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På språng med en ny redaktör?
MKG-nytt är en bra personal-

tidning! Detta är ett påstående,
som nog många på myndighe-
ten kan hålla med om. Att den
blivit bra, beror först och främst
på de skribenter och annonsö-
rer, som levererar material till
tidningen. Men självklart har
redaktionen, med Kaj Wiren i
spetsen, haft en stor del i detta.
Som många känner till valde
Kaj att med kort varsel åka till
Jugoslavien och tidningen blir
åtminstone under en tid utan sin
redaktör. När han återkommer,
kan vi hoppas på att han är be-
redd att fortsätta som redaktör.
Som "stand in" är det naturligt

att myndighetens informationschef tar över ansvaret.
Det blir alltså jag, som med er hjälp, skall försöka upprätthålla

kvaliteten på tidningen. Vem är då jag? För många är jag nog inte
helt obekant, då jag tjänstgjort på Lv 2 sedan 1973. Sedan i höst har
jag en ny tjänst såsom informationschef. Ett spännande arbete som
kräver mycket stöd av er. Därför: en informatör är en person som
lämnar upplysningar. Varifrån tar jag mina upplysningar? Svaret är
givet: Jag är beroende av alla medarbetare i organisationen.

Med en önskan om ett stort samarbete

Peter Bäärnhielm
Tff redaktör och infochef

Visdomsord

Jag har intet emot företagsdemokrati, bara jag får bestämma.
Ingmar Bergman

Trevliga men tomma ord löser inga problem ... Detta är receptet:
kalla en sopåkare för sopåkare men respektera honom som en
sådan.
John, hertig av Bedford i "Snobbarnas bok"

Det första glaset gör dig till en lekfull gasell, det andra till en
sprallig sebra, det tredje till ett rytande lejon och det fjärde till
samma gamla åsna igen.
Turkiskt ordspråk



BALKAN - EUROPAS oroliga hörn
1. världskriget utlöstes 1913

genom "den tändande gnistan"
i SARAJEVO. En ung student,
GAVRIELD PRIWCUP, sköt
på öppen gata ner BOSNIENS
tronföljare.
Historiens vingslag kan tyd-

ligt anas när man befinner sig i
händelsernas centrum. Den
kris som pågår skulle lätt kun-
na få liknande följder. Koncen-
trationen av allehanda vapen
på BALKAN och särskilt i det
gamla JOGOSLA VIEN är
mycket stor. Kanske den stör-
sta i hela världen. Av tradition
finns det ett eller flera vapen i
stort sett varje hus. Intresset för
vapen är nedärvt sedan genera-
tioner. Innehavarna är också
beredda, rentav förtjusta i att
använda dem. Bröllop, födslar,
födelsedagar firas med privat
eldgivning.
Vapenindustrin är omfattan-

de. Den JOGOSLA VISKA ar-
men (JNA) är EUROPAS 4.e i
storlek.
Efter 47 år av kommunistiskt

styre börjar så sönderfallet.
Kommunismen skakar i sina
grundvalar. JOGOSLA VIEN
kan ses som ett RYSSLAND i
miniatyr. BOSNIEN - HER-
ZEGOVINA, MONTENE-
GRO, MACEDONIEN, KRA-
NIJA söker sin självständighet.
Den självständighet som SLO-
VEN lEN och KROATlEN
närmast kuppartat skapat åt sig.
Vem kunde för ett år sedan för-
utspå detta? Hur kommer det
hela att sluta? Det finns ingen
som kan svara på den frågan.
Man kan tänka sig olika scena-
rion. Min avsikt är att inte i den
här korta artikeln försöka reda
ut problemen. En sak är dock
säker. Vi har bara sett början av
en kris som lätt kan komma att
förvärras och som kan komma
att pågå många år framöver.

Mera om detta i nästa nummer
av MKG-NYTT.

Några små plock ur mina egna
anteckningar kanske kan duga
i stället: 5. FEB 1992
Hotell PLACA i HERZEG-

NONI I MONTE NEGRO
Första gången jag hörde talas

om MONTENEGRO lät det
för mig mycket exotiskt. En
plats som MONTE CARLO
men mera vid sidan av allfart-
svägen. En plats dit jag aldrig
skulle komma. Ödets nyck har
emellertid fört mig hit. MON-
TENEGRO var inte som jag
trodde. Det är modernt. VIP-
HOTELL där SOPHIA LO-
REN betalar 5000 VS $/dygn
blandas med mera normala ho-
tell, möjliga för en vit man att
bo på.
35 V $/dygn. SOPHIA LO-

REN ingår ej i priset.
Sitter i foajen på detta 10 år

gamla lyxhotell och ser några
välbärgade jugoslaver/monte-
negroaner komma och gå.
Klockan är nio. Solen har ännu
inte hunnit stiga upp över de
blåsvarta, lätt snötäckta bergs-
ryggarna som löper (1000-
1800 m ö h) längs hela den
adriatiska kusten. Ibland är
bergsryggarna alldeles invid
kusten, ibland löper de längre
in och ger då plats för bebyg-
gelse, vägar, badstränder, tur-
ism. Tidigare kunde tre stora
flygplatser ta emot turistström-
marna. Nu är DVBROVNIKS
INT flygplats, ca 20 km här-
ifrån och den i ZADAR (400
km längre norrut) totalförstör-
da.
40 dagar har gått sedan jag

lämnade kontorsstolen på
MKG mot ett säte i en vit bil.
150-200 EG-monitorer från ett
IS-tal länder har gjort detsam-
ma.

