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Allmänt
In-ram, lunCh-ram, ut-ram,
daq typ , scnema , 60, 5·J, 40,
30 .n inut er s l uncn eller
ingen luncn alls, när skall
jag registrera? Hur OCh var-
för't Vad händer o.n j ag inte
registrerar? Varför tjuter
apPdr'aten? Varför vi sar mi tt
saldo minus? När kan jag ta
ut j)ltJstid'? Det när är nåqr a
av de f r äqor vi fätt under
de veckor FlEX-tidsystemet
nu varit ingang. ,Jag sk a l l
här förSöka reda ut nagra
begrepp ocn l ä t OSS Dörj a
med när j ag ska 11 re,;) i s tr e-
ra. Vi skall enligt avtalet
registrera minst fyra ganger
om dagen (för de som l nte
har l uncn två gånger). In på
.nor'qonen , ut OCh i 11 pa
l unehen och ut på k vä 11en.
'~ågra har tyckt att det är
be svär l i gt med l unehen när
IBIl i nte går ut ur nuset men
svaret är all t sä att vi
SKa11 regi strera ut t'Jdr
1unehen Dörj ar och i n när
l uncnen är s l ut ,

Normtid
No~ntiden nar Vdrit en annan
stötesten: När skall jag
egentligen ha min uttid? Oa-
tan räknar sa här: En "hel-
tidare" tjänstgör på vintern
.3 t tn la mi n/dag. I avtal et
står att vi skall ha minst
30 min lunCh. Detta finns
i nl agt ocn Di l dar då natur-
ligt nog två arbetspass. Låt
oss ta ett praKtiSkt exe,n-
pe 1 : Jag req i s tr er ar i n
0715, ut 1115, in 1230 och
ut 1645. I exe no l et har j ag
fullgjort .ni na 8.10 kl 1640
och jag får alltså 5 min pa-
fört plussaldot ti I I nästa
dag. Ett vanligt fel många
gör är att man låser sig vid
fasta tider. FörSÖk istället
a tt se de två arbetspassen
som rörliga klossar so~ kan
SKjutas i si1led.
Kom bara ihåg att deras sam-
manl aqda längd är 3 tim 10
mi n ocn att kortaste luncn
är 30 m in så blir det hela
mycxe t enk 1are.

._~..- .• ,~.~ •• +. __ ••••••••••• ...,_ •• _------.
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Inarbetning
En del nar annärxt; på att
det o ar a gar att arbeta i n
tid medan ,nöj1 igneterna att
ta ut p1 usti d, sär s« i I t pa
eftenniddagarna är begränsa-
de. Försök här att se det ur
en annan synvi nke l : Vi har
i nte en ut an fyra möj l i qne-
ter att "flexa", in-tiden på
morgonen, u t- och i n- t i den
p~ I uneneo OCh ut- ti den på
kväll en.

~~aski ne 11 t verkar nu sys-
teinet att fungera iJra men
{jet som kan i<rangl a är
kanske att nagon fortfarande
1 i gger Pd fel schema. Vi har
märkt att den del drar sig
för att Klaga men den en-
sk i 1de har naturl i qtv i s
rätt att kräva rätte] se 010
näqot är fe l. TveKa därför
i nte att säga ti 110m näqo t
inte stämmer, särskilt vid
övergdngen ti 11 somnar-t i (j

kan det finnas fel i schema-
läggningen. Här skall Du ve-
ta att det fi nns en "fl ex-
Jruppsmedl e.n" på di n avdel-
ni ng som Ou kan f råqa. Ett
1 itet pr ob l e.n 50.11 flagra
fortfarande nar är att ter-
minalen visar "Et" när kor-
tet sätts in. Detta beror pa
ii tt .nan s t opoar in kortet en
o it , gör uppenå l l och skju-
ter i n res ten. He Id kortet
mas te stoppas in med jämn
nastighet utan uppehåll,
fort eller saKta spelar dOCk
i ngen ro 11 •

Till sist vill jag uppmana
a 11a: Använd korten, var
glada, vårsolen lyser. Snart
är det sommar OCh semester.
Hör av er om nagot inte fun-
gerar.

Allan Lingström
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Erl.. :r-~pÖ~rl...:Lrl..g II ::r: T::r:DEN II

a..lla..s ITl~d.~~:r-ka..rl..

Av Ul f Eri ksson

Varens repövni ngar v id P 13 har en upp 1ägg,1i ng som komner att krävd mycket av
'~I<G resurser. I syfte att klarlägga detta samt att s t tmul er a alla till goda in-
satser vill jag nu försöka beskriva lite om hur vi tänker oss att gen~nföra öv-
ningarna.

Hotbilden
Vi har arbetat ut ett scenario so~ innebär en accelerande kris vilken leder frain
ti 11 i nci den ter, hot, mobi 1 i seri ng, trupps a.nnandraqa ing ar och kri gsutbrott. fJär
ni l åser detta är det tänkta l äget i vår omvar l d mycket all var l i gt. Vi har vi d-
tagit en rad beredskapshöjande åtgärder. Vår ~lanering tar nu fasta på att kunna
bibehål l a vär neutral itet, samt att vara beredda på att .nöt.a ett angrepp då vi
får mycket kort militär förvarning. Som alla känner till strävar vi efter att
kunna anpassa v3r beredskapsnivå till aktuellt hot. Vi kan t ex genom att intaga
beredskapsläget GIVAKT samla hela fredsorganisationens resurser. Vi kan höja var
tröskel genom att kalla in delar av var krigsorganisation - s k partiell mobili-
sering - s l ut l iqen , om kriget star för dörren, kan regeringen anbefalla allmän
.nooil t ser tnq. I detta s a.nmanhanq har våra GUlA-förband s är sk il o betydelse. Alla
dessa s tej kaminer att övas bl a geno1n att å t sk i lja tnryckni nqs t ider-ne ti 11 rep-
övningen p~ nytt sätt.

Information
För att våra inkallade befäl och värnpl iktiga skall få chans att komma in i "lä-
:Jet" sänder vi ut information till alla inkallade. Här iqenom tror vi att inle-
velse och engage,l1ang i utb il dn inqen skall väckas redan från början. Särskild in-
fonnation och anvisningar om personliga förberedeler sänds ut till inkal lat be-
fäl.

Krigsförbandsvärdering
Varje krigsförband värderas årligen. Detta inneDär att personalens förmåga, ma-
terielens status och krigsplanläggningens ak tual itet granskas. Uppnådda värden
vägs sedan not förDande ts uppgifter OCt1krigs förbandSChefen bedömer hur bra upp-
gifterna kan lösas. Vid den årliga nollbasplaneringen (-budgeteringen) fBrbereds
ätgärder fBr att hBja förbandets förmäga i de hänseenden där värderingen visat
ett för lågt värde.

Utbildningen
Med förbandsvärderingen som grund har nu arets krigsförbandschefer lagt upp ut-
bildningen. Mobilisering, IBsande av fBrsta-handsuppgift samt värd och förräds-
ställning har därvid lagts i förgrunden.

Pansarbataljonens fBrmäga att avvärja luftlandsättning samt Brigadstabens för-
~åga att leda under pÄ]äende mobilisering prioriteras.

So-n vanl igt (tyvärr) är ju utbildningstiden knapp varför vår ambition är at t
'Jtnyttja tiden optimalt. Ansvaret för utbildningen ligger hos våra krigsplacera-
de chefer.

