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tida

vaqie flottid

ega cirrilal sb ä11A skotraka.re ned. vedrstad. för halvsuJ:ri_ug ar skor och repa::ation
På d.o.

bad.e

gv d.irrerse läd.ewaaor.
Er dag alrulle Zacke koatrollera valrttjåiaster vid. j.:rf art ea fyå
SulLtoft a. Hs:x yar cirrilklädd. r:ed. hatt och 1åag rock och ve:.
iate så ]:itt att !ärrzrs !96. Nu kor haa på oi" cykeI. Åkt e
gencm grj.Dåen och förbi veHpostet sco inte a.ropade e11er
- -i{riiil6}rE hoaqn.
Zacke fort satt e ett oiycke verpå hac gick
tillb aka tiLl posio och frågede vadör hae iate bIw anoped.
och on posba Lind.e Lg@: honclx.
tr Jorga' logto', e'd.e'iate du s€rn & åi,r
skcroak
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ftirf\ytt-i'g skrr-Lle, oar marr vaJ. ner å!r tre roar, alItid. ske 1 ordnad
narsch. letta gåillde åiver för d.e scur slruLle på sjuko-isit at icoe. SJr:J<buset 1åg eo bit aere i sta'n. rid Fredsgatae. ldarscha. öt böqj ade
vj.d. vår fö rIåigenine ocb gi.rk luadaväga. aedför. ! ana ve.r livliet
trafiJ<erad. I rdtt o. S'ich spårrra€as l I n j e Er 1. Drad.arräg'err uppför
cykled.e Zacke vaqie laorgon fråa bostad.eo tilL arbeiet.
&1 norgp!, skul.le Jag son varligt marschera fråa Kirsebergskolaa
tiJ.1 sjulJrus ed ned. vpI for sjulcrrislt at ion. Det var ett tiotal. Då
.';ri k.i'n-i t halvreigs komer Zarke pä qirr cyke1. Sti-leo kliade roao igerr
!a 1ålrrCt hÅ11. A.rLsex bkade. Nu gäUde d.et att kcrero.d era t'Giv al<tg
TiII kiger seln och lztnaxa es: ttlhrj.r 89 Carlsson 1å väg tillsJr:khuset
roed. tJ.o T!1 f,6r sjukvi sltationrt. letta skrek roa& roed. högsta rö sb
tviirs

Yi

ertrs.fj}.
lacke hoppar ar cjireJn och skxik er oclcså ha. tviirs ö,ver g'at ae
rr Gör he.Lt r. Ean kctoaer sedac' öyer på vår sida och böqier förtröra
de

öFe? d,eo breda !r:ndarågo..

wpI

cm d,erss sjukd.cEr. Soldat eo.a

hackar på

roåf

bad.e då våiast

åir gkii.rrad.e. Dcm st@lardEtrrr och

et.

är kle.r får trrå forteätta. fu.ga ned språag tillbalca tj-lL
reep dirrisicore och åt ergåog tiIL e.rt et et. Dcna had.e iate tiUrrickligt
bög f eber el1er uog ont för att gå ti1I d.oHom srlÄet flottilJchef a..
Iiileaa ha:c vedlligen fcj riindeat g.
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I

var rycket qglrerlj.ga. p::crv.i sori dcb ocb v-issa gaker scm .rI
tycH e var r-iHi€a l'ad.e äunu ej hunit s ordnas bl,a. var d.et så rned.
böqjerr'