De turistiska upplevelserna
får stå tillbaka och ge plats för
andra mera iögonfallande in-
tryck. På näthinnan kommer
efter detta att för lång tid fram-
över finnas inristat bilderna av
slutresultatet (??) av ett inbör-
deskrig som, för en åskådare på
läktarplats, inledningsvis ver-
kar fullständigt obegripligt.
Att så totalt förstöra stora de-

lar av infrastrukturen är krimi-
nellt. Här finns just nu bara för-
lorare - på bägge sidor.
Problemen före kriget var ba-

gatellartade i jämförelse med
de problem som man nu måste
ta itu med.
Tre svåra frågor måste lösas.
(1) Flyktingfrågan
KROATlEN har 5-6 miljoner

innevånare. Hur ta hand om
600 000 (CRO) resp på andra
sidan 200 000 (JO) flyktingar?
Som nu bor på turisthotell och
för vilka de croatiska myndig-
heterna betalar 180 dinarer (10
sv kr) per dag. 80 % av alla
flyktingar är fattiga bönder.
Vinstockarna, måste beskäras
före 1. mars, annars blir det
ingen vinskörd de närmaste 3-4
åren. En ekonomisk katastrof
för människor som är vana att
kroppsarbeta. De vantrivs re-
dan nu efter 3-6 månader med
hotellivet. Sysslolösheten går
dem på nerverna.

(2) Återuppbyggnaden
De ekonomiska förlusterna är

enorma. Vem är beredd låna ut
pengar utan säkerhet?
(3) Turismen
1992 är ett förlorat turistår.
1993 likaså. Kommer turister-

na överhuvudtaget åter de när-
maste åren? Tyskarna gör det.
De är ej så blödiga. De kan
bada längs kusten medan kriget
pågår. Vi skandinaver är mera
försiktiga. Prisnivån är just nu
låg. I förödelsens spår kommer
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MIN MILITÄRA
HEMLIGHET

priserna raskt att stiga. Den ju-
goslaviska dinaren devalvera-
des häromdagen med 80 %.
Den kroatiska dinaren devalve-
ras säkert även den inom kort.

Eldupphör -överenskommel-
sen (den 16:e) från 2. jan 1992
har brutits varje dygn. Enligt
min personliga uppfattning är
det inget eldupphör så länge
som man skjuter med artilleri,
granatkastare och stridsvagn-
skanoner. Det är en ganska all-
män uppfattning här att an-
komsten av 13 000 FN -soldater
skall lösa alla problem. Min
uppfattning är dock att proble-
men endast kan och skall lösas
av människorna här.
Mera om detta annan gång.

16. FEB 1992
Arbetet som EG-monitor
Mina 50 första dagar har varit

mycket omväxlande. Jag har
sett hela den adriatiska kusten
från RIJEKA-KOTOR (650
km). Den senaste månaden har
jag haft förmånen att arbeta
med Humanitarian issu-
es/Folkrättsliga frågor. Mj
Janssen från BELGIEN har va-
rit min kollega. Vi har intervju-
at och tagit vittnesmål från
flyktingar, krigsfångar på båda
sidor. Alla uppgifter är konfi-
dentiella. Sammanfattningsvis
är det vår uppfattning att bägge
sidor har gjort/och gör fortfa-
rande saker som är emot gäl-
lande lagar om mänskliga rät-
tigheter. ..
Kom igår till ZAG REB. Ar nu

Head of Swedish Delegation
här. Skall redan i dag till front-
linjen i KAR LOV AC. Front-
linjen från KARLOVAC-OSI-
JEC är den där nu den största
aktiviteten sker militärt sett.

Kaj Wiren

Informationskontor

Med anledning av de personalminskningar som ligger framfö~ oss
inom MKG har ett informationskontor inrättats vid PersE. Mening-
en är att vi ska hjälpa till att söka lösningar på problem som kan
uppstå för framför allt den enskilde medarbetaren. Vi kan medve~ka
vid kontakter med civila myndigheter. Vi kan stötta med personliga
samtal och rådgivning. . . .
Över huvudtaget finns vi till för dig som kan uppleva dm situation

bekymmersam i vårt personalminskningsläge.

Vi är: Peter Bäärnhielm chef för infoavd vid MKG
Leo Lövdahl stf chef vid Pers avd och
Peter Stillnert PV -konsulent

Under tjänstetid kan du nå oss på vårt speciella tfnnr 5050.

Det brukar lite elakt sägas att
vi får veta just så mycket vi
behöver för att kunna fullgöra
våra krigsuppgifter. Resten är
kunskaper dolda för alla utom
för fienden. Att hemlighetsma-
keriet ibland drivits "in absur-
dum" har de fått erfara, som
tagit del av hemligstämplade
handlingar och där fått läsa det
som, helt öppet, stått att läsa i
dagstidningar.
Nu ska jag i alla fall avslöja en

väl bevarad hemlighet! Den är
känd av få, har inte stått att läsa
om i tidningarna, och är inte
avslöjad av någon - hittills.
Jag stötte på denna väl fördol-

da, hemliga anläggning under
en krigsförbandsövning för
några år sedan.
Min uppgift var att inspektera

en pionjärplutons fårdigheter i
minering. Mineringen ingick i
försvaret aven anläggning som
man inte ens får närma sig till
fots och än mindre fotografera.
Jag var iklädd fåltuniform, får-
dades i av Kronan tillhandahål-
len bil, var visserligen ute i
tjänsteärende men kunde inte
styrka min avsikt, förevisa
tjänstekort eller högre chefs in-
tyg på att jag inte var ute i
olovliga ärenden. Tog man mig
fören förklädd spion? Det åter-
stod att se.
Jag närmade mig försiktigt

och helt öppet. Min ankomst
hade naturligtvis registrerats
långt innan jag var framme. Jag
tog den längre tillfartsvägen,
vilket jag snart ångrade, men
inte kunde ändra. Att vända
och åka tillbaka hade säkert
uppfattats som i högsta grad
misstänkt.
Alltså! I sakta mak, som om

jag studerade fågellivet, eller i
bil letande efter bär och svamp
närmade jag mig Hemligheten.
En bom spärrade vägen och en



grå figur lösgjorde sig från en
buske. Det var en av pionjärer-
na. Han stirrade misstänksamt
på mig och på namnbrickan.
"FarbC Lönegren", som det
stod på min namnbricka, hade
han aldrig sett och än mindre
hört talas om. Kanske ännu en
av dessa "knaslundare"?