Personalen
Nästan se.nt l iga av P 18 officerare kommer att tas i anspråk under repövningar-
na. Det räcker emellertid inte med detta. Vi kommer att få hjälp ,3.V ett antal
ar t i 11 eri offi cer-are s amt under s l utövni ngarna av väl di gt mänqa s tao smed l emmar ,

t~ateri2lenhetens personal är i .nånq t och mycket nycke l n ti Il framgång. Vi är
,helt ~~edvetna o,~ a~.t :nåY1gaav de ci.~il~nställda kommer ..att få .~n Iny'ck~t stor ar-
be tsnor-da men Vl kanner oss hel t förv issade on det stod so.n ar nodv ändi qt oäde
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före, under och efter övningarna kommer att ges. Mänga goda insatser har redan
gjorts, t ex har personalen vid moto~naterie1förrädet gjort ett fint förarbete
för att förse oss .ned fordon. Detta är vi mycket tacksamma för. r~oDi1iseri nqsöv-
ningar kräver särskilda förrädsförberede1ser. Vi hoppas att alla inblandade de-
lar av vår syn på nödvändigneten av att pröva våra krigsförband under så realis-
tiska for-ner som möjligt även om det kommer att kräva extraordinära arbetsinsat-
ser av alla.

Vård och förrådsstäI Il1ing kommer att genomföras under några hektiska dygn. Som
nyttjare av ma ter ie len komner vi att göra allt vad vi kan för att återställa he-
la, rena och funk t ionsdugl iga pryl ar. Samarbete med ME persona 1 är a 11de 1es nöd-
vändigt. Vi Kommer att Jobba "dygnet runt" och vi förutsätter att stöd kan Iäm-
nas även on det är sent på kväll en e 11er tidi gt pä morgonen. Särsk i1da arbets-
tidsarrangemang kOlnmer att vara nödvändigt för den civila personalen.

Bra vård och förrådsställning är möjlig om vi alla har samma grundsyn.

~---------------JLAT OSS AL~A HJÄLPAS AT FÖR ATT FÖR~ÄTTRAGOTLANDS FÖRSVAR
--------------------------

o Under andra världskriget skulle
två norska soldater utspana en tysk
postering. De var väl kamouflerade.
Insvepta i en kohud tog de sig ut som
en mycket naturtrogen kossa. De låg
länge och väl på en äng och spejade
mot tyskarna. Plötsligt viskade fram-
delen på kon:
- Nu gäller det att springa för glat-
ta livet!
- Vad, kommer tyskarna? undrade
bakdelen.
- Nej, det kommer en kvinna med
en hink och en miölkpall!
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Samtliga anställda vid MKS med anhBriga

LÖRDAGEN DEN 27. MAJ qeno.nfbr vi "MKG-dagU med en f an i l.i eutfvk t till KINNER-
stugan.
Vi hoppas att just Du kommer med hela Din familj!
Vi bjuder pÄ lite att äta och dess~tom kaffe/saft fBre hemfärd sant en liten
överraskning till barnen.
Dessutom:
- Tipspromenad
- Gotländska lekar
- Naturvandring. Bör medfBra eget "fika"
- Video för barn och vuxna
- Fysisk träning ti II/med TV-spel
- iVlusik
- Körsång
- Dessutom DANS i Exhuset på kvällen
3uss av]år kl agOO och 0945 (ev 1030) från Nya Wi sborg ti Il KIN~JER.
Ange nedan om Du avser äka egen bil eller nyttja nÄgon av bussarna.
För att ordna med övrigt vi 11 vi veta hur många son koumer •

SÄND DÄRFÖR IN NEDANSTÄENDE TALONG TILL PERSE SNARAST dock senast 18. MAJ
C Infa

Vi kommer ti 11 KIJ'JNER j a [J
..... vuxna •...• barn

Vi aker med: ~gen bil D
buss 0900 [~~
buss 0945 n

Sal lad "i"1R" .ned dans i Exhuset. Jag/Vi kommer s tycken

................................................................................
Enhet/Avd
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"f4(G-dagll 05-27

Mål:
Datum:
Kl :
Plats:
Program
0900

0930

Öka trivseln och gemenskapen :nellan anställda och deras anhöriga.

05-27
0900-1500
Kinnerstugan

Bussar, 3 st, avgär frän Nya Wisborg
0900, 0945, (1030) via Östercentrum-
NorrYdtt
Ank buss till lvg 149 ovanfBr Kinner-
stugan
Tipspromenad
Spel, fysi sk träni ng ti 11 TV-spel

0945- Exkursion. Fågel- och naturvandring -1430

1100 Gotländska lekar. Kvalificering
1200- Lunch. Korv med mos

Musik
-1300

1230- Skattjakt -1430

1330 KBrsäng
1430

1500

Fika/saft med tilltugg
Finaler i Gotländska lekar
Hemfärd påbör j as

1545 Hemfärd avslutas
1900 "Sallad" i militärrestauranten

Dans i Exhuset så länge vi orkar

Hans Erlandsson
C Info

Ansvar
Ull a Ha;ilmarhje lm med SKBR

Ur PersE

BBrje Kavhed
GBsta Holmqvist
Lars Brolund m fl

Rolf Larsson
Bengt Hansson med SLK
Georg Enekvist
K-A Ah1gren
i'~atsBergvall

Bengt Hansson med SLK
Rolf Larsson
Ulla Hamilarhjelm med SKBR

Ri ta ,Jansson
Uno Nährström
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CMKG Ilar bes lut a t 0!O försök
«ied "Servicenivå lokalvård

överenskomneIsen förutsät-
ter en tillgäng på 21,5
tj äns ter.

Följande nivå på lokalvård
ko~ner att tillämpas inom
i~KG fr o m 1989-04-J3 under
en försöksperiod t o m 1989
-12-31.

Utdrag ur förhandlingspro-
takoll 1989-03-30
=~~:=::=~===~====~====~=====
1. Sjukhus, MR, s.ivsko lan ,
idrottsdetaljen, toaletter,
duschrum, bastu s~nt omkläd-
ningsrum i anslutning till
dusch utom dusch och 01i1-

klädnad i anslutning till
dusch pä kasern, 2.t~d~s_v~-
ie _dag.
? Korri dorer, kapp rUin och
hall ar ~t~d~s __v~r~n~a~ ~a1.
3. Expeditioner, konferens-
rum ~t~d~s_e~ ~å~g_p~r_v~cka
1-. Duscnru.n och
i anslutning till
kasern städas envecka. ------

o.nk l ädnad
dusch på

o~a~g_per

5. Kontor städas en gångvarannan vecka.-- - -- --
=======~========~~======~~=~

Vi på lokalvården tror och
vet att det går att göra
städjobbet ro ligare, .nänsk-
Iigare och sa.ntidi gt mer ef-
fek tivt.

För att vi ska nå di t be-
höver vi er hjälp.

Vi har j us t påoörj at för-
söket och våra förhoppningar
är att det ska Dl i ett bra
slutresultat.

Under försöksperioden hop-
pas vi kunna hi tta nya lös-
ningar.
Du kan hjälpa till!!!

