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Storyn
Det började 1958. Då var Åkerblom föreståndare för underbefälsmässen vid sitt regemente. Patrik
Lindberg och Per-Erik Nicklasson var två unga män som var furirer, duktiga efter fyra tjänsteår. Bägge
tänkte söka till Arméns underofficerskola för att komma vidare inom yrket. Samma år blev
underbefälsmässen renoverad. Uppdraget lämnades på entreprenad. Ett år senare medgav Åkerblom
att han fuskat för att kunna ge entreprenaden till en viss firma, Aug. Pettersson & Son. Lindberg hade
kommit på detta. Direktör för firman var Jakob Essenius. Han hade en dotter Birgit. Jakob ville gärna
ha en svärson som kunde ta över firman efter honom. Björk var Birgits fästman och han gjorde allt
för att också uppfattas som en man för firman. Han tubbade Åkerblom att fuska med anbuden.
Furiren Lindberg hade brädat Björk och tagit över Birgit Essenius. Björk förlorade både sin fästmö och
sin anställning i firman.
Det blev också en revision av mässkassan och Åkerblom befanns ha förskingrat pengar. Nicklasson
slutade och blev polis hösten 1959. Lindberg blev kvar och började plugga på NTI för att bli
byggnadsingenjör. Åkerblom tvingades lämna sin tjänst. Han sökte FN-tjänst i Gaza-bataljonen. 1960
fick Lindberg och Nicklasson FN-tjänst i Kongo.
I Kongo blev Nicklasson allvarligt skadad och Lindberg dödad då han försökte rädda Nicklasson. De
stupades plutonchef, löjtnant James Lindroth, fick ut de båda i en bil. Bataljonsläkaren Elving tog
hand om dem.
Kompanichefen löjtnant Hammar förbereder repetitionsövning med sitt cykelinfanterikompani.
Fänrik Falk är chef för första pluton. I en inledande övning sker en lättare cykelolycka, en man blir
skadad och ur bataljonsreserven inkommer korpralen Björk, en "effektiv ersättare".
Stabsfuriren Nicklasson hittas mördad med en bajonett i halsen, kvartermästaren Åkerblom blir
skjuten till döds med läs ammunition från en skarpskjutningspipa, och fänrik Falk är själv nära att blir
mördad. Det är Björk som vill hämnas alla som fick honom att förlora fästmön och firman och Falk då
denne har börjat med avancerade privatspaningar tillsammans med kriminalaren Viktor Näslund.
Falk försöker gillra en fälla i samband med en övning med kast med skarpa handgranater. Han bjuder
in mannarna Bredin och Stolt som han misstänker en av dem för att vara mördaren. Men han gör ett
stort misstag i stället kommer korpral Björk, hans egen gruppchef, som hoppade in som i
bataljonsövningen sedan en korpral skadats i en cykelolycka. Han är fullt beväpnad med
handgranater och tvingar in Falk i en fälla. När döden är som närmast erinrar sig Falk Hammars pistol
som han använder och avväpnar Björk med ett skott i axeln.