- Legitimation?

Jag visade upp mitt militära
körkort, kompletterat med det
civila. Jag förklarade mitt ären-
de och begärde upplysningar
om var plutonchefen fanns. Yt-
terligare en skugga lösgjorde
sig ur snåret. De båda skuggor-
na konfererade viskande.
- Plutonchefen finns längre

fram, sa den första skuggan och
pekade.

- Passera, sa den andra skug-
gan.
Jag hade prövats vid den för-

sta kontrollen, la in ettans växel
och körde långsamt vidare. Ef-
ter några kurvor och korta rak-
sträckor var jag framme vid
den parkeringsplats som låg
utanför det höga och taggtråds-
krönta staket som omgav Hem-
ligheten.
Jag ställde bilen och närmade

mig den väl bevakade grinden.
I vakten satt en äldre uniforms-
klädd man för vilken jag en
andra gång på kort tid förklara-
de mitt ärende.

- Kan jag få träffa pionjärplu-
tonchefen?
Han läste också noggrant av

min namnbricka och frågade
om jag tillhörde major den-
och-dens förband. Jag svarade
att jag väl kände honom, men
att min chef var överstelöjtnant
si-och-så. Vi byter ytterligare
några naninupplysningar och
jag förstod att vakten ville kon-
trollera att jag hörde till P 18,
precis som uniformen utvisa-
de.

- Ja, sa vakten, han är ute hos
pojkarna, men kommer snart in
och äter lunch.
Jag fick en riktning och ett

avstånd att leta efter och börja-
de gå längs vägen. Efter en kort
stund träffade jag på några
pionjärer och bad dom förklara
var och hur dom arrangerat mi-
neringen. Jag fick en min-
nyckel och en skiss och kunde
med detta som utgångspunkt
kontrollera en del av minering-
en, hur den arrangerats, maske-
rats och avsågs att försvaras.
Efter en stund gick jag tillbaka
till vaktgrinden för att vänta in
plutonchefen. Han var emeller-
tid redan innanför stängslet,
försvunnen in i en av de hemli-
ga byggnaderna.
Jag måtte ha sett tämligen be-

sviken ut. Vakten, som nu stod
i grindhålet tittade än en gång
på min namnbricka och sa halv
för sig själv.

- Det kan väl inte göra något
om du äter lunch här tillsam-
mans med mig. Följ med!
Jag kan omöjligen ha sett

hungrig ut. Det har jag inte
gjort på många år, särskilt inte
iklädd kronans rymliga fältuni-
form med den praktiska strids-
vagnsjackan.
Vakten tillhörde själv samma,

till synes proppmätta kategori,
som jag. Hans uniformsrock
satt som gjuten med tyget hårt
spänt över en sedan länge för-
svunnen midja.
Jag steg in i det heliga, väl

bevakade området och avver-
kade de få stegen till en av
byggnaderna och gick tillsam-
mans med min nyvunne vän in
i lunchrummet. En omisskän-
lig doft av husmanskost fyllde
min näsa. Ett antal enkla bord
med lika enkla stolar stod fan-
tasilöst men i militär ordning,
utplacerade i lokalen. Jag fann
plutonchefen, växlade några
ord med honom och gick sen

till serveringsluckan där min
lunchvärd redan stod.
- "Han ska ha riktiga", sa vak-

ten till damen. "Själv måste jag
hålla mig till dom med grön-
saksfyllning. Läkarens order",
sa han vänd till mig.

"Dom" var en samling gulgrå
ångande krocketklot som låg
på ett blankt serveringsfat.
Hemlagade kroppkakor! Två
såg ut att räcka väl. Med dessa
två, bastanta, rykande varma
och delvis glänsande av det
smälta smör som generöst
hällts över dem och med en
försvarlig klick lingonsylt,
gick jag till bords med vakten.
Hans bantnings kroppkakor var
lika stora som mina och lika
glänsande och ångande, men
fyllda med en blandning av
lök, ärtor och morötter istället
för mina som var fyllda med
lök, fläsk och kryddor. Vi åt
under tystnad. Endast små
halvkvävda stön av njutning
från min sida blandat med kor-
ta, stötvisa upplysningar från
vakten störde tystnaden.

- Mycket god mat här --- alltid
hemlagat --- husmankost ---
måste hålla igen --- svårt ---
mycket svårt --- ta gärna om.
Den invitationen behövde in-

te sägas två gånger. Med två
nya "klot" på tallriken fortsatte
jag den enstaviga konversatio-
nen med min vän, den påtving-
ade vegetarianen.

- Frukost --- lunch --- middag
--- alltid lika gott --- måste ty-
värr hålla igen --- mycket svårt
--- något annat än --- matsalen
får jag --- inte visa dig --- ta
gärna om.

