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når Ditt mål eller når så nära målet som möjligt.
Du får inte stå handfallen om Du saknar en lastbil,
en stagg eller vad det nu må vara. Det finns i de
allra flesta fall möjlighet till improvisation. Sök
upp och utnyttja dessa!
Jag har vid en del tillfällen kunnat märka en tendens att lasta av ansvaret uppåt. Någon saknar ett
verktyg, ett fordon eller en man. Han anmäler detta till sin närmaste chef och sätter sig sedan och
väntar att något skall hända. Så får det inte gå till!
Anmälan skall ske, så långt är det rätt. Men denna anmälan skall följas av förslag till åtgärder.
Och verksamheten för att lösa uppgiften skall fortsätta med de medel och reservmöjligheter som
står till buds.
Den tekniska utvecklingen under de senaste tio tjugo åren har framtvingat specialisering i människornas kunnande. Men i vår bastjänst - främst
då klargöringstjänsten - måste vi akta oss för en
alltför långt driven specialisering. Om det hakar
upp sig vid hängning av bomber eller raketer eller
vid klargöring och framtransport av ammunition
måste flygplanfolket vara berett att rycka in och
hjälpa till. Om det trasslar med framtransport av
drivmedel, tankning eller annat som har med klargöring av själva flygplanen att göra måste vapenfolket vara berett att hjälpa till. Här måste alltbefäl - klargöringschefer, rotemekaniker, rotevapentekniker - vara berett att improvisera och leda
sitt folk så att man på bästa sätt når målet. Och
målet är klargjorda flygplan! Kom ihåg att det är
laget, som skall arbeta, inte ett antal enskilda lagmedlemmar var för sig.
Ordningen på arbetsplatsen är av största betydelse
för effektiviteten i fält. Och den är lika viktig på
alla arbetsplatser - i Kc, i centralkök, på förhandsplats eller på klargöringsplats. Når vi går hemma
påflottiljen är det ganska lätt att hålla ordning. Det
är betydligt svårare i fält. Allt är så mycket primitivare. Har Du tänkt på hur mycken tid, som
går förlorad, om Du måste söka efter ett förlagt
verktyg eller - ännu värre - efter ett verktyg, som
någon har trampat ner i sörjan någon meter utanför klargöringsplatsen? Sådant sökande förlänger
klargöringstiderna. Ju svårare förhållandena är -

mörker, dåligt väder, fientlig motverkan - desto
viktigare är det med ordning på arbetsplatsen. Varenda man inom våra basförband, från soldaten till
förban.dschefen, måste vara medveten om betydelsen härav. I svåra lägen kan detta bli avgörande
för vår effektivitet.
Vi måste i vår dagliga gärning inse, att om vårt
land en gång råkar i krig, då väntar sig svenska
folket att vi kan vårt arbete. Vi har ett bra yrke,
tekniskt intressant och stimulerande. Ett yrke som
är väl värt att vara stolt över. Låt yrkesstolthet
och entusiasm vara grunden för Ert handlande och
låt oss som motto för bastjänsten inom attackeskadern sätta:
"Flygplan klargjorda på rätt sätt,
med rätt ammunition,
i rätt tid och
i tillräckligt antal"

Hänt i Västergötland
Efter övningen "Påsksmäll" vid Såtenäs för några
år sedan, utbetalades ersättning till några fastighetsägare för de skador som förorsakades av ljudvågen från bombfällningen.
Vid ett tillfälle förra året hade F7 i lokalpressen
kungjort att bombfällning med skarp ammunition
skulle äga rum en viss dag.
Några dagar senare uppringdes flottiljen av en fastighetsägare i trakten som med bestämdhet hävdade att hans skorstensmur spruckit ifrågavarande
dag och att han nu krävde ersättning för skadegörelsen. Slutet av telefonsamtalet kan förtjäna att
återges:
F7:

"Det var beklagligt herr X, men nu var det
så att vädret förhindrade bombfällning den
dagen, Er mur sprack."

Herr X:

"Tro dä, men Ni annonserade ju om'et.
Ja, tack då och adjö."

F.B.

