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MKG-DAG
Regnet som kom pä natten
till den 27. maj gjorde inte
undertecknad gl ad. Men skam
den som ger sig. När med-
hjälparna anlände till Kin-
ner stugan vi d 0830-ti den så
började det klarna upp. Det
blev lagom varmt för att
starta upp dagen med ti ps-
promenad och eller exkur-
sion. Barnen ville helst
stanna inne i stugan efter-
som Gösta Holmqvists TV-spel
rned "fy s-matta" vi sade sig
vara mycket populärt.

Vädret blev bara bättre
och bättre och nog kände vi
oss mycket nöjda när den go-
da lunchen var äten och vi
behagl igt liggande i back-
sluttningen lyssnade pä Cam-
panakören medan vi drack
värt kaffe med mazarin.

Så avsl utades den första
MKG-dagen med prisutdelning
där nöj da pri stagare ur ge-
neralens hand mottog alle-
handa nyttosaker.

Tröjorna? Jo det fick alla
barn som var där. Är Du in-
tresserad sä hör av Dig.

Tack all a Ni som hjäl pte
till med olika programpunk-
ter.

Hans Erlandsson
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Chef Informationsavdelningen
Se1an unyefär ett ~r til IDa-
~:cl är Hans Er l andsson chef
fBr infoavd vid MKS.

~fter dtt ha varit repeti-
tionsijvninysl~dare p~ A 1 p~
70-t'11~t 3v-2rgi:ic jag till
P~/A " PE/MKG och sedan
? r n dr= I)C fl ila Y' j IJ ') t i d d g a r n il
k JiOllli t "p å ;J l a t s " i P e rs E
e f ter 3/4 år tillfällig in-
hysni 19. !)å jrund av "'JIIlS-
b r iSt, J! d 1v1E.

Efterso!n bef at tn;ngen int e
tl,ji9ar,~ funn i t.s så fick jag
<ännd ,nig f r em oe'1 genomgh:k
ett antal 2-4 dagars kJrser.
Det n~r året ~dr präglats dV
bes5k, presskontdKter, cere-
-non ier , '~K~;-nytt, MKS-dag
'n .n, i)2t ilar va r i t Då,1e ro-
l ij t ')c'l jono i q t , Särski It
jobJi~~ Vdr d~t att f~ i]~ng
"år tidnil~ "N1KG-nytt" .nen
nu oörj ay' de t fl j ta 'Jtan
idel iya påstötningar. Även C
~ 13 G har till dett~ 1u~ner
i nk o.nni t ned en artikel 'Jil-
k~t vi tackar för

;~K:;-da~ den 27. .naj blev
tr o t s ho t ande r(~gn e'l full-
träff. ilet "dr en här1 i9
Stä:l11i ng vi l k et mycket väl
fr"dm,}~r dV (leo r::! Enek v ist
fi rH f n ton i mi I itärres tau-
rdnt~n. Nästa giing nr v i
'lOJ.nil,<i:ocr,l antalet delta-
Jdr'e 010 vi skall o.iuda p~
grillat lamm!

Vaj jag i~te hunnit ned är
l ~ n g t iIi s,J 1 dn e r in SJ a ,/ i Il f o r-
mat ions t jåns t "id kris och
;H~lJtr a l i te t :nen det ko.nner ,
Jag har inte ännu börjat sa-
l 'J föra /\rmens pry l d r .nen
mon tern för att visa vad so-n
njuds är I1:J :ll:"nrna OCh är på
p l a t s förenidsonmar. t:tt
df)rHt k ap i t~1 som [)ör ut-
veck l as är lien i:1t~rnd in-
f ,)rilla t ienen i "snebna I ä-
jen", Någon f,Jr;n dV "SNA~i3-
AKTUFJ.LT" funder ar j ag på.
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'Ji Ilar' b;jrj at ';Y'ld'; li te
här" OCr! där och härnäst är
det "i<j Got l and :;3- (1a]'! r s i
Jri en te""; ng 6-13 j u I i där v i
har vårt naln1 ocn deici l pa
a111 nu.nne cl app ar »cn mål-
skynket samt '~n enkel ini nj •..,::,
sky l tut s t ä l ln t nq. ,~k gärn,-1
t iII Traj ,1'.:>org den 5. j ul i
och t i t ta på Förs ta dagens
~~t app •

Efter den 20. i var j e må-o
nad s~nder jag til I Ast/lnfo
ocn -nas smed ierna "Vad nånder
p~ :v1K;;" Kommande :nånad. t-lör
av Dig on Du har ideer i
Jet ta sanman!lang.