Jag försökte mellan tuggorna
förklara att jag inte var intres-
serad av annat än matsalen och
hämtade ytterligare ett klot. I
köket bakom serveringsluckan
fanns konstnärerna, några da-
mer i övre medelåldern klädda



som på omslaget till "Hemmets
Kokbok" i ljusblå arbetsrockar
med vita förkläden och vita
hucklen. Dom visste vad hus-
manskost betydde för trivseln
på en hemlig svensk utpost.
Vakten ochjag avslutade mål-

tiden iakttagande fortsatt tyst-
nad. Vi hade nu, bägge två,
svårt att tala. Matsmältningsor-
ganen arbetade för högtryck.
Med en kopp kaffe avrundades
lunchen. Vi gick sen tillbaka
till vaktlokalen.
Med en tacksägelseramsa till

min kulinariskt intresserade
vaktvän vacklade jag ut genom
grinden och bort till plutonche-
fen som låg i skogskanten lika
proppmätt som jag. Vi samta-
lade långsamt och under viss
möda om plutonens uppgifter
och hur man löst dem men
också om det fantastiska köket.
När jag så småningom körde

tillbaka till regementet, förstod
jag, att jag besökt en av sven-
ska försvarets allra hemligaste
anläggningar. Den kvällen
hoppade jag över middagen.
En slät kopp te och minnet av
lunchen räckte.
Var den ligger? Ja, jag tror

faktiskt att jag behåller den
kunskapen för mig själv. Jag
har inte så många hemligheter
att minnas.

Hans Lönegren

"Det börjar likna körsån&,
banne mej=..a,'_'

Gotlands Officerskör behöver
väl ingen närmare presentation
för MKG-NYTTs läsare. Alla
inom myndigheten har väl
lyssnat till den vid i varje fall
något tillfälle.
Nu den 16.-17. februari har

kören just gjort sin första kör-
resa till fastlandet. Planer på en
turne har funnits ganska länge,
men har av olika skäl inte satts
i verket. Och kanske lika bra
det; vi har nämligen upptäckt
hur mycket övning som krävs.
Vi har troligen inte varit mogna
att fara iväg och representera
Gotland tidigare. Det är nog så
som vår dirigent Sven Wess-
man säger när vi själva tycker
att vi gjort en insats i OD-klass:
"Sådärja pojkar, nu börjar det
nästan likna körsång snart ... "
Programmet upptog fyra

framträdanden på två dagar: På
söndagen medverkan i Gustav
Adolfskyrkans högmässa samt
konsert på Armemuseum. på
måndagen en konsert på Mili-
tärstaberna (Bastionen) i
Stockholm samt en i Sträng-
näs. Vid de tre senare medver-
kade också Visby underhåll-
ningsensemble ur Gotlands-
musiken, vilket var utomor-
dentligt inspirerande, roligt
och värdefullt. Hela kören pas-
sar på att framföra ett stort tack
till Thomas Andersson och
hans UHE, för att ni tog er tid
att stödja oss på det här fina
sättet!
Till de fyra framträdandena

skall läggas närmare tio tim-
mars repeterande (som började

redan ombord på Graip på lör-
dagsmorgonen) och andra för-
beredelser. Så man kan lugnt
påstå att en sådan här turne,
trots att den är så anspråkslös,
ingalunda är något latmansgö-
ra. Undras hur de artister som
turnerar år ut och år in in folk-
parkerna egentligen orkar?
Men en fin upplevelse hade

vi! har lärt oss mycket rent
"sångligt", gjort många erfa-
renheter och svetsat ihop gäng-
et på ett härligt sätt. Vårt vikti-
gaste honnörsord inom Offi-
cerskören är sångarglädje, och
det kan vi skriva med lite större
bokstäver i fortsättningen.
Publikt? Ja, vi hade fullsatt i

kyrkan och Armemuseum. sånt
är roligt. Däremot hade vi gär-
na sett fler åhörare vid månda-
gens konserter. Men deklara-
tionsbrådska, OS och sportlov-
svecka var svåra konkurrenter.

Körresans final gick av sta-
peln på onsdagskvällen, då
Gotlands Officerskör - efter
sedvanlig repetition - bjöd bå-
de sångare och musiker på
middag som tack för en fin in-
sats.
Till sist: Alla ni som går om-

kring och så gärna vill vara
med oss - och ni är många -
våga ta steget! Har Du varit
med i en kör någongång, tycker
Du det är roligt att sjunga, är
Du världsmästare i badkars-
sång - kom då till oss. Onsda-
gar kl 18. Välkommen!

Stig Barke
Ordförande G.O.

Kompisarna träffades utanför bilverkstaden.
- Hörde att du fått bort det irriterande oljudet du hade i din bil.
- Ja ... skilsmässan blev klar i förra veckan ...
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Skillnad
och kurs

opa kurs

Det finns många olika perso-
nalutvecklande kurser att välja
på idag. Det finns två huvudty-
per, en som siktar på att utveck-
la människor som personer, en
som vill göra dem till bättre
lagmedlemmar. Här följer en
kort beskrivning av skillnaden.
De kurser vi har sett mest av

hittills har varit så kallade
gruppdynamiska ledarskaps~
kurser. Det är kurser, där man l

grupp försätts i konstgjorda si-
tuationer, av vilka man kan dra
slutsatser om sin egen person-
lighet och hur den upplevs av
andra. Alla kursdeltagare ställs
på samma nivå, på bättre vari-
anter är man civilklädd och he-
ter bara förnamn. Kursen är fri-
villig och hur man vill tillämpa
det man lärt sig bestämmer
man själv.

"Familjekurser"
Lagbyggnad, "teambuilding" ,

inriktas mot ett befintligt lag.
Oftast är det chefen som, i sam-
råd med medarbetarna, beslu-

tar att genomföra teambuil-
ding. Chefen är chef öven på
kursen, yngste man är yngste
man. Kursen är en del av grup-
pens hela liv, man har både ett
förflutet och en framtid att ta
hänsyn till. Hur den ensk~lde
reagerar och uppträder är inte
hans ensak, precis som i verk-
liga livet angår det även hans
arbetskamrater.
Varför teambuilding?
Varför ska man då gå en kurs

där allt är ungefär som på job-
bet? Jo, under en kunnig hand-
ledare är det lättare att prata
igenom sådant som man inte
tar upp till vardags, medlem-
marna i gruppen lär sig saker
om varandra vilket gör samar-
betet lättare i fortsättningen.
Man får med sig erfarenheter
som man har omedelbar nytta
av när man är tillbaka på jobbet
igen. .
Tveka inte inför tearnbuil-

ding, effekten är mycket bättre
än det fåniga svengelska nam-
net antyder!