Kom gärna med egna försl ag
7 och ideer på förenklingar

och förbättringar som Du

tror kan göra jObbet för oss
lokalvådare trevligare, ef-
tek t t vare ocn .ner a arbe t s-
miljövänligt sa~tidigt som
vi skapar en bättre arbets-
miljö för alla inom MKG.

cr'1KG nar beslutat att en
arbetsgrupp kommer att fÖlja
upp för söke t , ProjeK.tl eda re
för arbetsgruppen är Ing-
:3ritt Cr oon tel 541:5. Vänd
Ijig g ärfl a till hen fl e el ler
di rek t ti 11 oss ute pä fäl·-
tet.
Loka I v äruarna
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P~~s~~t~ti~~ ~~~~t~~i~l~~h~t~~s
~~~t~~l~~d~l~i~g

Avde l ni ngen handl ägger D l a ärenden so.n omfat tar PIlE: s ekonomi ska p l aneri ng, upp-
följning och analys sant svarar för ME:s exp tj änst . Inom avdelningen genomföres
inköps- och allskaffningsärenden för hela MKG, utom viss anskaffning SOlO hänföres
till FBE:s byggprojekt m m. Vi sköter även fvlKG:s materielredovisning och till vår
hjäl,:> har vi tv ä stora datasystem, TOR (TerminalOrienterat ~edovisningssyste,n)
och OELTA (syste.n för redovisning rn m av reservdelar).

MKG:s IOkalv~rd ingär även den i centralavdelningen men är enligt planerna pä
väg ifrån oss för att ingå i FBE.

Centralavdelningens ledning best~r av:
Avdch: Bdir Rune Fransson
C ME exp : Bint Ulla Malmberg
C Inköp: Lt Kjell-.!1.ke Ahlgren
C Redov: Fbint Gun Larsson
C Lokv: Lokvl Elsa Östman

(vik 1. lokv Annika Andersson t o m 09-05)

Fkån vän~t~k: Gun Lak~~on, Run~ Fkan~~on, Ulla Malmb~kg, Ann~ka And~k~~on,
Kj~ll-Åk~ Ahlgk~n
Foto: L E Fkank

i~E exp arbet.suppqt f ter i stort:
Planlägqer; leder och s amor dnar ve rk s amne ten v id expeditionen avseende:
- inka~nande och ~tg~ende post
- utskrifter av SKrivelser, orderförslag, protokoll, räkningar, adress-,

telefon-, larm- och s ene s te r l i s tor
- insändande av Deräkninqsunderlaq
- ger övri g adlo serv ic e ti 11 ME avd ocn kunder.

UI la Malmberg



Inköpsdetaljens organisation och arbetsuppgifter i stort
Vi som aruetar med detta är chef för detaljen Kjell-ÄKeAnlgren, inköpare Per-
Erik Neogard silintfa~turerinqen Ulla Gardelin, Anita Karlsson och Lena ForSlOan.

Ärligen handlägges ca 3.500 inkopsärenden av inköpsdetaljen MKG.
Förut on st anen och utb i 1dni ngsföroanden Det j änar vi även verk stadsenheten (re-

serVdelar).
Alla inköpsärenden handlägges i FS-loKal lever arrtör sy stem vilket innebär att

a Il a inköp ookunent er a s på data. I sy ste-ne t fö lj er man t nköp särence t fran be-
ställningsdag till betalningsdaq. Detta innebär, att när beställnjngen görs, de-
Diteras pengarna p~ kontot (paketet) som avses att belastas när betalning skall
ske • Samtliga f ak turor , vilka kan hänföras till gjorda oe st äl lntnqar i sys te.ne t ,
läggs även in OCh därmed sker det uppföljning även på betalningsdag.

Lev er antör sy s t ene t Ilar blivit ett stort hjälpmedel för ink öp sde t a lj en , vad av-
ser uppföljning av beställningar OCh betalning. Beställarna kan därmed SNA~~T få
uppgifter pä gjorda beställningar.

Under hösten kOlOmer utbi ldni ng på Chefen för Arlnens uto i ldni nq suek e t IKA (Inköp
Kräver Ansvar) att genomföras vid .nyndi qne ten ,

För att vi sKall kunna upprättnålla vår fullgoda service var vänlig beakta föl-
j ande:
- telefontiden J730-0900, 1230-1400
- hänvisning till anskaffnings~lan vid beställning över inköpsanmodan
- att ink öp san.nodan är undertecknad av förordnad tj äns telnan
- och sist men inte .m ns t SKRIV TYDLIGT!
Inköpsdetaljens "val språk"
BLUNDAR MAN ~jÄR MAN KÖPER FAR MAt~ SPÄRRA UPP ÖGONEN NÄR MAN SKA BETALA.

Kjell-~ke Anlqren

Fkån Vän-6-tek: An-t:t.a.. Kcvr.i-6-6on, Lena FOk-6man, Kjeii-Ake Ahigken, Uiia Gcvr.deV.n,
Pek-Ek-tk Neogcvr.d
Fo-to: L E Fkank

9



Redovisningsdetaljens organisation och arbetsuppgifter i stort
Chef: Gun Larsson
TOR: Grpch Mona Eldnor

Britt Anlgren Elisabeth j\1almDerg
Annika Hellstr6m Birgitta Nilsson
Eva Lundnan al sson Gun-Lis Ulloerg

I systemen TOR och f)EL TA ~ tedi nner man huvudde len av försvarsmaktens f örnöden-
~etsbeständ enligt följande:

I TOR redovisas behov och tillg~ng av utrustnings-, ersättnings- ocn fredsför-
n6denheter.

I f)ELTA redovisas ersättnings- och fredsförn6denheter i huvudsak för f6rbruk-
ning s~som standardreservdelar, special reservdelar, utDytesenheter, förDruknings-
.neter t e l , al lnänna verktyg och ändr t nqsme t.e rie l•

Vi xan genom fr åqeverk samne t OCh framtagni ng av listor ur systelnen ex lämna un-
derlag för planering av f6rr~dsverksamheten, lämna uppgift till krigsf6rbandscne-
fel" o.n behov, ti -II qånqar ocn di fferenser p~ xriq sförnenden , ta f rarn pri suppqi f-
ter för reglering av förluster m m, Vi har ett mater te lolaner t nqs sv stem J TOR som
kan vara till njälp vij planering av SU- OCh RU-verks~nheten.

Kontakta oss pÄ redovisningsdetaljen och ställ f råqor-. Vi kan hjälpa till att
ta fralO under laq som är till nytta vid all planering so:" yäller tör svar suak tens
f6rn6denheter,

DELTA: Grpch Gerd i"1almquis
Birgitta Ni lsson
Gun-Lis Ullberg

Gun Larsson

uv~e ~aden 6~ån vä~~t~~: Ge~d Matmqu~~t, Et~~abeth Matmbe~g, B~~tt Ahtg~en,
Gun-L~~ Uttbe~g, B~~g~tta N~t~~on
Und~e ~aden 6~ån vän~te~: Ann~ka Hett~t~öm Gun La~~~on Eva Lundman-Ot~~on
Sakn~ på b~tden: Mona Etdno~ , ,
Foto: L E F~ank
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LOkalvärdsdetaljens organisation och arbetsuppgifter i stort
Organisation
Lokalv~rdsledare, 1. IOkalv~rdare, 17,5 IOkalv~rdare

Arbetsuppgifter
Det är vi inom l ok a l v ärden som ser till att de t är städat ocn snyggt inom i~KG:s
lokaler enligt den servicenivä som CMKG beslutat. Vi genomf6r även viss intäkts-
finansierad städning f6r miloverkstaden OCh F 13 G.

Arbetet är uppde l et p)j patruller där en patrull ilar specialiserats pä hygien-
städning (toaletter OCh vä tu t rymnen ) , en patrull har golvvärd som specialitet där
de har mask iner till sin hjälp OCh ett par patruller som sxö ter den allmänna
städningen OCh därför m)jste vara "tusenkonstnärer" för att kunna lösa alla städ-