Ha en skön SOilllflar"

Hans r:: r I and ss o»
I: 11fo



21 Nya Fänrikar
Vid en enkel cere.non i 1989-06-01 i Donnerska hagen utnånnde CMKS 2l nya fänr'ii<ar.
I samband mt::d Ct~KG i"forrnation till all personal 06-02 i Exhuse t , presenterades
fänrikarna och f0t0graf~rades därefter med resultat ~nligt nedan.

27 nya 6änk~kak gåk nu ~ tjän~t v~d d~ got~änd~ka 6ökband~n. Häk äk a~~a:
Mat~ Ek~k-6Mn, St~6an N~~~~on, Thoma~ Bjuk~~t~n, Gökan Sv~dj~k, Ro~and Söd~k~tköm,
Dag Foh~~n, John SÖd~kho~m, Fk~dk~k Taav~n~ku, P~k U~t~k, Vag Gu~ta6-6Mn, Ronny
Lak~~on, Roge-kJohan-6~on,K~nt Ny~t~n, ukjan Gu~ta6~~on, Mat~ Lund~n, Joak~m Makt~U,
And~k~ Lö6gk~n, M~ka~~ Ek~k~~on, M~ka~~ Am~~kt, Toma~ Kah~qv~~t o~h Jan O~a~.

Foto: Henk~k Radh~
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F 13 Gotland flyttar till ny STABSBYGGNAD
Av 80 Fransson, C F 13 G
För dr'y]t ett år sen, den
2. :naj 1988, t'Jg f l o t t i l j-
ch?fen Bverste Herman
Scnultz det fBrsta spadtaget
till Yly s t ab soyqqnad för
F 13 Gotland.

Nu ~r ~yggnaden färdig. EYl
,lY r e sur s fBr ne la f lyqvap-
net.

Den 19 naj kunde vi på
c 11 Gotland flytta il i den
nY3 fina arbetsmiljBn.

Drygt ett år tog de t att
DYJ9a och det ~ar Skanska
som var generalentreprenBr.

~;c>d sanverken och gott
s~narhete mellan iJyggför~tag
»ch al ika Irljndigheter samt
~anske ocks~ en snäll vinter
'1M' gjort dtt i)'yg·~et fram-
sk~i1it Jtan några pro~le~.

0e;) nu St:> r vi fram e.no t
d t t Lltny t tj a I)Y9J naden so.n
'~r .nvcz e t innehå l l srik. Den
~~ ju ~V0Jd för att ge hela
F'J ändanålsenliga l ok al er
när 01 ikd fBr:)dnd gästar
G,) t l 3nJ. ,

Incidentberedskapen utnytt-
j ar j u Vi sovoasen s ter de l
av året.

Det i unebär att Jäs tande
fBrband, både flygande och
mar cper sona 1 x an utnyt t.i a
lokaler jämförbara med vad
de är vana vi d från hemma-
förbanden.

Ex ordersal och expeditio-
ner, o nk l adn inq sru-n .ne d
duschutrymmen. Flygande per-
sonal får sina flygdräkter
torkade och ventilerade.
Ti 11 och .ned rnoti ensrum. De
vpl har eget omk Iådn inqsrum
och uppehållsrum. En stor
nyhet är för oss "Gotl än-
ninqar ", tillgång till Inat-
sal och mässutrYOllnen. Vi får
då tillgång till MKG mi1i-
tärres taur anq mvcke t goda
mat •

Saill:nantaget :n mycke t bra
arbe t smi l j d.

Allting är dock relativt.
För ca 20 år ~edan skrev dä-
varande ene f en för F 13 G,
rnj Sven-EriK Persson, i
Fl yqv epenny t t : "F 13 G rör
på sig".

Det rörde s ig då OiO a t t
flytta från Ti nq s täde till
l.uf tf'ar t s verket s galnl a flyg-
station, belägen i o.ne de l bar
ens l utn t nq till Visby flyg-
~13ts. Den hade ställts i
ordn-ing för F 13 G. "Ljusa
och trevliga arbetslokaler i
"riktig" flygrniljö. Före
detta trafikledartornet blev
ett tri vsamt dagru,n .ned fi Il

ut s ikt över flygplatsen och
och dess livl iga trafik.

Det säger sig självt att
personalen är glad över att
få arbet3 i denna fBrnämlig~
f t yqmt l J ö , Det bidrar på
si tt sätt ti 11 at t i= l3 G på
ett effektivt sätt si<all
fy l l a xin uopq i f t i luftför-
svaret".

Men verksamheten föränjras
Den därined kraven, på ända-
målsenliga. lokaler OCt1 bra
arbe t s.nt l j d,

Byggnaden har td~its i an-
språk, flaggan är hissad,
även ()!O officiell t nv iqn inq
ej skett. Så sker den 2D.
juni med t nbjudna gäster
från s~väl militära son ci-
vila n~ndigheter och för~tag
som ex de 1 tag; t i Dyggpro-
jeKtet.