Till salu

Jordbruksredskap- och ma-
skiner.

För demonstration och prisin-
formation
kontakta Åke Gansvik, tfn

5169.

Uthyres

2 st små stugor vid Ygne, sö-
der om Visby. Nära till mor-
gondoppet.
Elvärme, TC, utomhusdusch

med varmvatten, kallvatten
och med möjlighet till eget
hushåll
Hyra under 1.000:- veckan.
Tel 0498-64513 Agneta eller

Rune



Träning av dåliga ryg-
gar/nackar, arbetsplatsutveck-
ling, teambuilding, pjäs om
mobbing, information om id-
rottsskador och ergonomi. Det
är några av aktiviteterna som
just nu pågår inom Må Bättre
Projektets ramar.
Det är roligt när det rör på sig

och det kan man verkligen säga
att det gör inom projektet! Själ-
va uppläggningen av projektet
gör att utbudet av aktiviteter är
stort och mångsidigt. En hel del
handlar om kompetensutveck-
ling - ett viktigt ord i dagens
samhälle.

För att detta skall ske har vi
satsat på utbildning - i första
hand inom våra stödfunktio-
ner. 50 arbetsledare avslutar i
mars en åtta dagar lång kurs
som pågått sedan oktober -91.
Tyngdpunkterna i utbildning-
en har varit ledarskap och "svä-
ra samtal". En tredje omgång
startar under mars månad och
avslutas under hösten -92.
Arbetsgruppen Attityder
En stor arbetsplats med

många människor måste vara
flexibel. Det kräver en öppen-
het för ideer och mottaglighet
för förändringar och även re-

Här ovan ser du en skiss av
hur projektet är upplagt. Det är
indelat i fem olika arbetsgrup-
per som har arbetat fram olika
åtgärder och aktiviteter i sina
respektive grupper. Samman-
hållande för arbetsgrupperna är
en styrgrupp där gruppledarna
och projektledaren ingår och
där C Pers E, Rolf Larsson, är
ordförande.
Arbetsgruppen "Utbildning

av mellanchefer/arbetsledare"
har som mål att cheferna skall
få den egna arbetsgruppen att
fungera som ett lag och att laget
skall känna gemensamhet med
andra lag inom MKG.

M
",;.".e.'OJ~+~..• .•a _ ~
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spekt för varandras arbetsupp-
gifter och arbetsinsatser. Det är
vad vi arbetar med i arbets-
gruppen.

De förslag på åtgärder som
arbetsgruppen kommit fram till
är: utbildning av arbetsplatser-
na när det gäller förmåga till
ökat samarbete, konflikthante-
ring m m, en video - att använ-
das som diskussionsunderlag
vid arbetsplatsträffar samt in-
formation av olika slag som
kan kännas aktuell. Hittills har
hela VE varit ute på arbets-
platsutbildning - likaså FBE
underhåll. Fler arbetsplatser är
aktuella under våren och för-
hösten.
De anställda på de här arbets-

platserna har tillbringat 2,5 da-
gar på internat i Ljugarn med
god mat och natursköna om-
givningar. Man har arbetat dels
i tvärgrupper för att lära känna
varandra bättre, dels i de verk-
liga arbetslagen med uppgifter
och problem som rört den egna
arbetsplatsen (kursledare har
varit från Ugil konsult, Stock-
holm).
Teambuilding av lite annat

slag har genomförts av chefer-
na på sektion 1 och 2 under
ledning av major Tommy Jo-
hansson, P 18.
Videon "Må Bättre på jobbet"

spelas just nu in under Putte
Fribergs sakkunniga ledning.
Beräknas vara färdig i början
av mars.
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Pjäsen "Borta på vinden",
som handlar om vuxenmob-
bing, med Kalles Förenings-
teater har visats för 340 anställ-
da vid tre olika tillfällen. De
reaktioner jag mött på pjäsen
har överlag varit mycket posi-
tiva. Arbetsgruppen hade arbe-
tar fram några frågor som dela-
des ut efter pjäsen för att disku-
teras på kommande arbets-
platsträffar!

En människa som mår
kroppsligen bra, mår oftast bra
även i själen vilket individen
och myndigheten kan dra nytta
av.
Därför har den här arbets-

gruppen satsat på utbildningar
av olika slag som belyser vik-
ten av friskvård och egenvård.
Möjligheter till gymnastik på
arbetstid finns, tipspromenader
har arrangerats, promenadmål

har även installerats utrustning
i lilla gymnastiksalen. Utrust-
ningen är i första hand avsedd
för rehabilitering av de anställ-
das ryggar och nackar. De som
har besvär och som vill ha hjälp
med träningsprogram - i grupp
eller individuellt - kan kontakta
Ingegerd Malmros på HSF.
Gun Johansson heter den

sjukkgymnast som leder en
"rygg-grupp" med 12 anställda
två gånger i veckan som startat. . .
l Januan.
Träningen inkluderar upp-

värmning, träning vid maski-
ner samt avslappning - 11/2 tim
varje gång.
Vi räknar med att en omgång

startar upp i början av april.
Utrustningen i lilla gymnas-

tiksalen kan naturligtvis även
användas i förebyggande syfte.
En inbjudan till introduktion av
de olika träningsredskapen har

