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Med otålighet vi mötte den
en gång när vi var små.
Den jul som förr i tiden
ej ens snöbrist gjorde grå.

Trots irakierhot mot friden.
vi hoppas freden skall bestå.
Ett lamm i juletiden
är inte dumt att få.

God Jul och Gott Nnt År
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,

Redaktören har ordet.
För snart tre år sedan hörde jag "rykten" om att det skulle tillsättas en tjänst
som informationschef vid MKG. Strax efter att nuvarande CMKG tillträtt
sin tjänst den l april 1988, frågade han mig om jag ville tillträda som chef
för informationsavdelningen. Jag sa snabbt ja tack! /
I februari 1989, efter viss kursverksamhet och besök hos andra mYnj~-
heters rutinerade informationschefer, kom jag igång med MKG personal-
tidning, som det första numret kallades.

I det numret tog vi upp flextiden, vår växel, förebyggande hälsovård,
gympa, attityder m m. En artikel per regemente och numret var klart. Men
det var lite segt det kan jag väl erkänna.
Självklart är jag stolt över att konstatera att vi redan från början fick en
ganska lagom profil på tidningen och det tackar jag Sigvard Lindström på
Aftonbladet för. Han lärde oss mycket under en tvådagarskurs i november
1988.
Det är roligt att nu konstatera att flera personer nu tämligen villigt ställer
upp och skriver egna artiklar.

/

När jag nu slutar vid MKG för att bli chef för armens musikavdelning så
hoppas jag att alla lika villigt fortsätter att skriva om något aktuellt. Får jag
då komma med en liten önskan. Lämna då så är möjligt, in era krior efter
hand de är klara och vänta inte ut manusstoppet. Det blir stressigt för
redaktionen de sista dagarna, eftersom det finns annat som också skall
utskrivas. Sedan krävs det ungefär en vecka för sättning och tryckning.

Många frågar mig varför jag flyttar. Jag kan bara ärligt säga att efter tre år
i detta mycket roliga jobb, så får jag mina sista år före pensionen, ett minst
lika roligt jobb innebärande en bättre grund för min pension.

Tack Inger för Ditt fina skrivande. Tack Tore för många fina bilder och
sist men inte minst tack Stefan för ett mycket skickligt arbete med "layou-
ten" och tryckning.

Lycka till i fortsättningen.

Hans Erlandsson
"Blivande prenumerant"

MKG-NYTT's Redaktion
hälsar alla läsare en

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT ÅR



MKG-NYTT 3

Vad händer på 1\1KG under
januari-februari 1991

Da Kl

91-01-08

01-09
01-16 em
--17 fm

01-18--20
01-19
01-22
01-22--23
01-24
01-25
02-01
02-04--15
02-05
02-07
02-09
02-11
02-12
02-14
02-15
02-16
02-23--24
v 109

1300-

Verksamhet

P 18: GB-vpl berplut inryckning
Lv 2: F-/G-vpl inryckning
A 7: KB-vpl inryckning
CFV besöker CMKG

Stab: Hv befutb (B2) Havdhem
Matmässa (Endast anställda)
CMKG insp Liv-/4. komp P 18
CA milokonferens A (för vpl)
CMKG insp 2.-/6. komp P 18
P 18: Berplut utryckning
Lv 2: Soldaterinran GB-, E-, F-, G-vpl
ME: Studietjg för FörvS-elever (Östersund)
MB Ö utbildningsdag vid MKG m a a ny skyddslag
Samarbetsnämnd smtr
CMKG frivilligdag
A 7, Lv 2: Val till vplkongress
p 18: Val till vplkongress
MDM skidor (arr Lv 2)
Ergotest anställda
FBU: Skidskytte
Stab: Hv stabstjänstövn (F 3) Ö hv-kretsen
Sportlovsvecka

Vi tillönskar alla våra
kunder

En riktigt God Jul oeb
o

Ett Gott Nytt Ar
EA-sektionen
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KFÖ fort2Ql :MKG-DAG
Någonstans på Gotland har fort-
grupperna under den nyligen av-
slutade KFÖn i "egen regi" byggt
ett Sk 16 V, d v s ett skyddsrum
avsett för sexton soldater.
Skyddsrummet är planerat och
byggt för att kunna användas av
truppen under beredskap eller krig
med de krav som ställs på skydds-
rum med fullträffsäker täckning.
Som framgår av bilden är skydds-
rummet ett gigantiskt mekano
byggt i stål och plåt men tog trots
allt inte längre tid än två dagar att
bygga med tolv man. Schakt och
återfyllning utfördes dock maski-
nellt före och efter själva bygget.
I sina huvuddelar består skydds-
rummet aven förläggningsdel, fyra
ingångsdelar och två observations-
värn i prefabricerad betong.
I fortgruppernas uppgift ingår nor-
malt inte att bygga skyddsrum. Det
är truppens uppgift. I stället skall
fortgrupperna, som i huvudsak be-
står av tekniker, till ett antal av nio
personer per grupp ink! bilförare,
bistå förbanden med teknisk servi-
ce och har också uppgiften att pla-
nera, samordna och kontrollera ut-
byggnaden av befåstningsarbetena
inom stridsgruppens område.
Genom att bygga ett" eget" skydds-
rum har de tjänstgörande två fort-
grupperna skaffat sig en nyttig er-
farenhet att ta med sig i sitt fortsatta
militära liv - något som i hög grad
också har varit en stimulerande
uppgift såväl för oss fortgruppche-
fer som för fortgruppernas övriga
personal.

Ulf Redtzer Per Stribeck

Preliminärt genomföres MK G-dag
för all personal med anhöriga den
11 maj 1991. Boka in dagen redan
nu. Den här gången skall vi säkert
få bra väder och inte hagelskurar
som sist. I aprilnumret kan Du läsa
mer om vilken plats det blir och
vilka festligheter som det bjuds på.

C Info

Svantes lex
alltid flex
varje dag
det är min lag
om morgon in
vid lunchen ut
sen mätt jag
åter flexar in
och äntligen vid tjänstens slut
jag nöjd och glad får flexa ut.

och glöm inte bort att KNAPPA
UR TELEFONEN vid
lunchen och när
Du går lite tidigare på
eftermiddagen.

OF:MKG

* Försvarets ekonomi: SOF driver
frågorna om konsekvenserna för
den anställda personalen, bl a om-
stationeringar. Det hela är en tro-
värdighets fråga.

Föreningen för alla officerare

Föreningskursen genomfördes
som planerat 9-10 nov på Tofta
strandpensionat. Ett lö-tal med-
lemmar deltog.
Ombudsman Rune Carlsson orien-
terade om grunderna för samspelet
på arbetsmarknaden.
OF MKG handlingsprogram dis-
kuterades och kommer att tas upp
till vidare diskussion vid årsmötet.

ÖB infomöte 22 nov på MHS
OF MKG ordf Lars Ellebring, del-
tog. Ett sammandrag av denna in-
formation finns att tillgå hos ho-
nom.

1.ombudsman Jan Lords besök 11-
29
Allmänt möte där ett fyrtiotal med-
lemmar deltog aktivt.
Oriom

* Förbundsfrågan. SOF vill och
fick OF stöd att agera snabbt och
aktivt för en lösning som skapar ett
officersförbund.

* Pensionsfrågan: Om inte överen-
skommelse nås och förslag läggs
om höjd pensionsålder då kan det
bli aktuellt med konflikt.

* Skattereformen: Oklarheter före-
ligger fortfarande avseende vissa
konsekvenser. OF uppmanar där-
för medlemmarna att följa infor-
mationen via SOF Aktuellt och
massmedia.

OF MKG önskar medlemmar, bli-
vande medlemmar och övriga

EN GOD JUL OCH GOTT NYIT
ÅR.
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4O-årsjubileum för KFÖ:na och brigad
Gotland
Denna höst fyller de s k krigsför-
bandsvisa repetitionsövningarna
(KFÖ) 40 år. Tidigare hade man
övat årsklassvis, senast i september
1939. Beredskaps- och de närmas-
te efterkrigsåren hade framtvingat
en paus. Med 1949 års krigsorgani-
sation kom så beslutet om armens
brigadindelning med åtföljande
krav på det nya repetitionsövnings-
systemet. Detta startade 1950, för I
18 del i sept/okt. Samtidigt började
den nya brigaduppbyggnaden. A 7
och Lv 2 har motsvarande jubileer,
men det är en annan historia som
inte kan rymmas här. Fältregemen-
tet A 7 har heller inte fått samma
kontinuitet. Under huvuddelen av
70- och 80-talet blev det uppdelat,
bl a integrerat i brigaden.