Vi hoppas då på v ack er t
Gotlandsväder.
Gotlands,fwsiken, kaffe och
tårta, fo togra feri ng från
s åv ä l marz son från l uft en
,n m, m .n.

så de t kar. kanske bli en
ny :;ida i rv1KG- ny t t.



Flex-nytt
Dryga två månader har nu
gått sedan driftstarten. Ma-
sk i ne 11t fungerar utrust-
ni ngen i stort sett bra men
vid tre tillfällen har den
hakat upp sig. Första gången
det blev fel var när vi änd-
rade programvers i on och de
två andra gångerna i samband
med åska och strömavbrott.

Användarna fungerar också
i stort sett bra (med vissa
små undantag). När vi gi ck
igenom registreringslistorna
för maj kunde vi no tera att
de allra flesta sköter sina
registreringar (4 gånger o.n
dagen) alldeles utmärkt. Ti-
digare har det framförts
synpunkter på om man måste
registrera UT och IN för
lunchen när man inte lämnar
~ya Wisborg, men alla verkar
nu ha accepterat avtalet.

:3 j uni hade vi i AG FLEX
ett uppfö l jn inqsmö te med li-
te erfarenheter o.n hur det
hela fungerar. Från mötet är
det ett par saker so-n alla
bör känna ti Il.

För det första: använd
inte OT-knappen. Det sätt
som datan är programmerad på
verkar inte s tämna med våra
5vertidsbestämmelser. Vi gör
allt vi kan för att lösa
prob lenet och kommer att
meddal a med ett anslag när
vi klarat Jt saken.
- För det andra: vad skall
rnan göra med mycket ti d på
pl uskontot? All ti d över 10
t im försvinner t ex vid iJ1~-
nadsski ftet. Här kan man
kanske notera att de som
drar på sig mycket plustid
använder FLEX-sys teinet på
ett fel ak t ijt sätt. Arbetar
man regelmässigt över 5-10
t im/veck a skall ju detta gå
på övertidskontot och inte
på FLEX·-s·21dat.

Ti 11 sist en synpunkt på
urknappni ng av te l efon vi d
bortovaro:
I och med att våra arbetsti-
der bl ivit mer rörliga är
det nu ännu viktigare att vi
sköter våra telefoner.
Växeltelefonisterna kan inte
hålla ordning på när alla
kommer och går. En viktig
sak att tänka på är också
att det inte går att ta ett
meddelande till en telefon
som inte är urknappad.

så vil l vi från AG FLEX
önska alla en riktigt fin
sommar och en skön semester.
Kom ihåg att Ou inte behöver
använda FLEX-kortet vare sig
före e 11er efter bads tran-
den.

All an Li ngström
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FN-Tjänst i UNIFIL
Av I1gemar Fransson
3egreppet UNIFIL st~r fBr
"FN:s tn ter ims tyrkor i Liba-
non". Den svenska kont inqen-
te" i-mehål l er
- en underh~llsbdtaljon

(ung 620 pers)
en stdDspersonal i HQ
UNIFIL
(ung 2Q pers)
MP-~ruppen i MP-Kompaniet
(un9 ll) pers).
:::he f fBr kon tingen tsn är

nat a l.lonscne fen.
Underhållsbataljonen be-

star fBr.Jto'n av t3ATCH med
3ATSfAB av 5TAt3- och TROSS-,
TRAi~SPORr - , FJRi{AoS- , SJ UI(-
~US- och I~GENJÖRSKOMPANI.

oitaljonens nuvudde l är
~vuppel"'ad p~ Camp Carl Gus-
taf Jta1fBr Naqoura by.
Sj ukhusko-nparri et är f'ör-lagt
på Camp Si lv ia (likaledes i
Naqo~rd), ~edan IngenjBrs-
kompa1iet finns p~ Camp
~Qrdstiernan i byn Jwayya.
,. 8 ii t:; tunen h ar' som huvud-

uppgift att o i tr äda ba t-
Chefen i l e dn inqen av b a-

tal j onens i1t~rna verk s an-
het.

- STR-Komp fBI'" J l 3. ti 11
lJi)pgift att under s tödj a
b at st sneo , SV3.ra fBr s am-

oandet t i l i Sve+i ge, be-
tjänd,Br~et'=ntel"'l och
fältpostko'ltor-.

- Fd-x om» unders tödj I~r UN 1-
~I!., «ied 1 Iv smede l , Jas och
ma ter t e l .