Inom arbetsgruppen Olämp-
liga arbetsmiljöer, vars syfte
bl a är att stimulera till ökat
engagemang för miljön på den
egna arbetsplatsen, kommer
ytterligare två föreläsningar i
ämnet "arbetsmiljö vid dataar-
bete" att erbjudas personalen
under april månad. Informa-
tion om rökningens effekter
kommer att ges under senvå-
ren.
Arbetsgruppen Friskvård

har gjorts i ordning. Här finns
möjligheter till stimulans för
kropp och själ. Kom gärna med
förslag och ideer på aktiviteter
som du tror kan vara tillskott
för projektet.
Arbetsgruppen Rehabilite-

ring har som mål att genom
aktiv rehalibitering verka för
att sjukdom hos anställda inte
utvecklas till "långtidssjuk-
dom". Här arbetar vi av natur-
liga skäl med individuell reha-
bilitering. I rehabgruppens regi

därför gått ut till alla arbetsplat-
ser. Man har då möjlighet att
skicka en representant som i
sin tur får visa sina arbetskam-
rater hur redskapen fungerar.
Det kan vara lätt att överbelasta
i början och viktigt att man lär
sig rätt från starten.
Har du några frågor kring det

här får du gärna kontakta mig.
Det var allt från Må Bättre

Projektet för den här gången.

Marianne Adman



',~,:l:.,:::::,::~R:,·~:,~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~·,:~·,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:~:,~:,~:,.r,:~,:~,:~,:~,:~,:~,:;,:~',:~,:~:::.::':':::::':': ':'~,:~,:~:~:!:,~',:~,:~r,(,:~,:~,:{,:~,:~,:~,:!:!:~:~:·:·';';:~:,t,.;:,/,:;,:;,:;,:;,:;,:;,:!,:;:,;:,.i",:;·,:~·,:i.,~:::::,:ik,::,':;h,':,'::::,::;,:;,:;,ilt;l'i~rr,:;r ,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:',:',::,::,:',::',,:'::',:,:::'::,:",::,':'::',:'::,::,::",::::.,:;'::':~:,:'.,:;'::,:.:::::,,:;'::',,:;':'.,:~',,::,,:;,:;',,:',:;',:;,:;,:i,,:;,:!:;,,:!,:!:!::,,:!,:',,:!,,:!,,:!,:;,,:!,,:!,,:i,,:!,,:!,,:!,,:!,,:!,,:!:!:,,:!:::',:',':,,:':,,:',,:',,:!,,:!,,:!,,:;,,:;,,:;,,:!,,:;,,:;,,:!,,:!,:;,:;::::::;:",:"',:;:,,::,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:~,,:!,:;,:,:',,:!,',::,,:;,,:i,,:;,,:!,,:!,,:i,,:!,,:!,,:;,,:i:::::!::':',,:i,,:i,,:i,,:i,,:i,,:i,,:i,,:i,,:i,:;,,:,,',:',':,,::,:,::,,:~,,:~,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,:;,,:;,:;::':':,,::',,::,,:i,,:~,,:i,,:i,,:i,,:;,,:i,,:i":;,::,',:!,,:;,:::';,,:',,:",,:::,,::',,:',,:;,,:i,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,:!,,;,:',,:':,,:':,,::,,:;,,:;,,:i,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:;,,:!~~'X~t////(/,~:~~~~~\:~~~~~,,~,~,,\\\:~t,:,:,,::,},:,~:',::::::,:':::::::,::::/,::,::",,:-\\\:~~::~':~"f::J.~,*'~:1/,:~(,'/i, ///(

MKG - PERSONALBUfIK

Den som har varit och besökt
oss i Serviceförrådet de senaste
månaderna har säkert lagt mär-
ke till en del stora förändringar
i vår verksamht. Vi ha bl a
byggt ett "Snabbköp" och en
Personalbutik. Man har ett ny-
tänkande, vad gäller försvarets
serviceförråd, man går mer och
mer in på självbetjäning lik-
nande det som har funnits i de-
taljhandeln sedan flera decen-
nier tillbaka och det är ju en
utveckling åt rätt håll.

I oktober 1991 öppnade vi
Personalbutiken. Vi hade un-
der ett par veckors tid snickrat,
målat och inrett utrymmet un-
der skrädderiet för att få en ljus,
fräsch och trivsam butik för
vårt sortiment och våra kunder.
Nu kan vi exponera varorna
överskådligt så att det blir lätt
att välja, jämföra och prova.
Nu kan kunden lätt hitta det
man vill ha, samt få prisinfor-
mationen direkt vid hyllan -
precis som i vilken butik som
helst! Vi har fått mycket posi-
tiva reaktioner och beröm för

vår butik, både kunderna och vi
som arbetar i butiken upplever
detta som funktionellt och triv-
samt.
Att vi har försäljning i Servi-

ceförrådet är egentligen inget
nytt. Tidigare har yrkesoffice-
rarna kunnat handla i skrädde-
riet det man behövde till sina
uniformer m m. Detta var
många gånger en både krånglig
och tidsödande hantering. Idag
är all försäljning kontant, man
kan lugnt och avstressande
vandra runt i butiken och göra
sina inköp för att sedan bara gå
till kassan och betala.
Det vi säljer i butiken är inte

bara militära persedlar och till-
behör. Vi har även utökat sor-
timentet med en del fritidsarti-
klar såsom termosar, overaller,
strumpor, träningsskor, tröjor,
kikare, väskor, presentartiklar
m m. I detta inledningsskede är
vi ännu osäkra på vad butikens
sortiment skall innehålla, vilka
kvali teer och prisnivåer vi skall
hålla oss på. Vi är därför tack-
samma för förslag och ideer på
vad vi skulle kunna sälja i bu-
tiken. Hör gärna av Dig till oss!
Idag har vi ca 100 olika artiklar
i sortimentet. Framledes kom-
mer vi att ge ut en artikel- och
prislista, som kommer at
skickas ut till avdelningarna.
MKG - Personalbutik har öp-

pet måndag-fredag, kl 0700-
1100. Om Du vill handla övrig
tid, kontakta skrädderiet. Buti-
ken är öppen för all anställd
personal, och sedan en tid till-
baka är även värnpliktiga väl-
komna att, i mindre grupper,
handla i begränsad omfattning.