uppq i fter som kan uppkomma. Vi har även en l i ten tvättstuga som är avsedd ti Il
att tvätta en del lox a l vårnsut ru s tnf nq , dukar, gardiner ,11 m som vi nu har kOlllmit
igänq med.

Har Ni nåqr a l oke l vårusuroo len sä vänd er ti Il LOKALVARDSOETALJEN så tör söxer
vi hjälpa Er med dessa.
HALL SNYGGT SA TRIVS VI ALLA!!
AnniKa Andersson

S~ttand~ nkån vän~t~k: Ann W~kth~k, El~a W~~tb~k9, An~ta Gull~n, Ann~ka And~k~~on,
Ulla Möll~k~tköm, R~c.k~~ Bjökklund
Kn~tå~nd~ nkån vä~t~k: B~k9~tta Talen, K~tty Holm, Bk~tt-Mak~~ W~~~~l9k~n,
L~~~lotth~ Rubb~~tad, In9a-L~ll N~l~~on
Stå~nd~ nkån vän~t~k: Thom~ B~k9man, Yvonn~ W~~tb~k9, A~tk~d P~tt~k~~on, Gunvok
Johan~~on, Håkan En9~tköm, Bjökn L~ndby, P~t~k Lak~~on
Foto: L E Fkank11



OFFICERSKÖREN s~~~g~~ ~t

Du, som brJkar pr~va dina
stämband när Du känner behov
av att fä vädra själens hem-
ligheter, har kanske intres-
se av att f~ ta del av n~gra
erfarenheter frän verksamhe-
ten inom den nybildade offi-
cer skören r För nyoör j are,
det är vi ännu ett ~ra tag.

I detta entus i as ti sk-l
sangar;]äng fi nns a 11 a vari-
anter av galoner och stjär-
nor representerade. Här fin-
ner Dd .nari nj ärer , flygare
och arm~befä1 i en brokig
o l andn inq . Allt fra n Kadett
til 1 ~verste.

När vi radar upp oss för
sång, så ser Du +ör s te teno-
rerna längst f r-a.n till vän-
ster (från k~ren sett). Till
h6ger ljuder andretenorer-
na. I det "dova" l edet Da-
kom, rättar f~rsteDasarna in
s i g på väns terkanten och pä
vägen ner .no t de djupa käl-
l arv a l ven t i 11 höqer , brum-
mar "andrebasmat t ian".
Så här brJkar en ~ansk~r
gruppera s i J har j ag l ärt
111ig.

Det fina och måhända unfka
med den här sammans ät tn ingen
är att samtliga vapenslag
(A, M, F) är med i stämmorna
och de t 1 är i il te förekomma
nagon annanstans i vårt av-
långa land vad vi vet?

Vi är i och f~r sig inga
pionjärer. Redan 1887 bilda-
des en bl andad kör av fast
anställda och värnpliktiga
vid I 27 och A 7.

Fr o m 1924 var fanjunka-
ren Carl L6win den stora
profilen och musikledaren
i nom Ini 1i tärsången. Han var
Far till "Beppe" Löwin , som
månqa utav os s känner. ear 1
L~win lade oCkså grundstenen
till den välkända HansekB-
ren.

Den organi serade .ni I i tär-
sången upph~rde formellt un-
der nove-nber 1941, då k as so-
ren , fanj unk are Oskar Ni l s-
son ~ver1ämnade kassaSkrinet
med räkenskaper och 42 kro-
nor i kontanter t i 11 dåva-
rande sergeanten vi d I 18,
Harry Christiansson. Detta
är en särskild historia son
j ag i nte vi dare berättar o.n
här.

Numera bestär k~ren av
utes l u tanda man 1iga of fi ce-
rare.

Vi är ett 25-ta1 i qenon-
snitt som övar varje onsdag-
kväll mellan kl 18-20. Nåja,
s lut ar kl 20 qör vi sällan.
Det är bara att konst ater a
att tiden ilar när sångar-
glädjen tar befälet 6ver be-
fälet och då existerar inte
längre tid och rum.

'lår ,nusikaliske ledare är
enligt vad jag kunnat erfa-
ra, en trygg och jordnära
jämtlänning ined proffessio-
~el1 yrkesskicklighet.

Som .nu s ik dt rex tör ko.n han
t i 11 sut aön under sensonaa-
ren 88 f ör a tt fungera som
producent vid Gotlands,nusi-
ken.

Han är en utomordent l igt
skicklig orgel- och pianomu-
siker, sångare (tenor i Bel
Canto Quintett) och en popu-
l är k ör'] edare.
Hans-Eri k Dahl gren var nam-
net!

Som k~rledare för ~l a
Nordiska k~ren, östersunds
sångarbröder och Bel Canta
Quintett har han ett enor.nt
kunnande i nom detta område
och vi tror att han även
skall få en välljudande of-
fi cer skör så s.nån ingo,n här
på Gotland. Du är en pärla
Hans-Erik f~r oss sångare
och f~r musiklivet på Bn!

så har vi en annan eldsjäl
s o.n var upphovet t i 11 vå r t
sångar1ag - Stig Barke.

r ett upprop på sonnaren
1988 enades Hans-Erik och
Stig 0111 ,)1 a f'ö l j ande bud-
skao till Gotlands officera-
re:' "Nu bör j ar å ter he1a
Sverige att sjUda aven
mångfald kulturaktiviteter
där det finns plats för både
"proffs" och ".J.mat~rer". Den
som k.:Vl tal s - och det gBr
all d o f fi c er are myck et bra -
kan också i de flesta fall
sj unga" •

Förs ta s ånqar tr ä ffen ägde
rum i Gotlandsmusikens loka-
ler ute i ViDb1.= en britt-
sonmar.oör« måndaqskv ä Il
(12/9 88).

Oet D1ev inte nägon st~rre
upps l utn tnq, f~ed ledaren så
var vi bara 12 "mod iga ,nän"
s~n testade v~ra oslipade
s tänoand denna premi ärkv äl l !

Efter en ti nues övn i ng sa
var embryot ti 11 nuvarande
Gotlands Officersk~r ett
faktum.

Forts 12
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i~är jag skriver detta en
apri l kvä 11 1939, så är vi
enligt mat.r ik e l n 31 .nedl em-
mar. Vi har Bvat vid ett 25-
tal tillfällen. Vid fyra
tillfällen har kBren fram-
trätt inför pub l ik. I Dom-
kyrkan fört= jul, vid "posi-
tiv frUkost" i personal Inat-
sal en under januari, i FarB
kyrka i Ini tten av f eoruar i
och på MKG-mässen under
apri l .

Vi tr aqj l ar 'I i dare och
tri mnar struparna i nf ör kom-
inande engag·?inang som i r]-
prickats på almanackan. Fak-
tum är att träffarna blir
som ett elixir fBI" sångar-
sj ä lar.

I sanmanhanqe t kan nännas
att vi ko.mner att frainträda
!\nnandag Pingst <.1 15 i Al-
meda 1 en under rubr t ken "Den
blomstertid nu kommer".

Du som läs2r detta behBver
säkert inte ta många steg på
kaserngården e 11 er i korri-
dåren förrän Ou träffar nå-
gon könnedlem, som är beredd
att berätta om sangarlivet i
officerskBren.

Det här med att kunna no-
ter är inget måste. Mall lär
sig efterhand och naes tro
har en oerhörd fBrmåga att

aldrig ge sig förr-än Stälil-
morna s i t ter där.

Var är fBrrest~n befäls-
rBsterna från A 7 ocn LV 2.
För närvarande representeras
det tunga understödet e~da5t
dV två s tämnor (Lennart ()tt-
falk OCh RJtger Edwards).

öcn hör Du, Ju, Du! ,(ryp
fram ur Duskarna och k.):ll ned
t i 11 var sångBvni n9 näs ta
onsdag! Det finns en p l s t s
för Dig och kBren kan aldrig
bli fBI" stor!
aÄTTRE SENT ÄN ALDRIG!!!
Rol f Hansson
För s t euas s tämma



dV Ingvor EriKsson

FMK:s regi samlades en
vaCker nö s tdaq näqr a "t je-
.ier" r r än ;,.,KGp~ qar aqeo l an ,
för att under lednjng av