- 5jh-ko~p understBdjer UNI-
FILne(j häl 50- och s.iuc-
vård, sjuk tr anspcr ter , lä-
xemedel och sjukvårdsaat e-
riel. Ko,npa:1i e t ansvarar
för :JNIFIL:s SjUk!lUS och
~istår-, i mån av resurser,
civila :oed sjUk,,~rd.

6

- Ing-komp understödjer UNI-
FIL med väqarbe ten , bygg-
nadsarbeten, minröjning
och sprängtjänst. Kompani-
et bistår, i mån av resur-
ser , civilbefolkningen med
sjukvård, maskinell hjäl p
och minröjning. Kn Erik
Gabriel sson (P 18) är stf
kompch och lt Peder Holm-
gren (? 18) är chef ingen-
.iör sp luton.

Tp-komp, där jag är chef,
har till uppg ift att un-
derstödja UNIFIL med tran-
soorter och kranarbeten.
D~ssut<)m skall vi, främst
åt den svenska bataljonen,
svara för bärgningstjänst
och reparationstjänst av-
seende fordons- och vapen-
materiel.
Transportkompaniet är,

nummerärt, det största kom-
pani et med tota l t 136 man.
Från Gotland kommer, fBrutom
jag själv, Peter Enström och
Stefan Johansson. Peter job-
bar på Stureby sjukhus ti 11
vardags men kör lastbi l här-
nere medan Stefan är fJr-
donsmekant ker både här och
neema ,

FBr att 1ösa konpant et s
uppgi fter har vi c t r-ka 75
st fordon OCh 15 st trai-
lersläp. Det är jeepar,
bussar, 1 ätta oc'1 tunga
last~ilar, tankbilar, mobil-
kranar och bärgni nqsb ilar i
en salig blandning (flerta-
let franskbyggda RENAULT).
Många av k iII arna har samma
yrke hemma i Sveri ge son
här. Här finns professionel-
la bus scnauf förer , 'I ångtra-
darchauffBrer, tankbilsföra-
re, kranförare samt last-
bil s- och personb iIsmekani-
ker •

Transporterna vi utför
sker både i L ibanon (i hu-
vudsak söder om Litaniflo-
den) och Israel.

..

Enk~lt uttryckt kan man
säga att j ag som konpant ene f
är ansvarig för ett åkeri
son sk all ge serv ice åt 6000
UNIFIL-anställda.

Avslutningsvis vill jag
näl sa till Er alla inom ~lKG
och s~ga att FN-tjänstgBring
sk t l j er sig inte speciellt
från "vanl iq" mi Iitär tjänst
- det är bara ANNORLUNDA!
Sownarhälsningar från
Ingemar Fransson
Major \lid Lv 2



Observatör i Kashmir del 2
Då de nåda statscheferna un-
dertecknade det s k "Sim1 a-
avtalet" i juli 1972, inne-
bar det en överenskomrne1 se
om upcr ät t ande aven "L ine
of Contral" (LoG). Denna LoG
hade med få undant aq över-
ensst~nmelse med den från
tidigare krig överenskomna
"Ceare Fi re Li ne" (CFL). LoG
är definierad till en punkt
SO om Skardu vid en glaciär,
01 Si acnen Gl ac ier" •

Meningen med Simlaavtalet
var att den fortsatta drag-
ningen av LoG skulle man
förhandla vidare om. Detta
skedde aldrig. Då och då kan
man i svenska ti dni ngar läsa
om att stridigheter förekom-
mer i detta område.

Det är in te mycket infor-
mation som sipprar ut om
dessa stridigheter. Uppgif-
ter cirkulerar om strider
med all tifrån pl utonsförband
till bataljonsförband. Områ-
det 1igger på runt 6000 m
höjd.

UNMOGIPs uppgifter är att
mot :)akgrund av gäll ande
överenskommelser, observera
och rapportera brott mot
eldupphöravta let samt att
så långt :nöjligt assistera
parterna i strävanden att
vidmakthålla fred i området.
Detta arbete försvåras dock
då UNMOGIPs verksamhet sedan
1971 har varit inskränkt på
den indiska sidan av LoC.

För att lösa dessa uopgif-
ter erfordras nära samver-
kan/samarbete mellan FNs
personal och parterna samt
obegränsad rörelsefrihet i
området för FN-observatörer-
na. Kraven är stora på den
enskilde FN-observatörens
förmåga att handla efter den
uppkomna situationen. Han är
"The Chi ef Mi 1itary Obser-
vers" (CMOs) förlängda arm i
området, dänned OCk så Gene-
ral sekreterarens i New York
förlängda arm.

Genom att planera in besök
vid staber och förband, samt
att därvid samtala med che-
fer på olika nivåer får man
ett begrepp om förhåll andet
längs LoG. Tyvärr kan, so.n
tidigare nämnts, dessa besök
ej geno~föras på den indiska
sidan.