1950 var brigad Gotland en av ri-
kets 38, men det räknades då for-
mellt inte in i (den strängt hemliga)
rikssumman. Dess inre organisa-
tion var inte centralt bestämd utan
kunde regleras av gotlandsgenera-
len, som det passade. Brigaden dis-
ponerade dessutom fem skytteba-
taljoner jämfört med de övrigas tre.
A andra sidan behövde den inte
underhållsbataljon och kunde, utan
konkurrens med andra brigader,
stödja sig på ett artilleriregemente.

Brigaden var en pansarförstärkt cy-
kelbrigad, något mitt emellan fast-
landets pansar- och infanteribriga-
der. I stället för understöds bataljon
hade brigaden två pansarkompani-
er (tio lO-tons "tjecker", ml41),
pansarskydds-, pionjär- och gra-
natkastarkompanier. Sådana själv-
ständiga kompanier har alltid före-
kommit. Det stående inslaget (ut-
över stabskompani) har varit pan-
sarvärns- och (sedan 60-talet) spa-
ningskompani. Från och till har
även (artilleri oräknat) 1uftvärns-,
ingenjör/pionjär- och underhåll-
skompanier m m ingått. Gotlands-
generalen har fortfarande frihet att
reglera detta, som det passar.

I början var varje skyttebataljon
förstärkt med en stridsvagnspluton
mJ37 (fem små "tjecker"). Briga-

dens pansarbrytande eldkraft var
svag, men mot luftlandsättningar
och tidiga landstigningsförsök var
den hög. Rörligheten var utmärkt.

ett pansar kompani ml40 i stället för
de små "tjeckerna".

Under andra omsättningsperioden
utmönstrades stridsvagn ml40. Ett

Ett fredsregemente skulle öva sina
krigsförband en gång vart sjätte år.
Brigadförbanden skulle personal-
omsättas inom 12 år. Det betydde
två KFÖ per förband, innan perso-
nalen överflyttades tilllokalförsva-
ret. I 18 var också ansvarigt för
repetitionsutbildning av bl a mili-
tärbefälsstab, stridsledningsstaber
samt naturligtvis lokalförsvarsför-
band. De år generalen och hans
stab skulle övas gjordes till
"stabsår" .Under den första omsätt-
ningsperioden blev detta 1955.
Brigadchefen och hans stab inkal-
lades våren 1953. Chef var överste
F Haquinius med stabschef major
O Keijser.

Redan under första omsättningspe-
rioden förstärktes pansarinslaget.
De små "tjeckerna" utmönstrades
och ersattes med pansarkompanier
ml40 (elva lO-tons "Landsverk").
De två självständiga pansarkompa-
nierna ml41 ersattes å andra sidan
med blott ett m/40.
De fem bataljonchefer som övades
var (bataljonsnummer, år samt års-
tid - vår eller höst - anges inom
parentes): majorerna S G Eriksson
(3/50 h), K G Arweson (2/51 v), S
Facht (4/52 v), J Gårdman (1153 h)
samt P L Rehnberg (5/54 v). Den
sistnämnde var den förste som fick

självständigt stridsvagnskompani
74 gjorde KFÖ 1959 (som var ett
stabsår), medan det första stormka-
nonkompaniet (infanterikanon-
vagn 102) kom året därpå. Brigad-
chefen överste J vHorn med stabs-
chef kapten L Nohlgren gjorde
KFÖ samma höst. De var redan då
inställda på att få föra pansarbri-
gad.
Andra periodens bataljonschefer
var: majorerna T Torne (3/56 v), C
Lillihöök (2/57 h), kapten G Källe-
nius (4/58 h) samt majorerna S Ru-
neborg (1160h) och F Reuterswärd
(5/61 h). Runeborg var den förste
som fick ett stormkanonkompani
medan Reuterswärd ännu inte hun-
nit tillföras något nytt stridsfordon-
skompani (det gamla ml40 fanns
det ju inte anledning att öva).

Den tredje omsättningsperioden
genomfördes under dubbelt .~ys-
tembyte. Fr o m 1966 blev KFO:na
avkortade till 18 i stället för 30
dagar. A andra sidan skulle de åter-
komma vart fjärde år. Samman-
slagningen av I 18 och P 1 G till P
18 1963 medförde dessutom att
brigaden skulle omorganiseras till
pansarbrigad med KP-bilar i stället
för cyklar samt med två strids-
vagns- eller bandpansarvärnskom-
panier per bataljon. Det innebar an-
tingen stridsvagn 74 eller pansar-
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värnskanonvagn m/43. Med 24
långa eldrör per bataljon steg pan-
sarvärnseldkraften avsevärt, även
om kalibern 7,5 cm hunnit bli i
klenaste laget.

Just i systemskiftet hösten 1966
gjorde brigadchefen överste G
Hjukström med stabschefen major
L Nohlgren KFÖ. Då var endast en
mindre del av staben omorganise-
rad för den nya pansaruppgiften.

De övade bataljonscheferna var:
kaptenerna B Löj (3/62 v), A
Dahlin (2/63 v), G Birking (4/64 v),
major U Årejeldt (1166 h) samt
kapten B Hammarhjelm (5/67 h).
Löf var den siste som hade storm-
kanonkompani, Dahlin och Bir-
king de första som fick var sitt
bandpansarvärnskompani. Årefelt
och Hammarhjelm var de första
som fick föra pansarbataljon (pv kv
m/43). Stabsäret 1965 hade två
självständiga strids vagnskom pani-
er 74 övats. De var alltså klara att
infogas i påföljande periods första
pansarbataljon.

Samtidigt frigjordes brigaden från
ett omrädesansvar, som stötts och
blötts ett flertal gånger. Brigadsta-
ben hade tidigare bl a samordnats
med en gruppstab. De bataljons-
chefer som fick tillfälle att öva
blev: major L Nohlgren (3/68 h),
kaptenerna S Karlsson (2/69 h), H
Dahlström (4nO h) samt B Gen-
jeldt (5nl h). Nohlgren och Gen-
feldt hade 74-kompanier. Den för-
re hade inte hunnit byta upp sig till
102:or medan den senare hunnit få
sina pansarvärnskanonvagnar er-
satta. Karlsson och Dahlström öva-
de fortfarande med sådana men ha-
de hopp om att få 102:orresp 74:0r.

I början av jemte perioden skedde
en gradinflation, som innebar att de
första överstelöjtnanterna kunde
återfinnas i bataljonschefsledet.
Brigadstaben tillfördes ny fordons-
och sambandsutrustning. Den var
omfattande, ty den gamla artilleri-
regementsstaben skulle infogas i
brigadstaben som (rikets största)
artilleriavdelning. Brigadartilleri-
chefen fick därmed en krävande

Fjärde perioden blev, som plan-
lagt, fyra år. Det räckte emellertid
inte för att öva hela den nya briga-
den. En bataljon (den som skulle få
stridsvagn 102) samt brigadstaben
fick stå över. Det senare berodde
till stor del på att öns stabsorgani-
sation gjordes om. Cheferna för P
18 och A 7 skulle t ex få vardera en
stridsgrupp med såväl mark- som
sjöoperativt ansvar. Detta medför-
de att deras ställföreträdare fick
överta brigaden resp artilleriet.

N
"bisyssla" som tekniskt ansvarig
för allt artilleri på ön. Allt samver-
kade till att brigadstabens KFÖ
fick uppskjutas, men en rejäl sär-
skild befålsövning (SÖB, enligt det
nya systemet) genomfördes 1974,
med full utrustning.
Alla fem bataljonscheferna kunde
däremot beredas övning: överste-
löjtnant B Eliasson (1172 h), L
Runsten (3n3 h) samt majoren S
Olovsson (4n4 v), SLarsson (2n4
h) och B Genjeldt (5n5 h). Ombe-
väpningen hade blivit klar så att
Eliasson, Runsten och Larsson fått

102:or, medan de andra två hade
74:or.