Ingvor Eriksson lära sig li-
1:e on s r n Dl I, s e.nt se nur
dndras fungerar.

Träffen Dörjade med en
reor iqenoinqånq i a I 1 männe t .
~est om mörkerkörning ef1:er-
som vi sxu l t e byta la'TIpor,-
ocn na 1 <Körn; ng då vi ntern
snart SKUIle komma,

:Jt,= Dörj ade vi :ned att
öopne motornuven och se v ar
oatteri et si tter OCh nur man
sxöt.er det, nur man kol l ar
olja OCh fyller p~ vid De-
nov, de olika kyl systemen
och var .nan fyller p~ vat-
ten, tändstlften, säkringar,
e roms servo , S tyrservo OCh
allt dnndt s~n för iCke mo-
tori nt re s ser ade verkar kon-
stigt.

Det t> I ev mi:ingd steg f r a.n
ocn t i 11 baka med OCh runt
egna oilen med lnstruktions-
Doken i nanden för a tt se
var ocn t i Il vad "iII t är ocn
nur kamraternas bilar Sdg ut
var I ika intressant.

'Ii giCk igenom vart de
o I ika säkrl ngarna oJar, nur
man ve t att den är t r as iq
ocn när man .nt s s tänx er att
det är jIJS1: "det" felet. Al-
l a pr ov ade p~ att ta loss
OCh sätta fast 91ö·jl dinpor p~
rätt sätt, bade oak OCh
fram, och p~ en deloilar
var det riKtig1: svart. I
Märta Wellhaqens Ford Siesta
Vdr man tvungen att ta bort
en del aJ inredningen i
sKuffen tör att det sk u Il e
gå.

Det är inte alltid man far
punk teri ng på as fa l tväg där
underlaget är fast, sa vi
~i( te :Jt pa qrusv äqen runt

.,Nj uren" och stannade där.
I i Il n.iäl p riade vi en I i ten
träplatta, som är Dra att 'la
i Di 1 en j u s t för detta. att
,ätta domkraften på. Ovning-
en q ick Dra. Alla o l ocx aoe
bort ett oekru ul OCh satte
dit det igen. Att byta nju l
för denna grupp kaminer inte
att bli svart i for1:sätt-
ningen.

på vägen t i l lb ak a till ga-
rageplanen övade vi bogse-
ring. LYCKligt ocn väl "hem-
ma" igen smakade medhav1
kaffekorg gott. Al l s var
nöjda med vad vi qå t t ige-
nom. Det var vad deltagarna
själva ville kunna on sin
Di l.

Vi som gjorde det var:
Ul la MalmDerg OCh Märta
WeIl naqen trän ME, Eva Gar-
delin SjvS, Pia Enström OCh
Margaretna ÄMlan, För svar s-
resor, ocn ledaren Ingvor
EriKsson Motordet.

Finns intesse för ny kurs,
hör av er till mig snarast.
Gärna ett litet brev, d~ jag
är sv~r att na pli telefon.

Ra.ppc:>:rt f:rårl.
t.,j~.,jt:ra.ff~rl.

Tisdagen den 7. ~drs träffa-
des vi åter ett gän] som den
här g~ngen bestod av JO tje-
jer. Tema för dagen var "av-
s l eppninq" OCh inbjuden
gästför:?l äs are var sjJkgy,n-
ndst Sun Jonansson.

So '11 vanligt Dörjade vi
kvällen .ned ett 1i tet lotte-
ri där vinsterna den här
::langen SJ i ck i Påskens tec-
ken. Därefter fortsatte vi
.ned en lätt mältid innan ~un
intog podiet.

Därifrån troliDand hon oss
i mer än en och en hal v t in-
na med information 0;0 hur vi
skall Iära oss känna efter 'j
våra egna kroppar var vi har
vår bil ans, vad är spänn i ng
och vad är avspänning. Lär
dig känna din egen kropp.
Ger du den .nö.i 1 iqne t at t få
vila eller jagar du ständigt
på den, ~ed nack-, axe1- e1-
l er i sch iasv ärx son resul-
tat!

Avslappning är int e till
för att slöa ti I I utiin ägnat
a t t ge kroppen en k ic« för
att få t i l l nak a syre i .nusk-
1erna så att vi kan fortsät-
ta lev a ett rikt I iv utan
smärta och spän1ing.

Ett tack till Gun för en
fin ~väl1 och ett stort tack
ti 11 Ull a son ordnar' så fi na
träffar åt oss.

Lena
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F~å~ G~tl~~ds k~i~~lig~
bilkå~s 40-å~sf~st

Av Ul Ia Ha:n,narnjel m

- "\ji är oömma OCh fäl tmäs-
siga! Det är "go" i 13il!di-
ren! "

Sa uttrYCkte sig cnefen
f6r Hemvärns- och Frivilliq-
sektionen inom ;'1K 3 , major
Bengt Anrnf e l t, när han som
en i raden aVllånga gratu-
lanter hyllade Gotlands
~vinnliga bilkar pa deras
40-arsj uo i l eum l ör daqen den
1. apr t I •

Ide l lovord hade ock sa
r ik so i l ka rene r en Sri t t.ne r ie
Ut ter st röm: - "Ni är dukti qa
pa utbi l dni ng, nr a pa att
v inna tävlingar, bra pa
allt! Hade Gotland varit en
"rikslikare" för samtliga

o t l xärer , skul l e vi na ett
ännu bättre resul tat", sade
riksbilKarcnefen.

"Försvafsanda, envishet,
vilja, ano i t t on och entus t -
a sm, det är 1 t k a me\1 en got-
l ändsk bilKårist", sade non
vidare.

Ocn i I iknande orda l ag
framhölls bilkårens alla
fördelar av de inbjudna gäs-
terna, Dl a av för dagen
tjänsteförrättande cnefen
för Go tl ands mi l i t ärkomman-
do, överste Anders Sifverts-
son, som trots S i n korta
vistelse på Gotland ändå
kunde vittna ~n att got-
landsDilkaristernas välkända
rykte är grundmurat även pa
fastl andet •

Det oleven lång rad tal,
mest av chefer in~n försva-
ret och det frivilliga för,-
svaret. Jan-Mårten Erfors,
vice ordförandl= i Gotlands
FSU, öppnade :n2(1 sang men
övergiCk till tal i sitt
Iovpr t s. Han kunde t o In
tänka sig en flygtur till
'nånen .ned nagon av b i I kari s-
terna 'lid styret!
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En av de lirånga upp sk at tade
gåvorna var regementsmaseot-
en Harald, som sälunda pä
själva Harald-dagen 5verläm-
nades av chefen fBr Hv/Friv-
sektionen, Bengt Ahrnfel t -
dock denna g~ng i kerillnik.

Landshövdi ng el aes El m-
s tedt , som också är chef för
totalfBrsvaret på Bn, talade
om idealiteten i o i l kärens
och andra frivilligorganisa-
t i oners verks enhe t . När det
gällde bilkåren sade han sig
ock så vara mycket i.nponer ad
av att "do.n kan ju skju t a
också"; De gotländska bil-
kåristerna har genom åren
haft stor a fraingångar, bl a
i kpistskytte, inte minst
under "qa.nl e" Karl Hoas l ed-
ning. Senast 1983 ko.n de på
en tredjeplats vid FdU riKs-
sky t te t äv Iing.

Birgit Stengård, som var
med redan fra n s tar ten den
24. februari 1949, berättade
att intresset var stort re-
dan fra n börj an. på den ti-
den var det litet status att
ha körkor-t och varen 1949
u tb i 1 dades den f'ör s ta grup-
pen kvinnliga lastbilsförare
med "dubbel tramp och sxorr".

Av dessa de tör sta "pi onj 'å-
rerna" är fortfarande sj u
kvar i kåren. Birgit Sten-
gård var förs t sek ret er are ,
sedan kårchef och törbunds-
representant och har vari t
kåren trogen i alla år. Bir-
gi t Stenqård fi ck mottaqa