Dessa besök är av två
slag. Det ena är s k "Field-
task", på en till flera da-
gar, där man besöker fä 1t-
förband och dess samtliga
unders tä 11da enheter, ned
till postering.

Den andra typen av besök
är s k "Fieldvisit", där man
besöker högre förband, sta-
ber, bet j äni ngsförband ti 11
staber samt de fältförband
som inte är grupperade i di-
rekt anslutning till LoG,
utan genomför utbi ldn ing i
ett bakre område. Under des-

sa besök sammanträffar man
många gånger med förbands-
chefer. Genom direkta frägor
får man försöka att skaffa
sig en bild av läget. Uti-
från detta underlag gör man
sedan en sammanfattande be-
dömning som tillställs GMO
som rapporterar vi dare ti 11
FN-högkvarteret i New York.

Kunskap om bakgrunden till
konfl ikten, kunskap om geo-
grafi, befolkning, religion,
kultur, inrikespolitik, eko-
nomi m m, förståelse, öd-
mj ukhet och vördnad för att
fredsa rbete inte är enke 1t,
diplomati och aktivt ageran-
de är några av de e~enskaper
s~n en FN-observatbr bör ha
samt en del av de krav som
ställs på honom.

De nordi ska länderna för-
bereder sina offi cerare p~
ett utomordentligt sätt.

UNMOGIP-organisationstablå

I
I FN HOI
i New York

f Chef
I UNMOGIPI,
! (CMO)

I I
Operativ avdelning (OPS) Administrativ avdelning

Chef (COO) Chef (CAO).
I OPS 1 I • Samband

• Transport

I I . • EkonomiOPS 2
• Personal

I OPS3 I
• Registrering
• Transportledning
• FN-flyg
• Sjukvård

I I

I
UNMOGIP

UNMOGIP
Stabs- Fältstation FN-flyg

expedition

CMO = Chief Military Observer
COO = Chief Operations Officer
OPS = Operations Branch
CAO = Chief Administrative Officer
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Utbildningen är fBrdelad
mellan länderna. Utbi1dning-
en av FN-I)ata1joner sker i
respektive land.

Utb i 1dn ingen av FN-obser-
vatBrer sker på den fi nska
~N-sko1an i Niinisa10 med
h~vudinriktning p~ Kashmir
respektive Mellersta Ostern.

En observatBr utbildas
dock fBr att kunna sättas in
varhelst behov av insats
upp står och så att han omgå-
ende efter ankoms t ti 11 kon-
fliktområdet skall kunna 1B-
sa ställda uppgifter.

Antalet observatBrer i UN-
MOGIP är 38 st. Sverige de1-
t ar ned 8 st, varav en är
"t'1edical Assistant". Dennes
uppgi ft är att ansvara fBr
hälsovården a~ samtlig FN-
per sonal och därvid samverka
:ned indi ska och pak istan ska
~ilitära och civila sjuk-
v ärds.nyndi gheter.

Fördel ni ngen av de övr t ga
30 observatBrerna enli]t ne-
dan:
Fi~ldnd 4 st
Norge 4 st
Janmark 6 st
1elgien 2 st
Italien 7 st
.Jruquay 4 st
Chile 3 st

För underhå 11 et inom lVii s-
> ionen s ant bet j änandet av
radiostationen i Rawalpindi
(relästatior'l för trafiken i
Asien), finns mellan 30 och
40 "Field Service Officers"
(FSO). Jtöver det ta har FN
ca 45 lokalt anställda Indi-er och Pakistaner.

HQ flyttar 2 gånger per
år. Perioden 1 maj till 31
ok tober led 5 verk samheten
från Sri nagar i Indi en, 1
november ti 11 30 apri l från
!~a",al.Jindi i Pakistan. Bak-
grunden är dels politisk,
del s beroende på att Kl ima-
tet i Rawal p ind i under som-
maren är väl hett fBr en eu-
ropå. Sonmark limatet i Sri-
nagar är ljuvligt.

Det är et t stort fBretag
att flytta HQ. Med en Herku-
les ur det Canadensiska
flygvapnet som stäl Is till
lli~MOGIP förf oqande kan dock
"The big lift" elegant ge-
nomföras.8

Kashlnir präglas av sitt im-
ponerande bergslandskap.
Stora områden är dock jord-
bruk sbyqd. I söder fi nns
stora s lätt landskap med små
kull ar och hBgt el efantgräs
i flodområdena. Här är det
svårorienterat. Flodstranden
är inte den som kartan vi-
sar. Varje år fBrändras flo-
dernas konturer. Detta kan
innebära svårigheter under
de "fieldtasks" som genom-
för s , då man bl a törsöker
koordinatbestämma postering-
arnas lägen.

