
Beredsko psm in n e n

När en f. d. beredskapare kommer på besök vid
fa flottilj erinrar varjc plats om sin upplcvclse.

Tusentals värnpliktiga passerar i revy och lnånga

episoder under 5-årig beredskap har inetsats i min-
net och de {lesta har varit av den angcnäma arten.

r Andan inom en {lottilj dikteras av den anda

chefen anger, Andan var god. Tjänstcn var an-

svarsfull och krävande men i ytterst fåtal fall [öre-

kom att inte varje man ville göra sitt allra bästa.

Man samnransvetsades till . en enhet.

Chefen för 2l div., nuvarande major B. Lagcr-

ström, var cn militär som vi alla ,:espekteradc.

Lugn och iansad utdclade han sina klara och di-

stinkta order, rättvist fördelade, och varje under-

ordnad visste vad som sktrlle uträttas. Stabuoff.
Littiäinen visste också vad han ville. Specicllt ren-

göringen av divisionens lokaler och ,nåde,, den

som irrte ut[ördc ett noggrant arbete.
' Varjc morgon ställde den 75-manstarka vakt-
plutonen upp till exercis. Med svett och möda och

friska tag åstadkoms goda resultat. Beredskapsplu- .

tonen, beitående av exp.-vakter, telefonister och

handräckningspersonal skulle även hava sin stram-

cxercis. Denna pcrsonal ville vara tncra »civilt» bc-

tonad och deras >>sport» gick ut på, att försöka
»smita» från den dagliga »avslipningenr>. Detta
förorsakade furirerna >>Packarr,,>Hedis,, »Brodis>>,

ten och aktningen genom ett naturligt och otvungcl
umgängc med sina underordnade, är en strnts med

huvudet i busken. Han har aldrig haft de attribut,
som han är så mån om att bevara.

Tätare och meta givande divisionsa{tnar och

truppsamtal rekommenderas.

Det förefaller också som om kamratföreningen
borde kunna. arbeta intensivare bland personal sonr

är i tjänst. Föreningens mål bör vara, deis att

Iörvärva var enda en som medlem, dels att tillse
att medlcrnskapet blir en garanti för att man är

cn fullödig karl och kamrat. Detta är ett högt måI,

som aldrig helt kan nås, mcn det är väi värt ait
sträva efter. I sin tidning har föreningen ett medel

att i någon mån lörverkliga denna strär'an. En och

annan liten utflykt på vägarna till det rätta kam-

ratskapct kan nog ocRså ha sitt bcrättigande i
kamratbladets spaiter? 
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>>Runze>> och Zerpc gråa hår i Iörväg och vid
ctt tillfällc grät, vpl. furircn Strand strida tårar,
trarnpandc på sin rnössa, rivande sitt hår i förtviv-
lan och nedkallandc alla rnilda makters överseende
övcr plutoncns mccllernrnar. Alla dessa sitter nu-
n)era som hcdcrliga och civila rnedborgare och
kanskc läscr dcnna cpistcl mcd ångcrfulli hjäria.

Förmiddagens tjänst slutade med språngmarsch
till matsalstrappan för, ait bli den första att Iå

komma in i matsalen. 4'

Ingen klagan på aptitcn men desto mer på Fru
Öberg sorn med sina argusögon sorgfälligt bcva-
kade alla möjligheter iill tvcnne portioncr. Fröken
Axön å ,rmarkan» var mera tillmötesgående dock l
mot klingande valuta. E[tcrmiddagens fältjänster, -y'
orienteringslöpningar, skjutning och luftvärnsöv-
rringar var både stärkande och härdande.

P. g. av olika fysiska egenskaper blev det bättre
och sämre resultat men viljan till ett gott resultat
fanns där ocli tlei var ju hu"'udsak-en. I-lnder

hemmarschen iill flottiljen under sången »Lottas

krog, rr1. Il. andra klassiska låtar, var det skönt
att komina till kasärn och få svalka sin svettiga

kropp undcr duschcns piskandc sirålar. Alit v.rr
rusch och liv och jag är förvissad om, att de flesia

av f. d. vaktplutonens personal med glädje erinrar
sig dcssa stundcr.

Finns det någon vackrare flottilj än den vid
I1ägernäs, .cn sommarkväll när solen sakta dalar

vid horisonten och Tornön med sin mörka skog

återspeglar sig i viken. Lamporna tändes i
logemenien och från de öppna {önstren hiirdes r

skratt och skämt, musik o.ir-.å.rg. Eiter avlvss-'dr
nandet av kvällens T. T. och »tystnaden» hade

gått, kom den stärkande sömnen utan tillhjälp nv

något annat sömnmedel än den fysiska trött-
heten och snart hördcs >>timmerstockarna» i nroll
och dur. Mörkret lystes upp av månen som med -'sitt smekande ljus franrhävde den beväpnade -
posten å hangarplattan i siihuett mot I-Iägernäs-

vikens glittrande vattcn. Friheten måsie noggrant
bevakas. Inget främmande ok passade ett frihets-
älskande folk. Freden bibehölls och ännu en dag

var gångcn i bcredskapcns tecken mcd inbördcs
strävan till sammanhållning och kanrratskap.

Det är ett av mitt livs ljusaste minnen.
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