särSkilt fBrtjänsttecken fBr
detta l i k som Sri tt Ho l mbäck
och Daga Mattsson, vilKa al-
la lever upp till mo t tct :
"en gång bilkårist, alltid
bilkårist".

Även karchefen Edith Berg-
vall (gift med var kapten
Mat;) hyllades, helt ovetan-
des och fick fBr sina insat-
ser so.n le dar e OCh ins t ruk-
tar mottaga en plakett från
k å rmed I e:TIlnarna .

Juoileumskvällen inleddes
med vesper i VisDorgskyrkan,
där stabspastor Björn Bol i n
höll en betraktelse Bver oro
ocn trygghet .neo utgångs-
punkt frdn Jonannes evange-
l i um. Kan tor Ni l s-Göran
Bergqvist sjöng "Tonerna" av
Sj öi)erg OCh "Sveri ge" av
\iJilnel:n St ennannar , Ocn alla
försa:nl ade sjöng meljj den
qa,nl a - nu ej med tagna -
Dsalmen "Fädernas kyrka .•• ".



•

~ F~i~illigf~lk på ~~~listisk~
ö~~i~g~~

Av Ull a Han.narhj e l m

Visste Ou att var femte g~t-
länning pä nägot sätt är en-
gagerad i non det fri v i 11 i ga
försvaret. på fastl andet är
det bara var tionde invåna-
re, som val t att 3ä med i
n åqon av frivilligorganisa-
ti onerna. så försvarsvi l j an
pä Gotl and kan med all rätt
sägas vara god.

Under helgen 14-16 april
var fem av de organisationer
som ingår i det frivilliga
försvaret .ned om en repeti-
tionsövning i allmän för-
svarsutbildning, då delta-
garna, lottor, bilkårister,
röda kors-samariter, FRO-are
och blå stjärnor, fick öv-
ni ng och färdi ghet i en rad
olika moment vid Tingstäde
l äger.
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Det he l a börj ade redan pä
fredagskvä 11 en, dä man fi ck
!)örj a med att resa de för-
läggningstält man sedan fick
övernatta i. Och sä fick man
se fi l men IIFörebudet II, S 0;-11
handlar om sabotage och
spetznasförband och diskute-
ra I nnehå ll et ,

I den idylliska omgivning-
en och i vårsolen tycktes
det inte fi nnas nåqr-a svå-
righeter att släCka olje-
bränder eller att använda
skyddsmask vid gasangrepp.
Frågan är hur det skulle gå
om det plötsligt o lev all-
var, om kriget kom och idyl-
len plötsligt förvandlades
till helvete?

Försvarsupplysning och
folkrätt, förläggning i
tält, skydd mot atom-; bio-
logiska och kemiska s tri ds-
medel, sjukvårdstjänst,
skydd mot br and , karta och
kompass, fältmässigt uppträ-
dande, vapentjänst och litet
exercis övades.

"Jo, jag tror att det
skulle gå. Alla deltagarna
här visar en sädan vilja, de
lär sig det de inte kan och
j ag är övertygad om att de
skulle göra ett bra JObbII,
sade major Pekka Hanunar tof t ,
som var kurschef på 1 ägret
vid Tingstäde. "Det talas ju
ofta om hur sårbart samhäl-
let ä r, om at t man ka n s l~

_ ut hela 1ande t genom att
till exempel bryta ström-
men. Och visst skulle det
b l i stora prob l e n i börj an.

Men människan anpassar sig
snabbt, hon är påh itt i; och
konmer hel a ti den underfund
med saker man kan ha använd-
ni ng för ", sade Pekka vi da-
re.

Att klara svärigheter, det
var i stort sett vad det var
fråga om för l ägerdel tagar-
na, om de plötsligt kallades
ut för att försvara Gotland.
De ska 11 kunna ta hand on
skadade och särade männi-
SKor, kunna gripa in för att
Ilj äl pa t i 11 vi d gas-a ttac-
ker, släcka bränder och han-
tera vapen (inte nödvändigt-
v i s skj uta men känna ti 11
vapnets funktion och säker-
hetsbestämmelserna).

Lördagen ägnades mest at
stationsutbildning medan ~an
på söndagen i nde 1 ades i små
patrul ler, som skulle ta sig
fram ti 11 ett må1. Patrul-
l erna utsattes för fi entl i g
eld och fick ta skydd, fick
ta hand om en skadad och bä-
ra vederbörande pä bär genom
terrängen, råkade ut för
gasanfall och tvingades tagd
skyddsmask på. Därefter
fortsätta med att ätgärda en
lastbil som inte ville star-
ta. Patrullerna blev t o {fl

t i 11 fångatagna och fi ck ut-
sättas för f ånqfbrhbr •••••
ja det var mycket som hände,
och nytt i gt!

Kursledningen som utöver
kurschefen ,nj Pekka Hanmar-
toft, utgjordes av mj Per
Lundqvist, kn Gunnar Erics-
son och Freddie .Jangesäter,
l t J an-Ove BergströlIl och
bilkårens instruktör i sjuk-
vård Anna-Lisa Rudber::} sant
utbildningsintendenten Ulla
HaiIlmarhjelm, var mycket nöjd
med deltagarnas engagemang
och färdigheter efter öv-
ningen.

En jättebra övni ng tyckte
dessutom deltagarna och lo-
vade att rekommendera den
för alla sin3 kamrater.
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Obs~~atö~ i KASHMIR

Av 5vlt Kaj Wir~n
F5rfdttaren tj~nstgjorde
1985-02-01--1986-05-15 i UN-
t~OI)IP (United Nations Mili-
t ary Observer Graupi n INO [.1\
and PAKISTAN). En nt scor t sk
introduktion är nödvändig
för att situationen i KASH-
IIJlt{ längs Line of Control
(Lof C ) skall kunna +ör stas.

:V1usli:nska Mongoler (Tur-
kar) av europeer benämnda
Mog~ler, grundlägger stanno-
qulernas rike med mogul furs-
ten B-3ours, "Ti gern" , er5v-
ring av Indien 1526.

8aDur var ättling Da. fä-
dernet t iII Timur Lenk och
därned ock sil till Dj inq i s
Khan.

Hdn sk river i sina meno a-
rer - "Här satte j ag mi n fot
i besl ut sa.nnetens stiqoygel
och lade mi n hand pa gud s-
f5rtr5stans tyglar OCh
'narSCilerade mot su ltan Ibra-
h i.n - - i vars besi ttni ng
Denlis tron och Hindustans
(Indi en) 1änder då befunne
sig, vars arme i fält sades
uppqa ti 11 100.000 man och
som i fören ing .ned sine e,lli-
rer ägde nära 1.000 stridse-
1e f an ter-",

Baour efterträds av sin
son H~,l'n.3YLJn,"nen lycklige".

Den moqu! ska ättens styre
bryts dock f5r ett tag genom
att den afghanske stormannen
sner Shah ockuperar riket.

Under sin tid f5rändrade
Sher Snan rikets f5rvalt-
ningssysten. Han bröt det
s6ndrande stormannainflytan-
det OCh upprättade en stark
centralregerinq.

Riket indelades i ett fe,n-
tiotal provinser. Dessa or-
ganiserades i distrikt. Pro-
v ins erna styrdes a'l vardera
tvenne guvernörer. Guvern5-
rerne ilade en "konnende-
rinqstid" p~ tre dr därefter
förflyttades de.

nistrikten styrdes av äm-
betsmannaräd. Detta räd sa~-
arbetade med lokal a förtro-
endemän. Kontrollen av ef-
t;'?rlevnaden av l ikheten i11-
f'ör 1agen gj ordes så l ånq t
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V(~Karta över Indien,