Den sjätte perioden kunde inledas
med att den nya brigadstaben änt-
ligen fick göra KFÖ, hösten 1976.
Den var väl förberedd sedan sin
SÖB och hade samma brigadchef
och stabschef som då, nämligen
överstelöjtnanterna B Samelius
resp B Hammarhjelm. Denna pe-
riod medförde en hel del bekym-
mer. Värst var den konflikt som
pågick mellan militära och civila
myndigheter om ett nytt pansaröv-
ningsfält. Det gick så långt att de
förstnämnda hotade dra bort strids-
vagnsutbildningen från Gotland,
om inte övningsfältsfrågan löstes
på visst sätt. Den kompromiss, som
till slut nåddes, fick ske delvis på
brigadens bekostnad. Dess bataljo-
ner skulle nämligen göras om från
rikets största (om 8 kompanier,
drygt) till dess minsta (om 5) med
endast ett stridsvagnskompani. En
KFÖ med 12 vagnar skulle ju inte
kräva lika stort övningsutrymme
som en med 24. Under denna pe-
riod hade armens budgetkris gått så
långt att det blev tvunget att be-
gränsa antalet KFÖ med en. Denna
skulle i stället ske som ens k grund-
läggande krigsförbandsövning
(GKÖ) i slutet av grundutbildning-
en. Under denna period utrangera-
des stridsvagn 74 utan att ersättas
med mer än ett stridsvagnskompa-
ni 102 (som, troligen delvis p g a
övningsfältsbråket, snart återför-
des till fastlandet). Brigaden hade
passerat sitt maximum med bl a tio
stridsvagns- och femton pansar-
skyttekompanier.

Trots bekymren fick alla bataljons-
cheferna göra KFÖ, d v s major H
Larsson (ln6 h), överstelöjtnantS
Olovsson (4n7 h) samt majorerna
R Pihlblad (3/78 v), I Ohlsson
(2n8 h) och L-O Pettersson (5n9
h). Pihlblad och Ohlsson fick sina
KFÖ reducerade av ekonomiska
och markskade-skäl medan Olovs-
son och Pettersson fick föra pan-
sarskyttebataljoner (utan strv 74).
Det självständiga stridsvagnskom-
paniet 102 fanns dock ännu kvar
för samövning med Olovssons ba-
taljon.
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Den sjunde perioden inleddes hös-
ten 1980 med att brigadchef med
stab gjorde KFÖ. Brigadchef var
överstelöjtnant B Hammarhjelm
med major K Wiren som stabschef.
Brigaden hade då fått ett helt annat
utseende och uppgift, vilket bl a
berodde på att alla dess bataljoner
blivit små, men fler och likadana
med var sitt stridsvagnskompani.
Positivt var att alla bataljonerna
fick sina granatkastarkompanier
ersatta med pansarhaubitskompa-
nier.

På våren 1982 kunde det nya repe-
titionsövningssystemet ta sin bör-
jan. För P 18 blev det, liksom föl-
jande vårar, en s k GKÖIKFÖ, d v
s att den ena bataljonshälften be-
stod av årets rekryter och den andra
av "repgubbar". En del besvärliga
fredsorganisationsfrågor hade då
lösts, vilket efterhand skingrade
centrala myndigheters irritation
gentemot Gotland. Detta tog sig bl
a uttryck i att stridsvagn 102 äntli-
gen kunde få börja renoveras och
moderniseras (REMO). Samtidigt
lyckades överste L-E Wahlgren
(då chef för P 18) genomdriva ett
beslut om att KP-bilarna skulle
byggas om.

De bataljonschefer som fick tillfäl-
le att öva blev majorerna C Eneq-
vist (4/81 h), I Ohlsson (2/82 v),
P-Å Sporre /1/82 h), U Eriksson
(6/83 v) och G Hagnell (5/84 v).
Ohlsson, Eriksson och Hagnell
gjorde GKÖIKFÖ, medan de andra
fick göra KFÖ. Hagnel1 var den
förste som fick öva med REMO-
vagnar och ombyggda KP-bilar.

I början av tittonde perioden, våren
1985, var det åter dags för brigad-
stabens KFÖ. Då hade man återgått
till den gamla ordningen med che-
fen för P 18 som brigadchef. Det
var alltså överste SBarke som blev
inkallad. Stabschef var överstelöjt-
nant UEriksson. Vid det laget hade
man också börjat planera för en
återgång till det gamla artillerire-
gementet, varför man under öv-
ningen gick händelserna i förväg
med att inrätta en normal artilleri-
avdelning. Perioden kunde med ett
litet undantag genomföras som
planlagt. Undantaget blev våren
1988, då det bara blev pengar till en
GKÖ (med inkallat befäl, dock).

Den nionde perioden pågår. Den
påbörjades samtidigt som armen
infört ett nytt brigadtänkande. Tidi-
gare hade brigadchefernas m fl
namn varit hemliga. Nu blev bri-
gadcheferna utnämnda offentligen.
Samtidigt bestämdes att brigadsta-
berna till väsentliga delar skulle
finnas organisderade hemma på re-
gementena redan i fredstid. Så har
alltså skett även vid P 18. Ett om-
fattande planeringsarbete har på-
börjats inför en väntad ny organi-
sation som mekaniserad brigad.
Nyordningen har medfört att P 18 i
dagligt tal ofta kallas "brigaden".
Regementets produktions uppgift
omfattar dock betydligt mer och
brigaden står på den fasta grund
som traditionen, alltsedan Natio-
nalbeväringen, utgör. Detta tar re-
gementslbrigadchefen väl vara på.

Den förste som fick dubbel utnäm-
ning som regementschef och bri-

gadchefblev översteA Sifvertsson.
Han gjorde KFÖ våren 1989 med
sin stabschef överstelöjtnant U
Eriksson. Artilleriregementet hade
just återuppstått, varför brigadsta-
ben också formellt fått en normal
artilleriavdelning. Detta gav större
rörlighet och smidighet.

De bataljonschefer som fått öva
under åttonde och nioende perio-
derna är i tur och ordning: majorer-
na T Johansson, S-O Östergren. C
Eneqvist, L Lindström, G Nygren,
G Hagnell, T Johansson, L-G Ny-
berg, MEdberg samtA Österberg.
Den sistnämnde fick alltså leda "ju-
bileumsbataljonen" .

Det är ett mycket omfattande arbe-
te som lagts ned på KFÖ de gångna
40 åren. På Gotland, med dess iso-
lerade läge och begränsade yta, le-
ver krigsförbandscheferna närma-
re sina förband och uppgifter, än
vad som kan vara möjligt på andra
håll. Av tradition har brigaden en
mycket stor stridsskjutningsvana
(förmodligen störst i riket). Vid 40
år fyllda är den därför vid god vigör
och den har en framtid. Det är mer
än vad man kan säga om alla de
andra 20, som riket fortfarande har
kvar. Till skillnad mot 1950 räknas
nu brigad Gotland in bland rikets
övriga. Nu nämns den ofta, både
som en tillgång och som särskilt
välanpassad. Denna framgång bör
alla som tjänat i brigaden kunna få
räkna sig till godo.

Bengt Hammarhjelm
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Fråga 1.

Du kilr bil E (Ich ska köra rak! fram. i vilken eller vilka situationer ska du vänta pii fordon A'!

c

Fråga 2.
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Fråga 3.

Du ser på bilderna nedan fyra exempel pil I'nrdnnsbdy<,ning,

Vilken eller vilka ar tillntua vid den \iidtrlek som du ser pa hilden 0\ an'.'

A B c D

Fråga 4.
Vid vilka tillfällen far du inte använda helljus'?

\. '\:ij Jd2:! Il\\'~kl ((llt!(\1l

H.. '."Il }IU- möter

( ', ';~l ,<l~!~or ! l~lHh('h) d~nr~Hk~

D. '\;tl .IJL kör r:1 \, llic·d iill!n,',k,::iILmdv h,'l) '!\II)):

/ ""I

Svarstalong
Fråga A B C D
1 /

2 En riktigt
3 GOD JUL
4 och ett

GOTT NYTT ÅR
till er alla

Namn från oss på
Avd Motorskolan

~

Insändes till Motorskolan.
Frankeras ej Motorskolan betalar portot.