vårt fö"rrl dd.addjka.
YI bn:kad.e v-ld halvtiotidar sq;ga iväg tiJ.l Saarie-kcnditoriet gc{n
1åg'id h'rd.anägo. i.nte så 1åagt f'å' Klre eb ergekol a.Ecn ne1 aerifrår.
Yi'ih@ 1åg d.et på våinstra sid.a:'. på s€rlna gld.a
:oUut
"ytfuåff*S.f
?a.rJ e dag.
vaaligt d.ona fötmi d.dag had.e vi varit trf. kcarditoriet och d'ruckj.t
kaf,fe och ätit Seloleoabekels e. Dei dculle rnal alltid ha. yi urådde
bra och hade d.eb riHiet behagLigt. Då v-i .lrar 1å väg t-i[b dra fick
vi se err !erso!. rned. galclrer. Ea: kctn på cykel och v-i ha^d.e afar:ig St
houdr förrd. $r::a galoaer, sh:i:r:lnö s sax lite på eled och rzitt b1å i
facet. Eaa hoppar ar cyk eln och frågar vad vi irar för några och vad
vi giord.e d.iir på arbetstiil. Det bLev sr crrd.edrblig t1åori-€ och språrrg.
dLlbek&. t! Sq'.a delr d.egeqx g:ick lni- aJ.drig ner ti]l Saari *kondit ori et
ocfu s.iir loe. i f ort sätbci.:age. såg Zacke f6reölst e naa eå gotti d.et gick
hå114 sj.g ulrAal. IDga frivilliga nöten i alla f a.].1. ra. soa också
fick er ord.a.t 1ig omgå,ng var vår dil-isiouschef Kapt ae froolc soa bdfu
sin erl: på Klrseb ergsholan. let gä11de att håI1a red.a på sitt So]k.
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f,ick alltid. tänka p" Eitt lDi1itäI'a u4rträd.ead.e. Ått t.d.
brilea på befälet va.r D{fcket v-jjstigt.
&c dag skulle Zacke ep na ett f lygpas s nred ea J 20. Efter förbiad.eleekoaxtroll start€de haa ocb a1lt gick tilL eo böqjea helt
no:roaIt. Eelx giord.e ett va:rr zurt fä1t ei och steg tj.LI c:e 10OO !0.
l1öt sligt bii4iade rooto::r gå oJämt. Det hackade och såilIde och
böqjade ryka kreftlgt. Vi und.rade a1la hur det hela slnrl.le sLuta.
Efb erscm heo: 1åg nära fLygf,ält et trodd.e l-i att baoe dculle uödlanda
d,rir. Elr d.et rxu var så laissade haa fäLtet och laad.ade v-id eu t rädgård.sMsJx

a.1äge[i.jag

ett

Vi

sJukrårddlrir

hade ee

etycke bort .

hette Trzidgård..
ned erx riidati n gseq*uLe@s ti1l herr eriplat sst i
had.e

son

br:klandat och det så€

rzitt illa ut.

sig i väg
brj gst a f arL. f1yg?lalrst
Haa began

R?iddci-ngsp

ersoaåIen stanade

blt &irjJråa, tog ut o. bår och sgreag not flyplarret för att rädd.a
föraco. Ri skerl för bra!.d. rrar stor. När d.orc var nästa fr@e kcur förarEr
ecx

@ot. d@ och skrdr nEiilealtr. Ål1a blerr naturligtras övenaskade örrer
d.etta ]+tr&d e 1 er såden situation. !o'n i_atog smellerticl eusLild.

stäl'l'l i l.rg ocb glord.e honnör.

Ått

var rriktigare :i:a ati r:ådAa Iiv.
Iate uog ned. detta. Zache haltade och diirför.viI1e Trzifuård. att Tri,
hatr drulLe legga sig pa båre. fdr traeq:orb tip östra qjdåuset.
Zacke täaHe vad<ea Iäg1ga slg på båra. elLer åka til.1 uågot sjdrJrus.
Furirae låpekade d.å att llotti{chef ee q'ä1v skrlvit i flottiu irx s.bruktices.
att föra.ro.. rrid. hareri slarlle transporlerag ti1] sjukJ:us för kontroll
ocb, * behad.liag. Zacke gan då ned. sig och transport o. g'ick aUt'så
tiIL Östra gjukhuset. Ått ligg'a på bå:r eLLer åka eobuleas var Aet ej ta]- co.
Zaclce åHe istället i elr personbil son också koroolt tilL heqed_p1at ssr.
håilsa

Furir [rtligår{

e o.abbt

i .fo:säg til1

et ocb roed.d elad.e j our,hasaad.e läkarqr att tr'lottidchefm var på väg dit efter ett haneri
och att haa eä<e't kc'rvner att ta'befäret ocb g'äIv vilja b e sbii:nna
å.lct

qilkhus

on åtgåirder.
u Sä, e{' I?ikare.te, hrir är det jjg soo åi.r che.flr.
Eft eråt sq' fur'ir [rddgåTd. att det tog bera trqS min
t aga befäLet örv er d.oHo:rr och hacs perscoal.
Såda!.

vår Zacke.