som möj 1 igt. Många av Sher
Shahs reformer togs till an-
vändning av senare rnogulKej-
sare.

Humayun återtog makten i
nord indi en med hj äl p av den
pers iske Shahen ,

Under den andra häl f ten av
1500-talet utvidgade Akbar
mogulernas rike till att om-
fatta områden väster om In-
dien samt he la Indien utom
sydspetsen.

Akbar f5rde en försonings-
pol itik qent eno t hinduerna,
vilket innebar att hinduerna
kände lojalitet och s amhö-
ri ghet .ned mogul väl det. Ak-
bar efterträddes av siil son
Jahangir, "Världserövraren".

Härmed inleds längvariga
tronstrider son bidrog till
mogul vä ldets ut ar.nning och
försvagning. Jahanq ir be-
härskades av sin maktglada
maka Nur Jahan och hennes
anförvanter. Jahangir utsat-
tes i sin tur för revoltför-
sök av si na söner. Segrande
ur dessa stri der s teg Shah
Jahan, "Värl dens konung".
Kejsar Shah Jahan f5rde i
sin tur inbördeskrig mot sin
son.

Sina sista ätt a år till-
bri ngade Shah J ahan inspär-
rad i pal atset, "Red Fort",

MCGULVil-LDST
UN:JER AKöAR
OCH AURANGZ,,3
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i Agra. Från sitt "fängelse"
kunde Shah Jahan bl ieka ut
.no t sitt Taj Maha 1, rnaIJSO-
leet över älsklingshustrun
Mumtaz-i-Mahal, död i sin
fjortonde barnsäng.

Hans son kallade sig som
kejsare, Aurangzeb. Denne
ägnade sig åt omfattande
b roder.nor'd.

Trots det mogul ska väldets
välorganiserade sa~hälls-
struktur, medförde det fä
för ändr ingari byarnas eko-
rlo.niska liv.

Det hinduiSka kastsystemet
fortlevde. Mogulerna är Kän-
da f5r att till eftervärlden
ha lämnat efter sig ett
stort antal Dyggnader och
andra konstruktioner. Därmed
hävdar en del historiKer,
f5rsuwnades byggandet av or-
dentl iqa ko!nmunik at ionsvä-
qar , Man använde i stort
sett gamla tiders nandels-
rutter. Vägnätet var dal igt
~t~yggt, vilket innebar iso-
lation av provinserna. Järn-
vägsnätet byqgdes inte ut
+ör rän Dr; tterna tog s ig an
styret a'l Ind t en ,

De dal iga kommunice t ions-
vägarna innebar att guvernö-
rerna i provinserna Dörjade
"se om sina egna hLIs". Deras
makt ökade, likas å ä:nt)ets-



!nallnar~dens och de lokala
förtroendemännens. Mogulväl-
det var feodalt. Den folkli-
ga förankringen fanns inte
,ned undantag av AkDars rege-
ringstid.

Auranqzeo förde en intole-
rant re1igi öst fanati sk po-
litik. Motsättningarna ökade
mellan ninduer ocn muslimer.
Auranqzeo införde särbe-
skattning för hinduer. Han
försökte utestänga hinduer
fr~n stats tjäns t , Lika ledes
försökte han t örb.i ude änk e-
o ränn ing. Al lt det ta föror-
sakade uppror i Indi en.

I och med AurangzeD börja-
de .noqul kej sardöme ts sönder-
fall. Svaga härskare följde;
uppror och palatsrevolutio-
ner utoröt.

1756 är hotet f rän frans-
män, holländare OCh portugi-
ser undanröjda. Det engelska
ostindiska ko,npaniet är vid
makten i Indi en. Det osti n-
diska kompaniets ekonomi
samt på det sätt kompani et
Jtövade sin handel och makt,
gjorde att den enqe1ska kro-
nan ingrep är 1858. "Tne
!Jritish Red e" var därmed
stadfäst. 1377 prokl amerades
Indien som kej sardöme •

Är 1835 bildas LN.C., In-
diska NationalKongressen.
Kampen o.n ett fritt Indien
tas upp på al lvar, på ett
mer samlat sätt.

Efter första vär ldSkri get
iitervänder från SYDAFRIKA
den nindu isk e juristen, Ma-
hatma Gandhi. Han ställer
sig i spetsen för kampen och
startar sin "ohörsamhetskam-
panj " •

Svärigheter inom INC att
ena .nus1imer OCh hinduer,
ledde ti Il att den musl imsk e
advok at en från Bomo ay , Mo-
ha~ned Ali Jinnah, 1938 lade
fram tanken på ett 1and för
muslimer, PAKISfAN (Punjab,
Af~han ((Nortn west frontier
Province, NWFP)), Kashmir,
Sind, BaluChistan.

Jinnah var förhandlare in-
om INC med "AllIndia Moslem
Leaque", SOJ! han även var
med lem i. "Mosl em League"
bildades 1906 OCh var ur-
sprunql igen konservati v och
loj allnot INe.

Frihetskampen stördes hela
tiden av svåri gneterna att
ena de båda fraktionerna.
Sammandrabbningar mellan
hinduer och muslimer förekom
a11t oftare, ibland rena
människos1akter. Temperatu-
ren höj des flera grader ef-
ter andra vär ldsk rigets
slut. Den engelSka kronan
ins~g till slut att det enda
som ~terstod att g6ra var
att göra landet självstän-
digt.

Av Indien Skul le man d~
bilda två nationer. Detta
arbete anförtroddes Lord
Louis Mountbatten.

Mountbatten ~tog sig arbe-
tet efter stor övertalning.
Han kände väl till svår iqne-
terna p~ subkont inenten ef-
ter si'1a år som "Supreme
Commander" under andra
v är ldskr t qet , Alla +ör sö«

att sedan 1800-ta1et och
f ram ti 11 1947 "reformera"
samnä llsstrukturen i Indien
hade miSSlYCkats.

1947, den 22 mar s , påbör-
jade r.1ountbatten, den siste

,vicekonungen, sitt arbete.
Situationen var svår, OCh
mYCket snart insäg Mount-
batten att genomförandet av
delningen m~ste forceras, om
inte hela Indien skulle sta
i brand. Ständiga oro1 iqne-
ter underlättade inte hans
arbete.

Genoln förhandl ingar med
Gandhi, Nehru, Pate l och ii
andra sidan Jinnah, Liaquat
samt efter påtryckn! ngar på
den engelska kronen , fast-
ställdes självständighetsda-
gen till den 15 auqu st i
1947.

Upprinnelsen till FNs när-
varo p~ subkontinenten sked-
de da beväpnade styrkor från
PaK istan, främst Pathaner
(stam i NWPF, qränsen mot
Afghanistan), trängt in över
gränsen ti 11 staten Jarnmu
OCh KaShmir 1947. Oet första
kriget slutade i ett stil1e-
standsavtal vid årsskiftet
1943/49. Indien hade då hän-
Skjutit tvisten till FNs sä-
kernetsrad.

Indiens ocn Pakistans fö-
delse SKedde i blod. 81odbe-
stänkt har ländernas hi sto-
ria fortsättninqsvis också

varit. Indien kom i konflikt
med Kina om vissa gränsområ-
den. Detta resu1 terade i
krig 1962. 1965 uppstod en
ny inflammerad konflikt me l-
lan Indien OCh Pakistan.
Krig utDröt och pagick i
sjutton dagar. Ingendera si-
dan vann något pa kriget.
Vissa landvinningar (några
km2)) gjordes pa båda sidor.
1971 ingrep Indien i den
Ost-Västpakistanska konflik-
ten. Detta resul terade i
staten BangladeShS födelse.
Kri get berörde ock så Kash-
mir.