\..
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~snartär
det vinter och
bilen den
Iint "s er .

För att undvika detta anordnar Mo-
torskolan halkkörning veckorna 2-
7. Vi räknar kallt med halka denna
vinter. Fordon kommer att ställas
till förfogande så Ni behöver inte
"offra" egna.
Planera in en för-eller eftermiddag
för denna övning. Vi kommer att
höra av oss till Er längre fram om
när just NI kommer att få träna.
Har Ni något att fråga om så ring
till Lennart 5177 eller Ingvar 5181
så svarar vi.
Väl mött i vinter till en nyttig öv-
ning önskar vi på Motorskolan.

TRAFIKNYTT
Ökad trafiksäkerhet för Dig som kör
lastbil eller buss.

Från och med 1990-07-0 1 finns i varje
militärt och civilt fordon, som är buss
eller lastbil, en reflexsele som Du som
förare skall ha på Dig när Du har stan-
nat på väg och är utanför fordonet.
För att Du skall upptäckas i tid skall Du
ha den på även på dagtid. Skillnaden
med och utan reflex ärstörreänDu tror.
Om Du är osäker på vilket fordon som
räknas som lastbil, titta på registre-
ringsbeviset i kontrollboken i rutan
som heter "Fordonsslag", står där L
eller Lb.

Grattis, Du kommer att synas väl utan-
för Ditt fordon.

,\
,.;.:;:~-lS/4-·;t'f":f(! :.-:: :'>_""!I'''''

r
f
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MAL-KONCEPfET börjar ta forDl
Vi närmar oss nu med stormsteg tidpunkten (91-07 -Ol) då MAL gör sitt inträde på myndigheten. Sakta men säkert
börjar konturerna ta form för hur detta skall fungera i praktiken. Den grundläggande principen för hur rollspelet
inom myndigheten skall se ut kan kort beskrivas med följande bild.

HYRESG ÄSTER CMKG fastighetsförvaltare:
t===~i==tFBElplansekt

Internkonsult

Intern-
entreprenör

Vilka är då hyresdster i det här rollspelet?
Ja, det kan vara både interna (som P 18) och externa (som F 13 ). Det kan dessutom vara både grundutbildningsorg
och krigsförband (som AR 7). Under det första året finns följande hyresgäster:

MKGstab
p 18
MekB 18
A7
DSA
AR7
Lv2
Strids grupp M
FBE
ME
TE
PersE
ProdE
Stridsgrp S
" N

Hur skall pennindlödet fun2era?
Tidigare har FBE nollbasbudgeterat byggnadsverksamheten inklusive drift och underhåll. Nu budgeterar hyres-
gästen vad det kostar att utnyttja sina lokaler med en, i förhandling med fastighetsförvaltaren, fastställd
servicenivå.

IHyresgäst Förvaltarer-------·I
Hyror

Köp av
förvaltningstjänster Intern-

entreprenör

I
I

FBE internbudget

Huvuddelen av FBE verksamhet blir således en intern resultatbudget utan vinstkrav . Hyresgästen betalar hyra för
lokalerna och förvaltaren köper fastighetsförvaltningstjänster av t ex maskinavd till en kostnad som täcker
maskinavd interna kostnader för genomförandet.
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Vad kan vi rörvänta oss av MAL?
Från FBE och myndighetens sida hoppas vi att MAL skall ge oss:
- Kostnadsmedvetande långt ner i organisationen
- Underlag för ändamålsenliga investeringar
- Underlag för avveckling av MAL-resurser
- Uppslag till merutnyttjande av lokaler
- Underhålls- och besparingstips
Allt detta skall ses mot önskemålet att försvaret skall använda sina resurser till andra ändamål än fastighetsför-
valtning, d v s man förväntar sig att tjäna pengar på MAL.

En av de olösta frå20rna ida2 är : "Hur skall en eventuell vinst delas? "
ÖB vill omfördela resurser till bl a mtrlinköp
CA vill "- "
CMKG vill "- utbildning och investeringar inom myndigheten
Förvaltaren vill investera i förbättrade arbetsrutiner som t ex mätutrustning
Hyresgästen vill omfördela resurser till bl a utbildning

Hur den eventuella vinsten skall delas kommer med stor sannolikhet att bli en het potatis, men en sak torde vara
klar, nämligen att om inte nivåerna på lokal myndighet får vara med och dela kakan så torde intresset för
MAL-konceptet att nedgä.

Göran Nygren

l\1R Soldatprov 2 nill
Den första november kl 0830 samlas elva personer vid parkeringen MR. Glada och förväntansfulla åker vi buss
ut till Ireviken. I litet mulet väder går vi i rask takt ner till Lickershamn, där vpl ur Tpc redan väntar med mat.
Ärtsoppa och pannkakor, som vpl kockar från A 7 och MR personal lagat, smakar jättegott. Efter paus och med
mätta magar vandrar vi vidare förbi Jungfrun. Vädret är fortfarande mulet, men inget regn. Lite pauser då och då
- medhavd frukt, godis och dryck konsumeras. Ännu har ingen skoskav. Fyren vid Stenkyrkehuk passeras. Att
gå längs kusten är en härlig upplevelse - Gotlands natur är underbar. Nu kommer vi in på Kinners 14 km spår.
Ack, varför känns den sista kilometern längst ... Men så är vi framme och en varm (nästan) bastu väntar och
transport åter till MKG. Det känns mycket bra att få förmånen att göra såhär en dag - en paus i det vardagliga.
Men utan MR personal, vpl kockar ur A 7, Börje Kavhed Idrott och Tpc, hade det inte gått att genomföra, så
TACK alla för att Ni ställde upp för oss!

Vid pennan
Eva

III
ill!1111,1

FRÅN OSS ALLA
TILL ER ALLA

EN GOD JUL OCH
GOTT NYTTAR

_ nOn
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En hjärtlig hälsning från sjukvårdsskolan
Vi vill på detta sätt göra en kort
presentation av vår verksamhet.

Historik
Efter att tidigare ha skickat våra
värnpliktiga sjukvårdare till en
centraliserad utbildning i Linkö-
ping kom 1986 ett förslag som in-
nebar att sjukvårdsutbildning skul-
le bedrivas i lokal regi.
MKG, p 10 och Östersunds arme-
garnison skulle samtidigt ingå i
försöket.
Hösten 1986 startade vi med vpl
från P 18. Vi som skulle genomföra
projektet var tre instruktörer och en
vårdlärare på halvtid. Tre utbild-
ningslinjer skulle bedrivas nämli-
gen plutonsjukvärdarutbildning,
sjukvårdare, batförbandsplats och
utbildning av sjuktransportmän.
Alla utbildningslinjerna var förlag-
da till olika tidpunkter och med
olika specialinriktning. Det torde
vara uppenbart för alla läsare vilka
svårigheter vi hade att få det hela
att gå ihop i början.
Fördelarna jämfört med tidigare re-
gim var stora. Soldaterna fick vara
kvar i kamratkretsen under hela
värnplikten och vi upptäckte snart
att sjukvårdssoldaten därmed blev
mer motiverad för sin uppgift.
Sjukvårdsutbildningen kom på ett
naturligt sätt in tillsammans med
plutonens andra utbildningar och
vi uppnådde på detta sätt en mera
fåltnära organisation.
Det första försöksåret blev lycko-
samt och projektet fick pågå i ytter-
ligare 3 år. Det hela sanktionerades
av bl a armestabsläkare och Milo-
Ö-läkare.
Verksamheten utvidgades till att
idag omfatta också A 7, Lv 2 och i
viss mån KA 3 och Ing 1.
Personalstyrkan har givetvis utö-
kats och består idag av två vårdlä-
rare och en instruktör.
Till skolan knyts också förbands-
sjukvårdsinstruktörer vid utbild-
ning och förbandsövning gentemot
respektive förband.