Välkommen till MKG PER-
SONALBUTIK i Serviceför-
rådet!

Magnus Olofsson
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GYMPAN
Det är inte bara nyttigt med gymnastik. Det är kul också. Från och med mars TISDAGAR 1015 .

••
Vill du bli en KILO-MATARE?
Skall vi starta en "gå-ned-i-vikt-grupp" vid MKG?

Intresserad? Hör av dig till Marianne Adman eller Peter Stillnert, PersE.
Tel 5045 resp 5043



Pratbubblan

Vad Hans Aldenroth, sade till Per-Inge Kolmodin, lockade till tre svar. Ett av dem från Hans själv.
Redaktionen bedömde dock att detta svar var alltför "vänligt" utformat. Vinnande svar är inlämnat av
Göran Nygren, C FBE. Priset kan hämtas hos Per-Inge själv eller hos C Info.

Vaddå! Tar befälet?
Sådana som du matar vi hönsen med hemma.

Ny bubbla

Är det inte fantastiskt så
mycket tankar och fundering-
ar, som barn går omkring med.
Vad kan en CA-dotter fundera
på? Svar emotses senast 1992-
04-03. Pris utdelas till bästa
förslag.



Ett stycke historia
Den 7 februari 1992 avtacka-

des förrådsmästare Hans AI-
denroth av sina arbetskamra-
ter.

Hans första gången fick kon-
takt med det militära, när han
sommaren 1941 fick vara hos
sin far ett par veckor. Den för-

sta dagen han
var där, kom-
menderades
hela kompani-
et till uppställ-
ning. Josef sa
till Hans att
stanna kvar i
bunkern och
absolut inte vi-
sa sig. Visita-
tion gjordes
efter dåtidens
procedurer
och när den
var avklarad
frågade majo-
ren: "Var är
den nyinryck-

te"? Alla såg mer eller mindre
oförstående ut innan de insåg
att det var den 11-åriga pojken
majoren avsåg. Josef fick order
om att snarast hämta den nyin-
ryckte. Och från den stunden
fick Hans följa majoren i alla
hans göranden och låtanden ef-
tersom han var en mycket barn-
kär människa.
Direkt efter kriget blev Josef

civilanställd förråds man vid I
18. Fadern cyklade varje dag
till sitt arbete från Fole, innan
han slutligen beslöt sig för att
flytta till stan 1947. Hans, som
var 16 år, tog ett jobb på slak-
teriet under hösten och vintern.
Han skadade sin hand i arbetet
och fick av sin chef helt sonika
sparken. Fadern ordnade då ett
arbete i tygförrådet på I 18 med
förmaningen - "att nu djävlar
sköter du dig". Anställningen
var en så kallad 2-månader-
sanställning som förnyades
med 2 månader i taget fram till
1954.

Hans har alltid av sin omgiv-
ning betraktats som en utåtrik-
tad och trevlig person i alla led.
Detta har givetvis gjort att han
icke torde vara okänd för nå-
gon inom myndigheten.
När började då Hans militära

bana? Det började redan vid 11
års ålder. Han kom från en stor
familj i Fole. Pappa Josef blev
inkallad under kriget och s k
konstituerad korpral för att så
småningom bli sergeant. Den
stora familjen och de svåra ti-
derna gjorde att man kanske
inte alltid hade mat för dagen.
Pappa Josef, hade under sin
tjänstgöring på ett värnkompa-
ni, konstaterat att man där hade
två tunnor med mat. Den ena
var av enklare slag medan den
andra var emaljerad och diska-
des varje dag. I den sämre tun-
nan sorterades mat till grisarna
och i den emaljerade, till even-
tuellt behövande. Detta var or-
saken till att fadern frågade ma-
joren om han fick ta med en av
sina grabbar till värnkompani-
et. Det var så det kom sig att

Den här perioden avbröts
1950 för värnpliktstjänstgö-
ring. Under sin beväringstid
jobbade Hans i kasernvakten. I
jobbet ingick bland annat att
genomföra vaktrunda per cy-
kel. Den fixare, som han är er-
känd för att vara, var han redan
då, så när han på sin vaktrunda
kom till Farmen, fanns redan
hans fästmö med kaffekorg
där. En händelse som Hans
fortfarande i dag minns när han
besöker Farmen.

1958 fick han möjlighet att bli
chaufför åt general Leuhusen.
Ett vikariat som varade i 10
månader. Det var under detta
arbete som han bland annat
kom i kontakt med den legen-
dariske generalen Fale Bur-
man. Vid ett tillfälle skulle ge-
neralen hämtas på flygfältet för
att åka till Kappelshamnsviken
och där se en landsättning av
repgubbar. När planet landat,
rusade chauffören fram och an-
mälde sig. Och generalen, som
kroppsligen ej tillhörde de
minsta, frågade med en butter
min: "Har ni nån bil med", vil-
ket Hans bejakade. "Vänta
där"! När generalen kommer
fram till bilen frågade han:
"Var sitter man i en sådan här
bil"? Varvid Hans aningslöst,
utan tanke på generalens stor-
lek, svarade att det var bäst att
sitta fram.
Färden till Kappelshamn blev

för Hans del, helt konversa-
tionslös och upptryckt emot
bildörren försökte han ratta det
tunga fordonet till Kappels-
hamn.
Vid sidan om sitt arbete var