1972 upprättades det s k
Simlaavtalet. Avtalet tolka-
des av Indien så, att avta-
let frän 1949, det s k Ka-
rachiavtalet inte längre
gällde, för att lösa kon-
flikten i Kashmir. Indien
menade att konflikten Skulle
lösas endast av de inblanda-
de parterna Indien OCh Paki-
stan.



FN ti 11 äts vara represen-
terade som förut i område t ,
men dess ti di gare uppqi f ter
fick inte längre utföras p~
den Indiska sidan av "Line
of ControI" (Lof'C}. Detta
innebär att man inte kan
kontrollera s tor l ek en p~ de
beväpnade s tyrxorne i o-nr å-

det, ej heller genomföra
nägra utred1ingar om be-
skjutningar, föreKommande
länqs Lofe. Pakistan däre-
mot, erkänner fortfarande
Karchiavtalet, vilket inne-
bär att FN, på den paki-
stanska sidan, kan göra en
ak t t vare i ns at s beträffande
kontroll en av efterl evnaden
av stilleståndsavtalet.

Någon l ösni ng på konfl i k-
ten kan ännu idag inte skön-
jas. Lofe anses dOCk av mån-
ga idag vara vad man kallar
en "de factogräns " •

Kanske var det Aur anqzeb s
fanatiska politik so.n egent-
l igen startade dagens kon-
flikt. Om det moqul sk a Kej-
sardömets söner hade fö l j t
AkDars försoningspolitik,
kanske konfliKten hinduer-
muslimer inte nade funnits,
åtminstone inte varit sä
s tor.

Religösa motsättningar har
v ar it , och är, motiv för
krig. Varje dag påminns vi
om detta. A-tt dödä är ur-
s äk t l igt on det sker en
Guds nann.

fortsättning nästa nr
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NU HAR ALLA ANSTÄLLDA VID MKG
MÖJLIGHET
ATT SKAFFA SIG DATAKUNSKAP , , , , , , ,

• • • • • • •

I MKG grundsyn avseende ADB-utveckling framgår
bland annat att:

- Samtliga nyttjare skall erhålla ADB-utbildning.

Utvecklingen inom ADB-området, som nu intensifieras,
ställer krav på nya typer av kunskaper. (bl.a Datakunskaper)

Nu kan du genom självstudie få en grundläggande ADB-utbildning
(GUAN) och en fortsatt ADB-utbildning (FUAN). Du gör det
när du har tid och möjlighet. MKG ställer utbildningsmateriel,
lokal och terminaler till ditt förfogande i "GROPEN".

PLATS: ADB-utbildningslokalen "GROPEN" Nya Wisborg.
(inre rummet)

TID: 0730-1600 måndag-fredag.

UTBILDNINGSPÄRMAR

PÄRMEN GRUNDLÄGGANDE ADB-utb (GUAN) INNEHÅLLER:

ALLMÄN INFO om försvarets ADB-inriktning kallad S 90'
och MKG ADB-inriktning

ADB-ARBETE självstudiehäfte
ADB-MILJÖ självstudiehäfte
ADB-TEKNIK självstudiehäfte
ORDLISTA
KONTROLLFRÅGOR

PÄRMARNA FORTSATT UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE (FUAN) BESTÅR AV:

Övningspärm för FUAN ORD-TEXT
FUAN HJÄLPMEDEL
FUAN KALKYL
FUAN DATABAS
FUAN MKG PROGRAM

(under framtagning)
"_"-

_"-
och du har även en manual(instruktionsbok) till Uniplex II +.

TV, video och videoband finns i ADB-utbildningslokalen.

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5

Användning av datorer (databaser, program mm)
Användning av datorer (robotar, simulatorer mm)
Datorn som verktyg (tillv av datorer, risker mm)
Teknikutveckling (Igår-Idag-Imorgon)
Sårbarhet och Säkerhet

LYCKA TILL !! ÖNSKAR ProdE/ADB
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VI GRATULERAR ~® '
60 oAr

Löjtnant Hilding Nilsson
60 år den 14. maj
Anställdes vid A 7 1946
Utnämnd furir 1949. Tjänstgör sedan
1972 vid övn- och skjutfältsavdel-
ningen

Lokalvårdare Ketty Holm
60 år den 18. juni
Anställdes vid MKG 1983.
Vårdar för närvarande lokalerna
i Nya Wisborg

50 oAr
Löjtnant Leif Persson
50 år den 5. maj
Anställdes som instruktörsaspirant
vid A 7 1958. Innehar f n befattning
som vaktchef vid Visborgsslätt

Löjtnant Bengt Karlsson
50 år den 9. maj
Anställdes som instruktörsaspirant
vid P 1 1957. överfurir vid P 18
1963. Är sedan 1982 verksam vid
Hemvärnsavdelningen



ANNONSER.

TILL SALU

~
--~------·-~--lTva element

1200 resp 100 \~
Tel: 5500

"Overskap" till
kyl skap
3=59 H=85 0=64
Tel: Stiaa

LÄGG SKITJOBBET PÄ HYLLAN

Arets största nyhet i nätl vet

I-------~I Easy On I

Skyddar mot oottenväxt
Helt utan gifter
Läggs pä utan slipning
fäster pä alla underlag
Kan stry~as pä gammal bottenfärg
Läggs pä med trasa, svamp eller
planstrykare

Försäljning L Egerskogh
Tfn 27077 efter kl 1800

--------------------------------------.-------~

KÖPES

BYTES
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)( * k k )( k k * k )( )( * )( )(
k FCTF 1f 29 *
)( *
* FacKlig utbildning )(

* -k

-)( Ti 11 samman s med ST ilar k

* re rr genomfört utbild- *
* ninq "Al3C för stats- *
* tjänstemän" *
k -k

k Tid: 1989-1)4-24--25 *
k *
k Plats: FBU kursgärd *
* Farö *
* *
* Sekreteraren k

* )( k k k * )( k k k k * )( *

GA OCH SE DAMFOTBOLL pA
VISBORGSVALLEN MKG

Div 3 29/4 14.00 P 18 IK - Gustavsberg
Div 4 30/4 16.00 P 18 IK B - IFK Visby B
Div 4 2/5 19.00 P 18 IK C - Hangvar
Div 4 9/5 19.00 P 18 IK B - P 18 IK C
Div 3 13/5 14.00 P 18 IK - Sätra
F 75 15/5 16.00 P 18 IK - IFK Visby
Div 4 15/5 18.00 P 18 IK C - Dalhem B
Div 4 23/5 19.00 P 18 IK B - Hangvar
Div 3 27/5 14.00 P 18 IK - Tungelsta
Div 4 30/5 19.00 P 18 IK C - Klintehamn
F 75 4/6 18.00 P 18 IK - LG 88
Div 4 6/6 19.00 P 18 IK C - VSB
DM Dj 7/6 19.00 P 18 IK - Dalhem
Div 3 10/6 14.00 P 18 IK - Vändelsö
F 75 11/6 18.00 P 18 IK - Hemse
Div 4 13/6 19.00 P 18 IK C - När
Div 4 20/6 19.00 P 18 IK B - Klintehamn
Div 4 27/6 19.00 P 18 IK C - P 18 IK B
Div 4 4/7 19.00 P 18 IK B - När
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k FCTF 1f 29

1< Styre lseutb ildni ng för k

* If 29 genomförs 05-31-- *
* 06-01 i Hense *

* PROGRAM
** Din och föreningens
* roll pa arbetsplatsen
* Föreningens lönepolicy
* Att arbeta i förening
* ,Jämställdne tso lan
* Aktuella lagar och av-
* tal In In

** Sekreteraren k

* * * k * k k * k * k k k *

*
k

k

)(

k

)(

*
*
*
*
*
*
*



EN EFFEKTIV ORGANISATION BEHOVER

* ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDRAD OMGIV-
NING INOM OCH UTOM ORGANISATIONEN

* ANSTÄLLDA SOM KÄNNER TILL OCH
GILLAR ORGANISATIONENS MÅL OCH
VERKSAMHETSFORMER

* FÖRMÅGA ATT PÅ ALLA NIVÅER I OR-
GANISATIONEN BESKRIVA HUR ORGANI-
SATIONEN FUNGERAR
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