Verksamhet
Utbildningsverksamheten har idag
sin mest intensiva del förlagd till
hösten (sept-dec). Under denna tid

C Sjukvårdsskolan Kn Gunnar
Röcklinger i egen hög person.

ingår också praktik för de olika
sjukvårdssoldaterna på endera la-
sarettet, olika sjukhem eller på
räddningstjänsten (P 18-A 7).
På nyåret startar sedan kurs för Lv
2 sjukvärdsvpl (jan-apr). Efter att
respektive kurs genomförts vidtar
en uppföljning på "fältet" fram till
utryckning.
Under utbildningsåret svarar vi
även för sjukvårdsutbildning av
TPC ambulansförare, sjukvårds-
mannautbildning på berkomp, be-
fälsutbildning mm.

Annan viktig funktion är stödet och
samverkan med RU-förbandens
chefer och deras sjukvårdspersonal
vad gäller planering och genomfö-
rande under KFÖ-GKÖ.

Övrig verksamhet
Under det senaste året har ett sam-
arbete inletts med Gotlands kom-
mun på flera områden bl a kom-
munhälsan som genomför första
hjälpen - utbildning i skolans loka-
ler, sjukvårdsförvaltningens kata-
strofutbildning med primärvårdens
personal samt räddningstjänsten
som kommer att delta i valda delar
av vår verksamhet.

Viss civilanställd personal vid
myndigheten har också erhållit för-
sta hjälpen - utbildning vid skolan.

Under helger och kvällar utnyttjar
Röda Korset ibland skolans lokaler
för utbildning av hemvärns- och
civilsamariter.

Våra lokaler
Hösten 1987 hade vi den stora för-
månen att få flytta in i den helt
nyrenoverade "gamla musikba-
racken ". Tyvärr växte vi ganska
snabbt ur även denna kostym.
Södra delen av "gamla CUl" till-
fördes oss. Där genomför vi nu de
flesta praktiska övningar. Lokalen
innehåller också mtrlförräd för
sjukvårdstjänst inom bataljonen.
Aven denna tämligen voluminösa
lokal blev oss för trång, därför har
nu även "gamla proviantmagasi-
net" involverats i vår verksamhet.

Tveka inte att komma ner och be-
söka oss, vår dörr är alltid öppen

Plutsjukvårdare Olsson och Eriksson håller lektion för sina sjukvårds män på A 7.
I mitten sjukvårdsinstruktör Lt Leif Carlsson.
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och kaffepannan kan vi lätt sätta
på.

Slutligen vill vi ta tillfället i akt och
önska alla på myndigheten en

GOD JUL OCH ETT GOTT
NYTT ÅR

Vi på sjukvårdsskolan

En ivrig deltagare från kommunhälsan utför hjärt-Iungräddning.

C;ODJUL..!.~QTTNYTT Årt
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delto •l
En jämställdhetskonferens. Vi, 14
damer och 2 herrar från olika mili-
tära myndigheter samlades på hotel
Ekoxen i Linköping för att prata
om jämställdhet. Mina förvänt-
ningar var lågt ställda när jag åkte
iväg. Vad kunde jag få ut av det
här? Varför hade de andra kommit?
Vad ville vi ta med oss hem?

Endast några få minuter efter det
att vi alla bänkat oss, delade vi in
oss i tre grupper för att just besvara
frågan, varför hade vi kommit dit?
Jo, för att få nya intryck, ny infor-
mation men mest för att få hjälp
med att utforma jämställhetspla-
ner, både kort- och långsiktiga.

Klarade vi av detta? Det tycker jag
att vi gjorde. Efter två dagars inten-
sivt och entusiastiskt arbete kom vi
fram till följande:

Vad skall göras:
Varje myndighet bör ha en långsik-
tig plan för tillsättning av tjänster.
Planen bör vara klar senast l okto-
ber 1991. Den skall sedan ses över,
revideras en gång om året.

De kvinnliga anställda skall få ut-
bildning så att de på sikt kan bli
handläggare, chefer.
Dessutom bör vi kvinnor bilda nät-
verk, liknande de som männen har.

Hur skall vi göra det:
Genom att tillsätta en arbetsgrupp.
Med extern och intern utbildning.
Pengar finns i RALS-89/90 bilaga
9.

Vem skall göra det:
Arbetsgruppen (skall bestå av rep-
resentanter från ATO samt myn-
dighetsrepresentant med besluts-
rätt). Arbetsgivaren beslutar om åt-
gärder, ATO bevakar. Vi alla.

När skall det göras:
Hela tiden, alltid, nu.

Det var tråkigt att endast två män
deltog i konferensen, dialogen blev
kanske lite vinklad ur kvinnoper-
spektiv. Min förhoppning är nu att
den arbetsgrupp som bildas vid
MKG kommer att bestå av 50
procent män och 50 procent kvin-
nor.

Lena Karlsson
Från jämställdhetskonferensen
1990-11-26--27

INBJUDAN
"MKG
MATMÄSSA 91"
19. januari kl 1200-1600

Tag med dig familjen till ett trevligt
lördagsnöje.
Ca 20 utställare låter dig provsma-
ka, se och köpa produkter.
Inpassering sker via gånggrinden
vid kasern Graip. (Barnvagnar,
handikappade via personalrestau-
rangen)

VÄLKOMMEN TILL VAR

"MATMÄSSA 91" i vplmatsalen!

Arrangör: Eva med personal
Militärrestaurangen Hvitstjärna

Juldikt
Tomten nu kommer
med lykta och luva
med julhälsning varm
medan vintermörkret ruva

När julsnön sakta falla
Tomten vill oss nöjda se
Ty julstämning åt alla
han så gärna vill ge

Tomten går och myser
och julstämning känner
önskar att alla på jorden
ska'va'vänner!

Motions2.YIDpa
Under hösten har motionsgympa
genomförts två gånger/vecka. Del-
tagarantalet har varit ganska bra
(6-18 st/gång) men flera kunde ha
fått plats.
Vad som saknats är spänstiga och
mindre spänstiga manliga deltaga-
re. Var håller Ni hus? Skärp Er
killar!
1991 kommer gymnastiken att
fortsätta:
På tisdagar med början 8/1 kl 1015
- med Margareta Aman som ledare.
På torsdagar med början 10/1 kl
1500 - med lt Stefan Melin som
ledare.
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Vart går 14 -tjejer och 1
man kl 1500 varje tis-
da2?
Till AVAR, där vi läser Högre Ad-
ministrati v Dtbildning = HA D (den
yngsta av TBV:s diplomutbild-
ningar).

Vi började den 11 sept och har läst
varje tisdag mellan kl 1500-1800.
Dessutom har vi ägnat många kväl-
lar hemma till läxläsning och olika
små projekt.
Den första terminen är snart slut
och vad har vi lärt oss?
I psykologin har vi läst om själv-
förtroende, vilken betydelse har
kroppsspråket och kommunika-
tion. I ämnet framförandeteknik
har vi även praktiserat med olika
framträdanden inför gruppen och
blev dessutom videofilmade. I
skrivandets stund håller vi på med
språket.

Vad är syftet med HAD?
Det övergripande syftet med HAD
är att ta bättre vara på den resurs
som kontorsadministrativ personal
utgör.
Där har vi själva ökat våra kunska-
per och utvecklat vår förmåga i vad
som nämnts ovan. Allt till nytta i
det dagliga arbetet. Vi har även lärt
känna varandra mer än bara till
namnet på ett mycket positivt sätt
och fått inblick i varandras arbets-
uppgifter.

De två sista terminerna skall vi läsa
ekonomi, marknadsföring, arbets-
rättmm.

Till sist vill vi framföra ett TACK
till vårat fack, FCTF, och till myn-
digheten som har gett oss förmå-
nen/förtroendet att få genomföra
denna utbildning. Vi känner redan
att vi själva har haft glädje och
nytta av allt vi lärt oss. Sist men inte
minst så har vi "stärkt oss" själva .

PERSONALENHETEN
tackar för gott samarbete under 1990 och
ser fram emot. ett fortsatt sådant under
1991.

Vi önskar alla anställda vid MKG

G O D J U L

G O T T

och

N Y T T A R

~ Pe r sf

~~' ->
Ro Larsson
C ersE

~

~&

•
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Mitt i julförberedelserna tar jag
mig tid och söker upp nytillträdde
grundutbildningsbataljonschefen
vid Lv 2 Mats Ekeroth.