Srinagar omgärdas av myck-
et vatten och stora slät-
ter. Produktionen av ris,
grönsaker och frukt är stor.
Runt denna "gryta" reser sig
mäktiga bergskedjor. Till
denna dal leder endast en
väg, i övri gt endast svår-
framkomliga stigar.

Jordbruk är den främsta
näringen i och kring flodda-
larna. Längre norr och Bster
ut reser sig Himal ayabergen
med några av de hBgsta topp-
arna i världen. Här är livet
hårt. Bebyggelsen är kon-
centrerad till fl od-Lä lv-T«
dalarna. Man träffar på sto-
ra hjordar av getter i dal-
gångarna och bland bergen.
Getaveln är ett viktigt
tillskott i bondens ekonomi.
Nomader fBrekommer fortfa-
rande. på sommarhalvåret mB-
ter man dem långt upp i nor-
ra Kashmir. Här är sommarbe-
tet gott och tillräckligt
fBr alla djur. Då vintern
närmar sig, drar sig befolk-
ningen söderut igen. r~an
fBrsörjer sig då på att säl-
ja djur samt genom ströjobb.

på sommarhalvåret Bppnas
de nordliga stationerna.
Tidpunkten är beroende på
snBläget i området men mor-
mal t sker det i mi tten på
maj. Stationerna stängs för
vintern i slutet av oktober.

Astor och Skardu på den
pakistanska sidan om LoC
ligger på ca 2 500 In nöj d,
Kargil på den indi ska si dan
ligger på ca 3 000 m. Kargil
är den hBgst belägna statio-
nen. I dessa områden får man
lov att rBra sig med respekt
och omtanke. Bergen är porB-

sa och landskapet är i stän-,
di g rdr else. Ras förekomioer
ofta.

För att genomföra "fi e ld-
tasks" i dessa områden :nåste
aklimatiseringsträning ge-
nomför as . Vi ssa posteri ngar
ligger på 17-19 000 fots
hBjd (5 500-6 000 m). Je
nordl iga s tati onerna beman-
nas sv två observatörer i
skift om ca 12 veckor.

Ovriga fältstationer be-
mannas av 1-4 observatörer
beroende på område och upp-
gift. Varje fältstation är
grupperad i ansl utni ng ti 11
en nöqr e stab (division,
br igad) med vi l k en observa-
törerna samarbetar fBr att
pl anera och genomfBra si na
besBk vid fBrband inom fält-
stationens geografiska an-
svarsområde. Även gränspas-
sager över LofC, s k "Cross-
in9S", av personal, materiel
och fordon pl aneras i sam-
verkan med staben. Alla
"Crossi nqs " måste vara fBr-
anmälda.

Jag hann under mina 15 m~-
nader i KASHMIR med endast 2
fältstationer, KorLI på den
PAK sidan och POONCH på den
IND sidan. Under 3 månader i
KOTL I 1ärde j ag mi g jobbet.
En omväxlande tid fylld av
fieldtasks, fieldvisits och
s k "Investigations". Under
1985 fick UNMOGIP ca 150 s k
"Compl aints", det vill säga
k laqomå l , från de PAK mili-
tärmyndigheterna. f)en indis-
ka sidan påstOds ha över-
trätt stillest~ndsavtalet.
KOTLI var en FS (Field sta-
tion) som krävde en stor ar-
betsinsats. En till flera
compl ai nt s/veck a skull e un-
der sök as . Långa resor på
mycket d~liga vägar, och an-
strängande promenader i ku-
perad terräng fBr att n~
platsen fBr eldgivningen
krävde sin man. Väl h~nma p~
FS igen skulleen heltäckande
rapport avfattas - på en-
gelska. Mycket lärorikt.

Varje FS har 1-2 bat.nen , 1
kock och 2-3 bi 1f'ör are SOITI
betjänar observatörerna.
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Under mindre intensiva
2 l/2 m~nader i POONCH,
~~nga g~nger helt ensam,
l ärde j a:) mi g mycket 01f1 den
indiske soldatens sätt att
tänka och upptr~da.

