade e!t förfärande häfigt
humör. Med någon liren obecydlig överdrifr
kan Dan likna det vid en dynamitladdning
ned alldeles för korc scubin. omedeLbart
före varje explosion "flaggade han röcc".
E!! scor! och tydligt franclädande ärr, son
han bar på öve11åppen sedan pionjärri.den på
Malnen, skiftade då färg från b1åsvart ii11
blod16rt, Denna vamiogssignal var välkänd
och respek!erad. av aLla soft Iär! sig försrå
sicc eget bäsra. Zacke var nänligen f rr.rktangvärt stark också.
Inför denna "sLående" kombination av eqenskdper hos den högsce milicäre befälhavaren
på platsen och r,ed den brinnande varninessignalen i full. flanmå på mindre ån
1äogds avstånd, svek modet hos nrånga"r*soch även nycket opposione'l1a individer, ned genon!änkta och välmoriverade åsikcer, koo
låtc av sig.
All.a hann lyvårr inte undan i tid. Yen sådana "öonande" inslag i F lOts hisroria
skalL in!e åcerges här. De få! i srället
berå!!as man och mln etrellan son ett ti11lägg rill de olannämnda osannolika hisrorierna frå:r Zackes pionjårcid på Malnen.
Knuc Zåchrisson hade yccerligåre et! särdlag, som iore bör undanskyrnmas av krystade hånsyn. Det är svårc a!! veta till vilken sida av nredaljen der hör och därför har
jag sparac dei cill sisr.
Xnuc Zachrisson var en påtagligt fåordig

Då han hade att t ex bevi.Iia eller av'lan.
s1å en muntlig fr.:msrällning från någon av
s!nå underlydand€ funderade han först en
scuod och avbröt sedån den förväntansfuLla
!]'stnaden ded ett "hrm,,. - lngen tvekan behövde råda oI! svare! var positi.vc eller ne_
gåcrv! trlenac. Der franSick tydligr av fär_

gen på ärrec.

Ja8 llinos tydligc vårt försca sanmancräffan_
de på BuLLtofta. Zacke väntade på mia ankoost och satt därför för ovanlishetens
skull på sict ',koncor', i en av be-redskaps_
barackeroa. Inredningen var spartansk. E!t
skrivbord och en stoI. Den fti.nst slicna
scoleo på F 10. För arc nå dicin oåsre jag
först.passera ett y!rre rum. Dec inryrndå fl.ottiljexpedicionen. Inredniogen där var
lika sparrånsk. Ett skrivbo):d, en stol och
ecc blanketcskåp. I b!ankettskåper en oärl!
aed påskrifr "florcilj inscrukrion". I ;ärroen ect dupliceråt 'rbIad", lika väderbicet
9on Zacke sjå1v.
Inkosnen på konEoret anurälde jag crig regleEentsenligt till !jänscgöring på f tO. i.cke berrakcade ni.g en slund fundersamc. Så
scräckte han fran sid barkade näve cilL
hälsoing och yccrade: Du får börja på aodra
divisionen. - Då intec vidare föiekoo. som
det hecer på procokollspråk, avcågade jag
för a!t söka räti på andra di.visionen.- På utgående genom dörren fråti Zackes konror
till florriljexpedirionen, lade jag arärke
tiIl att det ovan oonäonda blalkectskåo vid
botsat!a väggen var berydligt skådac. FraD_
srdan vår rntryck! och delvis i spillror.
: Det lönar sig ince atc laga dec, anmärkce
expeditioosföreståndaren, soo såg atr jag
fånn 6öbelos Eillsrånd e1ändigr. Varje glng
flottiLjchefen kasrar ur Vtil.ler-itansen eIler någon av de aodra officerarna från kontore!, så dråsar doo alltid in i skåpec.
Deata är en liteo del av sanningen ou Zacke,
!å 8oq jag såg honoo och eoligt vad j.g in-'
båocade oa hooon bl a i beredskapscåicet på
Bul

ltofta.
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Hele sanningen är att han var en ärans Ean.
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