- Mats - Vad har du gjort innan du
blev bataljonschef?
Den 1 oktober tillträdde jag som
bataljonschef vid Lv 2. Man kan
säga att jag har återvänt till faders-
huset. Min militära bana startade
jag på Lv 2 1963. Efter en varvad
militär och civil utbildning kombi-
nerad med trupptjänst, kommende-
rades jag till Militärhögskolans
högre stabskurs 1980-82. Efter
stabskursen tjänstgjorde jag återi-
gen på Lv 2 som kompanichef och
ställföreträdande bataljonschef.
Våren 1984 började Stockholms-
sejouren med tjänstgöring vid Ar-
mestabens informationsavdelning
och i operationsledningen på För-
svarsstaben. J ag återkom till
MKGstab hösten 1987. Efter en
mycket intressant men arbetsam tid
som chef sektion 1 är jag nu åter på
Lv2.

- Hur har du upplevttjänstgöringen
i olika befattningar?
Den ständiga växlingen mellan oli-
ka befattningar i trupp- och stabs-
tjänst innebär att arbetet aldrig hin-
ner bli tråkigt, vilket självklart är
en stor fördel. Det bör dock fram-
hållas att de ibland alltför täta be-
fattnings bytena kan vara ganska
arbetssamma och pressande.

förslag som gäller utbildningsåren
90/91 och 91;92. Detta kombinerat
med det normala planerings- och
budgeteringsarbetet har i stort sett
inneburit "stabstjänst" på heltid se-
dan jag tillträdde.
Min förhoppning är att vi skall ha
alla förutsättningar klara för oss
när de värnpliktiga rycker in den
åttonde januari så att jag och mina
medarbetare kan koncentrera oss
på utbildningesverksamheten.

- Alla sysslar väl inte med plane-
ring och budgetering - eller hur?
Nej så illa är det inte.
Förberedelserna inför inryckning-
en pågår för fullt. En av de vikti-
gaste förutsättningarna för ett bra
utbildningsresultat är förstegsut-
bildningen för kompani- plutons-
och gruppbefälseleverna. Befäls-
eleverna har skött sig väl och till-
godogjort sig utbildningen på ett
bra sätt vilket är skönt att konstate-
ra.

- Hur ser du på det osäkra plane-
ringsläget som råder just nu?
Den turbulens som för närvarande
råder i planeringsprocessen får så
långt möjligt inte påverka utbild-
ningsbefålet.
Jag menar att vi skall ta vara på det
positiva som ändå finns.
Det vi bestämmer oss för att göra
skall vi göra tillräckligt bra.
Vi måste ges resurser så att vi kan
erbjuda de värnpliktiga en effektiv
och meningsfylld utbildning. Både
befål och värnpliktiga måste känna
förtroende för att det krigsförband
som vi utbildar kan lösa sina upp-
gifter i en kris-, neutralitets- eller
krigssituation.

Jag och befålet vid grundutbild-
ningsbataljonen är fast beslutna att
åstadkomma ett bra utbildningsre-
sultat.
Det krävs dock att balansen mellan
uppgifter och resurser bibehålls.

- Är det något mer du vill säga?
Jag vill självklart önska all perso-
nal vid Lv 2 och inom MKG en
God Jul och ett Gott Nytt År.

- Det skall väl bli skönt med trupp-
tjänst efter drygt sex års stabs- C Info
tjänst?
I skrivande stund är vi i full fård
med att utreda ett stort antal spar-

TV-sändning
SWEDISH ARMY
TATT001990
Juldagen den 25 dec kl 1620-1720
sänder TV 1 inspelning från Swe-
dish Army Tattoo 1990.
Reprissändning söndagen den 6.
januari preliminärt kl 1310-1410.

Lokalvården

Ett stort tack till Hv-friv för tårtan.
Samt ekonomipersonalen för jul-
kaffet.

Nu när JULEN är inpå
och året nästan nått sin ända
vi på ME vill så gärna då
tusen hälsningar till alla sända
med önskan om en trevlig jul
och måttlig nyårsyra
samt att med lagom allvar, lago
kul mot det nya året styra.

C ME med personal
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Mot nya djärva Illål
Hans Erlandsson ryckte in som sol-
dat l juni 1954 på Befälsskola K på
A 7. Gick Försvarets läroverk
1956-1959. Blev fänrik vid A 7
1960. Listan kan göras lång. Efter
37 år på Gotland tar Hans, vår in-
fochef, ett nytt kliv i sin karriär.
Han börjar den 15 februari 1991 ett
nytt jobb som chefför Armens mu-
sikpluton i Strängnäs. Jag kommer
att tänka på gamla Idrottsbladet.
Redaktören, ansvarig utgivaren m
m, m m Torsten Tegner skrev i
varje nummer sin ledare "På
språng". Jag fick intrycket att han
aldrig satt stilla.
Den som känner Hans vet att han
är likadan.
Nyfiket på spräng mot något nytt.
Hur få en lugn pratstund med
Hans? Den 4 december kl 1100
lyckas jag få Hans inklämd i en
buss med 40 simmare (?) på väg till
Hemse. 300 m självvalt simsätt,
delgren 7 i motionstävling Nya
Wisborg skulle avverkas.

Hans, hur ser Du på Dina 37 år på
Gotland?
- Positivt. Det bästa har varit trupp-
tjänsten. Tiden som pluton-zkom-
panichef eller som bataljonchef för
mitt repetitionsförband den glöm-
mer jag aldrig.
Som chef för musikplutonen åter-
vänder jag till trupptjänsten. Det
ska bli härligt.

Det sämsta då?
- Det var för några år sedan. Då höll
vi på att sammanträda ihjäl oss.

Vad kommer Du att sakna mest?
- Närheten. Närheten till naturen,
till fritiden, till samhället, till arbe-
tet. Tänk vilken lyx att kunna nå
arbetsplatsen och staden på 5 mi-
nuter med cykel.
Hans tänker på sina syskon i Stock-
holm. De har minst 2 timmars re-
stid 5 gånger i veckan.
- Dit vill jag inte. Men det bästa på
Gotland finns även i Strängnäs.

Hur ser Du på Ditt nya jobb?
- Det är en utmaning. Det ska bli
spännande. Roligt. Högvakts-
blocket börjar 5 maj och musikplu-
tonen har 25 högvakter bl a när Lv
2, P 18 resp A 7 går högvakt. Vi
kommer till Gotland 5-10 juli. Se
oss då! Så blir det repetitioner för
1991 års skiva.
Gotländska raukar (?) på omslaget.
Det har jag fått löfte om.
Utlandsresor. Till Holland 4-10
september med Musikplutonen
och Egon Kjerrman. "Vi ska spela
oss ned" i Europa.
Puh. Bara hans hjärta håller (förf
anm).

Hur går det med dansen?
Bra. Den 7 januari börjar jag dansa
i Strängnäs folkdanslag. C Persavd
på p 1OIFo 43 mj, Dag Stenmark,
är folkdansare.

Ingrid då?
Hon kommer efter när vi sålt huset
och köpt ett nytt.
Ses vi på 5-dagars i Arboga?
- Nej, inte i år. Men 1992 i Halland
och 1993 i Södermanland. Då är

jag med igen. Springer troligen för
Malmby eller någon mindre
Strängnäs klubb .

Något särskilt minne Du vill stanna
vid?
- Ja. Det första träningslägret inför
Armemästerskap i budkavle. Vi
bodde i Tranås och i OK Illerns
klubbstuga. Jag gjorde ett av mina
bästa lopp. Tror jag blev 6:a på
sträckan.
Sedan dess har det blivit ca 20 st
AM-budkavlar för Hans.

Tack Hans för en trevlig pratstund.
Roligt att Du kunde hejda Dig ett
slag.
Cirkeln är sluten.
Aret var 1949. Det var Världsport-
utställning i Stockholm.
Som 15-årig tamburmajor gick
Hans i täten för Hammarby ung-
domsorkester.
Delta Rhytm Boys som uppträdde
som nästa nummer klappade om de
duktiga blåsarna vid framkomsten.

I och med detta nummer av MKG-
nytt slutar Hans även som redaktör
och ansvarig utgivare för tidning-
en.
Men artiklar om Armens Musik-
pluton Öden och Äventyr är väl-
komna.
Vi tackar Hans för mångårigt entu-
siastiskt arbete, nu senast som
MKG informationschef.
Lycka till!

