
CFV avskedsord: 

Det har varit både inspirerande och betydelsefullt f 01 
mig att under mina sex å r som CFV genom FV-Nytts 
ledare få rikta mig till all personal i Flygvapnet. Det 
ha r givit mig möjlighet att framföra min syn på skilda 
frågor av stor betydelse fö r Flygvapnet. Jag skriver nu 
min sista ledare som flygvapenchef. 

Den första känslan jag får inför detta konstateran
de är att TI DEN går svindlande fort, särskilt när den är 
fylld med meningsfyllda och spännande arbetsuppgif
ter. Inte bara mina sex år som CFV utan alla de drygt 
43 åren, som jag haft glädjen att tjänstgöra i Flygvap
net, har präglats av sådana arbetsuppgifter. Mitt bud
skap till Er blir: Tag vara på tiden. Använd den väl. 
Verka i nuet, men ha blicken riktad framåt. 

Den andra känslan jag upplever är TACKSAMHET. 
Tacksamhet mot Flygvapnet och försvaret med alla 
goda vänner och fina medarbetare. Det vore natur
ligtvis en överdrift att påstå, att jag känner varje an
ställd i Flygvapnet personligen. Men jag känner 
många. Inom alla personalkategorier. Möjligheten att 
skapa dessa personliga kontakter är en av det lilla lan
dets stora fördelar. Värdet av god personkännedom 
kan inte överskattas, men får heller inte missbrukas. 
För mig har det varit en mycket positiv erfarenhet, att 
som CFV besöka förband, skolor och staber. Att möta 
den yrkesskicklighet, ansvarskänsla och målmedve
tenhet sum jag kunnat iaktta, har givit mig en känsla 
av trygghet och tillförsikt inför framtiden. 

Den tredje känslan jag får är VEMOD. Det känns 
alltid vemodigt att lämna en plats där man trivs, en ar
betsmiljö där man känner sig hemma. Men samtidigt 
är jag starkt medveten om det positiva i förnyelse. 

Jag tror att den yrkesinriktning man väljer som ung 
delvis styrs utav tillfälligheter. Jag finner de t därför 
naturligt, att man har en viss rörlighet även inom vår 
del av arbetsmarknaden. Men jag gläder mig åt att vi 
har en god rekrytering och att vi är på god väg mot full 
personalstyrka i Flygvapnet. 

För egen del har jag aldrig haft anledning att ångra 
mitt yrkesval. Det har givit mig en variationsrikedom 
i arbetsuppgifter som jag tror det är svårt att finna 
motsvarighet till. Det har också givit mig en stark 
känsla av hemhörighet i Flygvapnet. 

•• Arbetet på programplanen för 1989-92 indike
rar, att vi kommer att möta många problem även inför 
framtiden. Jag lämnar inte min befattning som CFV i 
någon missvisande tro att bordet är färdigdukat. Det 
vore att tro att vi lever i en statisk i stället för dynamisk 
tillvaro. Men jag ä r övertygad om att Ni - all Flygvap
nets perosnal- även framdeles kommer att visa att Ni 
har förmåga att tackla och lösa problemen, allt inom 
ramen för de förutsättningar som skapas genom 
grundläggande politiska beslut. 

I detta arbete önskar jag Er alla lycka till, liksom jag 
önskar all Flygvapnets personal välgång! • 

3 