Hans under 1958-59 ishockey-
ledare. Mest bar han klubbor
och orsaken till intresset var
främst de fribiljetter han fick
till matcherna. Under denna
period träffade han en av de



hockeyspelare som han tyckte
var bäst. Denne spelare, som
hette Karl-Erik Bergström, be-
hövde nämligen bara åka mitt i
banan. Sträckte han sig åt väns-
ter kunde han nå ända bort till
sargen, likaså åt den högra si-
dan. Denne Bergström är den
ende hockeyspelare som spelat
med bar rygg, för det har aldrig
funnits några tröjor eller byxor
tillräckligt stora så att de skulle
gå ihop i ryggen.
I slutet av 50-talet fick Hans

allt större förtroende av sin då-
varande chef Kristiansson.
Han fick sköta nycklar och
papper, han fick fungera lite
grand som arbetsledare. Detta
var något som de andra för-
rädsmännen inte uppskattade
särskilt mycket. De uppmana-
de Hans: "När Kristiansson
kommer med såna här jobb
måste du tala om att du inte är
arbetsledare och därför inte ut-
för den här typen av arbete."
När tillfålle kom sa Hans till
Kristiansson vad hans kolleger
hade sagt. "Jasså" , svarade
Kristiansson och dök upp da-
gen efter med ett papper på att
Hans nu var arbetsledare och
fått 17 öre mer i timmen. Han
var nu s k kollektiv arbetsleda-
re.

1975 gick Hans en 6 veckors
förvaltarkurs. Efter 7 år blev

han förrådsförvaltare för att
slutligen 1987 bli förrådsmäs-
tare.
Otaliga är de historier som

omger Hans Aldenroth. För
ganska precis tio år sedan skul-
le generalen Tamfeldt inspek-
tera olika förråd. Generalen ut-
tryckte sin beundran över ord-
ningen i förråden. Men aven
tillfållighet gick han fram till
ett par cyklar och kände på
däcken. Han fann till sin förvå-
ning att dessa var torna och
vände sig till Hans med förfrå-
gan/påstående att så här skulle
det inte vara. Hans svarade:
"Däcken skall vara utan luft,
för man vet ju inte när man
skall använda dem. Blir det på
vintern måste man ha vinterluft
i däcken och är det sommar så
skall det följaktligen vara som-
marluft". Med en förvånad min
accepterade generalen detta
svar.
Hans har alltid varit rättfram

och trogen sitt arbete men er-
känner dock att han vid ett till-
fälle smitit från jobbet. Det var
en varm sommardag i ett förråd
i Gammelgarn. Någon "kläck-
te" iden om att man skulle åka
till stranden för att ta ett dopp.
Det visade sig inte bättre än att
det tunga fordonet man färdats
i, grävde ner sig i sanden så att
flaket till slut stod i jämnhöjd

med marknivån. Hur gör man
nu för att inte bli upptäckta? Ett
febrilt arbete påbörjades att
med händerna skotta bort san-
den. Arbetet avslutades
klockan 11 på kvällen. När de
återvände till sin arbetsplats
gick inget att dölja och en rejäl
skopa ovett blev belöningen.
Avslutningsvis vill Hans

framföra ett stort tack till sina
arbetskamrater under årens
gång. "Jag skulle aldrig kunnat
genomföra mina arbetsuppgif-
ter utan de team som jag har
arbetat ihop med. Det krävs bå-
de service och kunskap om sitt
arbete, från den äldste till den
yngste, för att en sådan verk-
samhet, som jag representerat,
skall fungera. NU går jag hem
som pensionär med vetskap om
att det som mitt team arbetat
fram, fortsättningsvis kommer
att fungera under skicklig led-
ning av förrådsmästare Stig
Pettersson, krigsförrådet och
förråds mästare Lennart Wallin
som har ansvar för mobservi-
ceförrådet. Inget har varit
främmande för oss och vår de-
vis har alltid hängt över min
dörr". - "Fältförrådet fixar allt,
överallt"!

Inger Gottfridsson



o

Stridsfordonsreparatör Göte Hollmer
fyller 50 år den 21 april.
VE/Stridsfordon

Förrådsman Göte Pettersson
fyller 50 år den 10 mars.
DSNSäkgrupp
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Marschvisa till Atterdagsmarschen

Melodi (kanske) Ann-Caroline
,

En julidag på stranden
för ganska länge sen
stod ifrån danska landen
en skara hårda män
beredda klara starten
mot Visby i full fläng
och slog i förbifarten
båd bonden och hans dräng.

Fast många sekler ur tiden flytt
Atterdagsmarschen startat på nytt
svettiga människor vandra sin ban
trötta som fan
för vägen är lång mellan
Kronvald och stan.

En julidag steg röken
svagt emot himlens sky
och efter några timmar
vart liv i Mästerby
där man i grupper samlats
förvissade i tron
att stoppa danska hären
i höjd med Ejmundsbron.

Fast många sekler o.s.v.

Det knarrade i seltyg
det glimmade i stål
och obevekligt närmre
kom dansken mot sitt mål
fast några stycken pilar
måhända målet fann
så kunde ingen stoppa
den här som ryckte an.

Fast många sekler o.s.v.

Men där man en gång slogs
och folk med gafflar stack
där gör man nu mot "koket"
en chockartad attack
och fixar sina skavsår
och smörjer vaselin
för "ljungelden" i ändan
en prima medicin.

Och sen när morgon åter har grytt
Atterdagsmarschen startar på nytt.
Ljungeld och skavsår svida som fan
svida som fan
för än är det långt mellan Kronvald och stan ...

Hilding Larsson