Poonch är "centralorten"
för oill>"å.det med sa:nma nann.
Invånarantal et i s taden ~r
sv~rt att bedöma, kanske bor
där 20 000 invånare. Poonch
har tillhört familjen Singh.
Prinsen av Kashmir, även han
med namnet Si I1gh, gav områ-
det i förläning. Rajan av
Poonch fick d~rmed oin-
skr~nkt makt att härska över
området ,

Rajan byggde sig ett litet
slott, i"1oti ivJatlal, som idag
används mat en blygs3m hyra
av armen, J:n gång i ti den
var FNs fältstation inrymd i
detta l i11 a sl ot t ,

Staden i öv!"i]t bär spår
av elen gaml a bri tti ska ti-
den. Många av byggnaderna
n~ste en gång i tiden ha va-
rit ståtliga och vackert ut-
s.nyck ade ,

INDIA

Ti den Pocnch kunde j ag
förbereda mig för min nästa
uppgift, att ta över efter
en australiensisk överste-
löjtnant som COO, Ch t e f Ope-
rations Officer. Tiden i öv-
rigt ägnade jag åt Drev-
sk r ivn inq , fysisk träning i
form av löpning eller squash
.nen även gol f spel 'ned mi SJ
s j å l v eller med den indiske
brigadchefen. De äldre in-

diska och pakistanska offi-
cerarna spelar nästan alla
gol f - ett .ninne från den
brittiska tiden. De yngre
officerarna deltar ofta i
soldaternas idrottslekar.
i~orgoninoti enen sker i s ainl ad
p1ut/konpani .ned chefen i
täten. Effektiviteten i trä-
ningen Kan diskuteras men
regel bundenheten (5-6 ggr i
veckan) och föredö,n~t är
värt att notera.

r juli/augusti månader ge-
nomförde j ag omfattande re-
sor till alla ~JNROGIP FS,
även till de nordliga, allt
i av s ic t att bek ant a :nig med
al l a observatörer och få en
briefing avseende FS st e tur
och läget inom o.nråde t , Un-
der resa till de nordliga
stationerna, den 13 augusti
1985 kl 1900, besteg jag
ti 11 sammans .ned en dansk ob-
servatör MARPO LA, 18 500
fot vilKet är unyefär 5 6UO
10 ön, Vi hade 1(1 0800 star-
tat ~å ca 2 800 m vandrat Gd
35 kil one ter OC!l kände oss
mycket stolta över vår pres-
tation. Natten tillbringades
i en pakistansk postering D~
18 000 fot och bost.:lden var
en "mudnouse" - en l erhydda
utan moderna bekvämligheter.
Tr-o t s den tunna l '.l f ten sov
j ag gott. :"1in danske ob ser-
vatörkamrat, där~not ~ade en
svår natt.



?å f drm iddd'Jen nere på ca
4 000 ~ hade han dock repat
:;i'] och vi kunde t o ;0 ge-
nomföra e1 i~proviserad kon-

s er t för en pak i s t ansk po s-

te ,"i tlgned mi] 50:n sångar~
'Kfl ln::dJorn so-n t rusm is ,
tru.nnende på en Vyn bens in-
lunk, So ldat er na t ack ade «red

-ippl åder OC:~l :ner1 ejna y i 1 da
.;~nger .

U(jd,~r 1io .nånade r tjänst-
Jjode j'l] s:?ddn son CO:J.
:)ä rned ) 1ev j ag CYlO:';
,lår;nas t~ man ,)Ch ans var i 'j
F:jr den oper s t iv a d al en av
terksd::\'lf: t en irom mis s ionen
;,h,1:1
- utarDetande av order och

()Yl'! i s ili()J ar
kontakten med offlcerare
ur den P/\K och deq IIJD ar-
'Ilen

- t::)[lnent1e"inj :j\f O:.1S2'''If.:J.tJ-

rer ti Il de :)1 ik a FS
- lLj\':l? t ande av tapp:)r ter

t i l l oj N i ,~2~J Y ')r~.
1\11t ;JJ en~y:l sca myck e t
l årur tk t .

S'Jln CD:J f ick jag t t ll jånq
till en TOYOrA LA~OCRUI5ER
»ch egen chaJ fför - dygnet
runt . Även ett Fi~-flyg, en
:;OI_:)E\l tASLE .ned ,J l a ts för 5
l)dssa~F~rat",= kunde tji spene-
".15, v i lxet gav ;)i)t:grän;ade
nBjligheter och skyldigheter
s t t r,~Sd runt i regionen.
Tiden ol ev den .ne st int.res-
)rl'lta OCr1 sp ännande j ag naf t
':;:N I) f' f ic e (' .

i~in tjänstgö"ing i Kashmir
:1\1';1 .rt ide s lSnaj 1986. IJet
v sr 'ned sorg och saknad fa-
n ilj en lä'wlad,~ SRI:~AG,1\R för
-t t lia :)ELi-n, fW~'1 och di\R-

l J

CELONA så srnåni ng010 åter
komna hem till vardagen. Vi
saknar fortfarande den soci-
ala b i ten , umgänget .ned oli-
ka nationers officersfamil-
jer och civila pakistanska
och ind i ska vänner. Det
finns en mystik, en underlig
ocn stark dragni nq sk r af t i
och till SUBCONTINENTEN.