Kaj Wiren

MKG-strumpan
Köp MKG-strumpan!
Levereras i slutet av januari.
En vit socka med MKG-märket
vid anklarna!
Kostnad: Ca 28:-
Kontakta Gösta Holmqvist
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FörbandslDuseet
Förbandsmuseet vid MKG visades
för första gången för intresserade
besökare i samband med Rege-
mentets Dag på P 18 1990-11-24.

Cirka 900 personer besökte muse-
et.

Genom frivilliga insatser hade de-
lar av museet iordningställts till
detta tillfälle.

Arbetet med att färdigställa muse-
et, som är inrymt i gamla matsals-
byggnaden på VISBORGS
SLATf, har pågått länge men har
nu tagit ny fart genom C Pers E, övlt
Rolf Larssons inspirerande led-

ning. Övlt Larsson är sedan en tid
tillbaka ny ordförande i museisty-
relsen.
Även armemuseum i Stockholm är
engagerad i uppbyggnaden av vårt
museum,
Chefen för armemuseum. öv m m
LeifTörnqvist, besökte kamratför-
eningarna inom MKG den 27 okto-
ber. Han informerades då om pla-
nerna och lovade att biträda med
sakkunnig personal.

Målet är att museet skall stå fårdigt
vid midsommartid nästa år och in-
vigas i samband med Totalför-
svarsdagen 1991-07-06.

För att målsättningen skall uppnås
måste stora frivilliga insatser till.
Hantverkare, dekoratörer, lokal-
vårdare, målare, elektriker. Yrkes-
kunnande av alla slag erfordras.

Under våren 1991 inplaneras sär-
skilda arbetsveckor.
Vilka veckor det blir är iskrivande
stund ej fastställt men ytterligare
information kommer att utsändas
efter nyårshelgen. Boka då in i al-
manackan några tider då Du kan
bidra med Dina insatser.

Kaj Wiren

Kapten Sven-Arne Wighammar hälsar en besökare välkommen till museet.

S:'J"l
gO'~h.!Uar
8o~lörråcle~
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Bostadsrätt
Fräsch tvåa i lungt och barnvänligt
område. Nära SÄVE. Balkong åt
söder. Nb. Kabel-TV.
Hyra 1330/mån
Tillträde 1/1 eller senare
Tel: 71714
Hans Erlandsson

Vi på TPC önskar alla
våra kunder en GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÄR

****************************************

Vi i växeln önskar er
alla God Jul o Gott Nytt År

Kerstin, Kerstin,
Ingegerd, Alvhild

Till salu
Vi skall flytta till Enköping så vårt
hur är till salu.
Byggt år 1989, fem rum och kök.
Ett rum m pentrykök har egen ing-
ång från groventren. Utmärkt till
uthyrning, ungdoms- eller äldre-
rum.
Är ni intresserade så ring Kerstin
och Håkan Wass
hem 76440 arb 95000.
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RegeDlentets daUå P 18
Den 24 november genomfördes
Regementets dag på P 18. Vädret
var det sämsta tänkbara med snö-
glopp och blåst. Men vad gjorde
det när över 600 förväntansfulla
anhöriga, efter en blåsig överfart,
steg av bussarna på kaserngården.
Där i mörkret kl 0630 förenades
söner med mor och far, syskon,
mor- och farföräldrar samt flick-
vänner. Glädjen gick inte att ta mis-
te på.

Programmet började med inre
tjänst. Städning och skoputsning
allt skulle vara klart inför uppställ-
ningen.

Förmiddagens program fortsatte
kompanivis utomhus. Skjutning,
motorcykeläkning, tältslagning m
m varvades med värmande kaffe.
Glada och positiva om ock med
blöta och frusna tår återvände alla
till lunch. I matsalen bjöds pytti-
panna och musikpotpurri med Got-
landsmusiken.

Ipersonalmatsalen bjöd C P 18 på
lunch och avtackade avgående re-
servofficerare.

Kl 1300 var det stor avlämning av
bataljonen till regementschefen.
Efter en kortare ceremoni med bl a
välkomsttal av C P 18 började en
uppskattad förevisning under te-
mat "En dag i den värnpliktiges liv
på P 18".

Ett bejublat exercis pass av spa-
ningsplutonen avlöstes av ett en-
kelt och pedagogiskt strids moment
med skottsalvorna ekande på ka-
serngården.

Regementets dag avslutades med
en materielutställning i Exercishu-
set, museibesök och filmförevis-
ningi AVAR.

Under söndagen valde huvuddelen
av de anhöriga att åka på en guidad
rundtur i Visby med omnejd.

Efteråt kan vi konstatera att ideen
med att prioritera anhöriga och visa
vilka fina utbildningsbetingelser vi
har slog mycket väl ut.

Kontakterna som knöts mellan an-
höriga och befäl kommer att påver-
ka utbildningsresultatet positivt.
Speciellt den kvinnliga delen upp-
skattade inblicken i miljön med lo-
gement, korridorer, kaserngård,
städning och övningar.

Planeringen påbörjades under sep-
tember och en av huvudfrågorna
var hur vi skulle kunna locka hit
många anhöriga från fastlandet.
Detta lyckades över förväntan tack
vare CMKG beslut att få vända
vplresorna till resor för de anhöri-
ga.

Jag vill avslutningsvis rikta ett
varmt tack till alla Er som så hel-
hjärtat ställde upp och hjälpte till
att göra Regementets dag så
lyckad.

Många tackbrev från anhöriga be-
kräftar detta.

Lars Fagerberg
C GU-bat

FMK avd 55 Visby
FMK avd 55 Visby har årsmöte
1991-02-19 kl 1900.
Plats: F 13 Got. Sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar .
Samling kl 1830 för visning av vis-
sa delar av F 13 Got.
Måltid till reducerat pris, lotterier
mm.
Anmälan till Karl Arne Fontell
tfn l3671 eller
Alf Utas tfn arb 95312 eller
hem 72855.
Sista anmälningsdag 1991-02-11.

Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År!
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I Advent
"Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus ... "
Snart ljuder dessa ord över hela
vård jord. De läses högt, i små ka-
pell och kojor, i stora slott och ka-
tedraler. De uttalas på de flesta
språk jorden känner. Det är ord
som leder mänskligheten in i ett av
de stora världshistoriska mysteri-
erna. Det är ord som bara genom att
upplevas med synen känns rakt in i
våra hjärtan. Kanske känns de all-
deles speciellt levande i vårt sven-
ska midvintermörker. Att vandra i
mörker och kyla är inte okänt för
oss.
Vi vet också hur det är att se ett ljus
skina klart, och lysa upp mörkret. I
våra hjärtan kan vi känna samtidigt
som vi för vårt inre öga tydligt ser
hur det är. Ljuset skänker värme
som är en påtaglig verklighet i vin-
ternatten. Ljuset omsluter oss på
alla sidor och tränger genom oss
med sitt klara och milda sken.
I natten blir så ljuset en bländande
kaskad, och folket som vandrar i
mörkret får inte bara se ett ljus, de
får också höra en ny ton. Det är en
himmelsk ton som flödar över jor-
den och det framträder ord som är
tydligareoch klarare än några and-
ra ord: "Ara i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem han har utvalt".
Sanningen uppenbaras för oss. Det
~ vi som är utvalda. Vi upplever
inte en saga eller ens en historisk
skildring. Det handlar inte om en
objektiv beskrivning. Det är verk-
ligheten i dag.
I vår tanke kan vi bege oss till stal-
let där det klara och varma ljuset
skiner.
Där får vi med herdarna uppleva
hur" ... en Frälsare fötts .. han som
är Messias, Herren" .
I vår verklighet får vi så - liksom
herdarna - prisa och lova Gud för
vad vi sett och hört. Den nya sång-
en - tonen från himlen - får fylla
våra liv; får bli vår verklighet:
"Ara i höjden åt Gud och fred på
jorden åt dem han har utvalt".