Eaa b.ad.e en o erhörd respeH

för

öserallt.

Zecke

att

När Zadce drulIe flvea
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let var alItid. e' rries nesvoeit et och spän::-ilg ar Flottiljchefm
dnrlle pra rj.:ra fJ.ygpas e. ÅLla rrar Iite skraJ'a.
Een f1ög båd.e JO och J20 och hade fo r d,et roesta vä1digt bråttcm.
Såfl<ert bade hac nycket .','' at att {;lntrs pg, och att gora. !äxfö !
blee' d.et iblaod. lite si. och så ned kIädsel och fLygutrustr'.irlg.
F\ygglaogonea hängfle uett; strulmjkrofoaea var ej rjldigt !åsattr
kart an had.e hea g1örnt o . s .v .
När ha. kco frem tiLl fly&)l€!.et g,ä11d.e det för oss roeka-ilce::a att
ha slLt i tästa oröxing. Mot o:a dculLe vara igåag och eå på tomgåug.
net första han gjorde --F-r då hoa satt eig i sit sen v?1ig*_.dra qå S"".
!.Iaa dcr:Ile

ju \i

ä1pa t111

f ast sp:ia:ri::e'rsrura=la o"f. f i"t"'naf iå
sargm. Viad.draget var kraft igt och på. rri_ut ern dee"ie,
gutcrc

'ed.

fasb ord@tliet i
ka1lt r T.n@ aLlt var klart och f\ygplaaet anLåirooat , s:cm sl<u11e slce i nGiv åki, tr
oeh roed, ko:rdst horr:tir, bzr.:kad.e ha. drå på 1-tt erllgare gas. Riskm war då
gtor gtor att urae ar luft gtrörmq. kastades ner fråa rri.rcga. och hesnede i
g,t abilisat onx.

ut för att

arba neIr fisk ofta ingo rediokout akJ roed traf,ik_
led.are.. Eea vi:ckad.e d.å pa rndraaike)a! söm oed högsta fa:dc sprag,ut till
f3yplaaeb och s egad.e sig up! fdr ni.ngeas traloatta. tt rngea fö rbi.:ed.els e n
Så körd.e hå:r.

st

:rit

Zacke. Maa visste direlrt vad. feLet var. Eeu had.e g1örot att koppla ia
nikrofonsladdq'. När detta var klart gäL]de d.et att u.abbt #nc td, sej
rrer fr€J1 flypleaet för nea v-isste att ett rej ä1t gaspåarag oart slsr:l1e

kma.
let Lär'.les a[tj.d.

sjröat uär passet
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! crrna hån{slse, sorn iaträffad.e då Zezir:e vee åirrision schef
1Å F{,
är letedoanåe för hoactl och v-i sar hur näaskHg,hea ve,:e und.er
Äsn hå;vrr '.+.Er wpI hede under vaHt j än si Sö rjn€' scrv-It på logt. Detta upptäclrt es
er vaHchefa. ss6 iyrl är,mgds rapport i vanlig oråning. Soldata

blen
rin,'an
ssfii
hede zårr.e enl åivedj läs.b straf,flago' och vedce.d.e oycket b@nrad.. !å golti,at eor kon i' tittade Zacke
ekarp på honca och sd tDu har ecnnlt på !oEt" Svar: rJe kapt@.'r.
Zad<e satt Iäuge tyst och såg i rbre.fflaga o."pa n* sä rlu shaLl
ö,,
Iagel siij er att nlu ska11 öx .nDu slc6 Eiu1s, i g:3u.ingaen . nDn kar: gg,,
De. wp1 gick ut varpå Zacke kal1ad.e in q'n dieadj. nge fe,rjunkare4r
s! Zacke rycket nedståirod. och ned. tåra.r i ögoner, här. står att soldet a.
skal1 eJcjutas, d.6 ,6 ju för dJ-tr. r'Ja, sd fenjuckaxetr, na. riktigt
kaJ'Iad.
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