Uppgiften som observatör
är så f ase i ner ande , intr e s-
sant och stimulerande att
j ag önskar många andra att
få den :nöj l i ghe ten j ag har
haft. Mänga av er har säkert
följt serien "Juvelen i I(ro-
nan", Nlånga av scenerna var
f i l.nade bl and de !)er~ j ag
;jäl v har tranp at , Kanske ni
fick en uppf at tni nq on s t ir-
;1 agenheten i landskapet.
Kanske ni också fick en LlPP-
fatt1i1g om förhålldndet

rik-fattig, förhållande~
me 11 an de son bes i t ter 'lla~ t
kontra de besat ta , At t or i t-
terna l ä~nade subkon ti nenten
innebar inte nägon föränd-
ring i detta avseende.

Ni'/~indelni!lgen i samhäl-
let p~ subkontinenten är p~-
taglig. Oetta är r esu l ta te t
av århu ndradens k 'j l tu r arv
och ett invecklat oyr åkr a-
tis~t förvaltningssystem.
Det verkar inte heller fin-
nas någon p~tagliga vilja
att förändra livsmönstret.
Skal sy steme t s låga .rtveck-
1 ingsnivå bidrar till spri-
dande av kunskaper me1 inte
i en takt som vore önsk-
värd. Antal~t anal fabeter är
stort.

Familjen l.'ln:rt ute p~
landsbygden, dess levnads-
förhåll anden och förut s ät t-
"ingal" förändrds sakta.

Ni son funderar p~ att sB-
ka FN-tjänst: G5r Jet, tvekd
inte. Al l t :i~t po s i t iv a
fi nns där i forin al/ st imul e-
r ande .nen a l l var s amna ar-
betsup~gifter och fascine-
r ande miljö. Jtby tet a.v en
jylik tjänstJ5ring är myc~et
ber ik ande • i~iln sk a 11 s a:nti -
d iq t inse det allvarliga i
u~pgiften. Många är också d~
s:):n fått upp I eva det .rnder
sin FN-tjänstgö~ing.



I de områden där svenskar
tjänstgör, kan läget på
nycke t kort tid förvandlas
från på ytan stort lugn till
total t inferno. Men räds ej
detta utan grip chansen.

Många personalplanerare
rynkar väl på näsan vid det-
ta uttalande men personal-
brist på hemmaplan får inte
förhindra möjligheterna till
FN- tj än stgöri ng.

Enligt min uppfattning
borde alla officerare ges
tillfälle att vara ute i FN-
sammanhang. Att arbeta mitt
i en konflikthärd kräver om-
döme, vördnad för seder och
bruk men också initiativ-
kraft och stor uthållighet.

En väl genomförd utl ands-
tjänstgöring i ett krisområ-
de någonstans i världen ger
vi dgade vyer och erfarenhe-
ter som försvaret senare kan
ha stor nytta av.
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Information om projektarbetet med
ÖB verksamhetside inför gO-talet
Rubricerad information är
sammanfattad i en broschyr
och har i särsk il d ordni ng
06-19 utsänts till all per-
sonal inom MKG.

För genomgängar har Fstj
I nfo utarbetat ett underl ag
för stordiabilder vilket kan
erhällas frän undertecknad.

C Info

Motionsdans
Gammeldanskursen so-n på lys-
tes i numner 1 komner att
genotnföras på torsdagar med
början i vecka 38.

Idag är 20 stycken an.nä l da
och vi tar emot högst 40
stycken.

Pl atsen b l i r rnoti ons runme t
vid idrottsavd och inte gym-
nastiksalen.

Bestämmelser utsänds i
vecka 36.
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50 oAr

VI GRATULERAR

Förrådsförvaltare Lars-Erik
Cederlund 50 år den 11. augusti
Anställd som förrådsarbetare 1962
vid I 18.
Förrådsförvaltare sedan 1982 och
tjänstgör nu som arbetsledare i
truppserviceförrådet.

1 !.. ;
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En gång skulle Marco
Polo berätta om en bro
för kejsaren Kublai Khan.
Han beskrev den sten för
sten.

"Men vilken sten är det
som håller bron uppe?"
frågade kejsaren. "Bron hålls inte uppe av

den eller den stenen"
svarade Marco, "utan av
det valv de tillsammans
bildar."Kublai Khan satt tyst och

tänkte efter. Så sa han:
"Varför talar du med mig
om stenar? Det är bara
valvet som intresserar

. "mig.

Hämtad Wt "~fe.dnya ögon"
utg~ve.n av ABV:~ sto~~ho~
d~v~~on

Marco svarade: "Utan
stenar finns det inte något
valv. "