Peter Stillnert

L~~.~drtjänstmedaIj
På initiativ av C Lv 2, övlt Gunnar
Jansson, begärde Lv 2 i början av
detta år hos Överbefålhavaren och
Armemuseum att få instifta Lv 2
förtjänstmedalj. Begäran bevilja-
des och fr o m juli 1990 har C Lv 2
möjlighet att dela ut denna fina me-
dalj till de som uppfyller fordring-
arna. Medaljen utdelas för (till) be-
römlig gärning av utomordentlig
vikt, avgående förbandschef, be-
fattningshavare även reservofficer,
som varit anställd eller tjänstgjort
vid bataljonen sammanlagt minst
20 år (förbandschef 3 år) för batal-
jonen synnerligen gagnande verk-
samhet eller tjänst. Medaljen prä-
glas i guld. Framsidan upptages av
bataljonens vapen (landskapet
Gotlands vapensköld, lagd över två
vingade kanoner och krönt aven
kunglig krona) samt text i relief
"Gotlands luftvärnsbataljon" .

Baksidan med lagerkrans i relief.
Medaljens diameter är 36 mm, ban-
det är 35 mm brett och har luftvär-
nets färger, rött och vitt.
Den utdelas också i miniatyr. Me-
daljen får bäras till uniform och till
civila högtidskläder.
Den förste att få denna utmärkelse
var major Leif Delen, I samband
med Soldaterinran 28 september
utdelades medaljen till kapten Lars
Rosen, kapten Jan Permerud, ma-
jor Roy Hansson, kapten Freddie
Jangesäter, löjtnant Eric Engström,
kapten Börje Kavhed, löjtnant Alf
Utas, major Aksel Kann, löjtnant
Hans Carlsson, löjtnant Sven-Ove
Svensson, överstelöjtnant Mats
Ekeroth, löjtnant Gösta Holmqvist,
löjtnant Sigfrid Albers, löjtnant Ta-
ge Svensson och kapten Hans Gär-
deklev.
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Förrådsman Folke Andersson
50 år 24 januari
Ammunitionsförrådet Visby

so ÅR

60 ÅR

*********

Kapten Helge Gardelin
50 år 6 februari
MobiIiseringsavdeIningen

Byrädintendent Vivi Andersson
60 år 6 februari
Personalenheten/Förmänsa vdel-
ningen

*********

Ekonomibiträde Elvira Tunviken
50 år 22 februari
Militärrestaurangen
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Hans Erlandsson anställdes som
fånrik vid A 7 1960. Sedan 1988
har Hans varit myndighetens in-
formationschef. Mera om Hans
på annan plats i tidningen.

NOR

Bengt-Arle Berg anställdes som
instruktörsaspirant vid P 1 1960
och som furir vid P 18 1963.
1973-1985 tjänstgjorde Bengt-Ar-
le som kompaniadjutant och är se-
dan 1986 materielredogörare vid
HvIFrivavd.

NIT OCH REDLIGHET
2.a halvåret 1990

Thore Pettersson anställdes 1978
som förrådsman vid MKG. Arbe-
tar sedan 1982 som förrådsman i
truppserviceförrådet och pensio-
neras den 1. april 1991.

Birgitta Othberg anställdes 1977
som kontorist vid MKGstaben.
Arbetar nu som assistent vid FBE
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EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas av Lv 2 förbands ledning ~
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JUL I NOROERGRAVAR
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Miloverkstaden önskar
God Jul

och
o

Gott NyttAr

Vi tackar alla
vid MKG för det

gångna året och önkar
GODJUL och
GOTT NYTT ÅR
Tekniska Enheten
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FLYGRES/\ TILL

AVRESA FLYG VISBY ABO CA 1000
INCHECKNING pA HOTELL KESKUS MIIT I STADEN.
1500 SVERIGE - TJECKOSLOVAKIEN
1900 SOVJET - CANADA

FREDAGEN 26/41991 1500 CANADA - SVERIGE
1900 TJECKOSLOVAKIEN - SOVJET

LÖRDAG 27/41991 TIITA pA STADEN OCH SNACKA HOCKEY

SONDAG 28>41991 1500 USA - FINLAND
1900 SVERIGE - SOVJET

EFTER MATCHEN BUSS TILL FLYGPLATSEN FLYG TILL VISBY.

I PRISET INoAR FLYG V1SBY - ABO T OR
BUSS FLYGPLATSEN T O R
DUBBELRUM HOTELL KESKUS MED FRUKOST
SIITPLATSBIUETIER KLASS 1TILL MATCHERNA

ANMÄLAN TILL LT HOLMQVIST MKG I MOBAVD SENAST 15 JANUARI 1991

I SAMMARBETE MED
SPORT OCH SPECIALRESOR



•

Jag vill genom MKG-NYTI låta er få möjlighet, att bli bekanta med ännu en av Gustaf Rydelius gamla visor från
Visborgsslätt. När jag stod bland allt folket på kaserngården "på Wisborgs gamla slätt", under förevisningen på
p 18 regementets dag 24/11, slog mig tanken att man kunde känna igen en hel del från den gamla visan.
Det hade kommit "töser", andra anhöriga och intresserade hit i mängd för att titta och bli tagna med ståt och glans.
Tack vare femdagarsarbetsveckan kunde man vara här redan på lördagen.
Exercisen fanns med, trumman fanns med och man kunde se att soldaterna, trots det dåliga vädret, gick in med
liv och lust för att nedkämpa fienden.
Nu var det lek, men blir det allvar så skulle man, även då, lita på varandra.
Även 1990 års soldater skulle "Mot rikets fiender sig manligt stå" och "med säker blick och hand" göra "sitt
tempo".
Att kunskapen, 1902 års glade beväring hade om att skilja halftrupp från pluton, måhända bytts ut mot annan,
som vi anser väsentligare i dag, får man acceptera.
Visan har en bra melodi, tycker jag. Pröva den! Den heter egentligen "Fotograferingen" men orginaltexten börjar
"Skön Fina gick i lunden grön" .
Visan var införd i Gotlands Allehanda 16 maj 1902 (Nr 73).
Tack för en utmärkt genomförd Regementets dag alla som var engagerade!
Ni, och alla andra, ha en trevlig Jul och Nyårshelg!

Göte Janzen
Pvavd

BETÄRIlTGSTI SA
III.

"JA.~ ii! -n g,.n 'BITåU'Itl" •
(Mel. "Skan lina t;ick i ltmden t;r6n".)

Gustat Rydelius.

~.tt.7~ ~t~~~t~;~~~~:~:~~
kno-~ar ja~ aed "nog~raJl.llaarsoh" soa går i "lå sa. takt".

h~- ~er oa och väns-ter oa och trät-tar prick och skjuter boa 1alle-
plu~~ar ja« i inst-ruk-tion, kan skilja halttrupp trån plutOllFalle-

~jl~7 <II
ral-la la, !alle- ra2l&lå~er pr:::: Boa.
ral-la la, falle- ral- la la halt- trupp trån plu- tOll.

3.
Och instruktionen har mig lärt
- det är dess första bud -
att krigsmän älska skall sin kung
och äfven frukta Gud.
Mot rikets fienden han skall
sig manligt stå, det är hans kall.
Falleralla la, falleralla la
är hans sköna kall.
4.
När trumman går, vi rycka in
från het och svettig slätt.
Vid bordet då man får ranson,
så man blir öfvermätt;
får fläsk och ärter, sill och gröt,
blir fet liksom Egyptens nöt.
Falleralla la, falleralla la
Egyptens feta nöt.

5.
Om söndan är här lif och lust
på slätten må ni tro.
Då komma töser hit i mängd
och blygt uppå oss glo.
Vi ta dem i vår ståt med glans
och sno med dem i yster dans.
Falleralla la, falleralla la -
hej för yster dans!
6.
Ja, krigarlifvet härligt är;
jag älskar det allt re'n.
Nu är det lek. .. Blir allvar af
för Sverige - så hvad se'n?
Med samma glada pojkhumör
jag äfven då mitt tempo gör.
Falleralla la, falleralla la,
rätt mitt tempo gör.

7.
Då skall jag visa hvad jag kan
och icke skjuta bom
och ej, när ordern är "framåt",
förfärad ta "helt om" .
Nej, fram med säker blick och hand
jag ila skall för kung och land.
Falleralla la, falleralla la
för mitt fosterland.
8.
Och faller jag på krigets ban
för gutars bygd i strid,
det skall min största ära bli; -
jag somna skall i frid.
Men först till krigskamraterna
jag ropar "För vårt land hurra!"
Falleralla la, falleralla la
För vårt land hurra!


