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REHN sjunger upp för BJORCK

Finlands försvarsminister ELISABETH REHN sjunger upp för den svenske försvarsministern ANDERS
BJÖRCK som ser ut att vara nöjd med det han får höra. Platsen är HÅNGERS KÄLLA i LÄRBRO och
man sjunger "Den blomstertid nu kommer" av ISRAEL KOLMODIN. (Foto: Bengt Zettergren).
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"På språng"
Redaktören tycker att Marianne Admans bidrag "Tankar om

ansvar" är så fint att hon får redaktörens utrymme denna gång.
Tankar om ansvar
Ett ord som följer oss alla sedan barnsben är ANSVAR - att känna

ansvar för, att ta ansvar för ...
Ansvarslöshet är ett negativt laddat ord för de flesta. Nästan alltid

när vi talar om ansvar handlar det om ansvar för barn, familj,
skolarbetet, jobb, hus, hem och uppdrag av olika slag.

Och är vi chefer har vi dessutom ansvar för våra anställda.
Ansvaret vilar tungt säger uttrycket - och det kan i sanning vara så.

En fråga som osökt dyker upp är då: hur många av oss har
uppmanats att känna ansvar för oss själva? Jo, säger säkert flera:
"Visst har vi det! Jag har tidigt fått lära mig att ta ansvar för mig
själv, att klara mig själv."

Jovisst, när det gäller saker som att försörja sig själv, sköta sitt
arbete, betala sina räkningar o s v, ärvi ofta mycket ansvarskännan-
de. Men hur många av oss tänker på det ansvar vi har emot oss själva
- ansvar för det liv och den kropp vi fått?

Vi sliter och kämpar tills kropp och själ skriker av trötthet och
utmattning. Men vi är ofta specialister på att nonchalera de egna
varningssignalerna. Dem kan vi döva på olika sätt. Ibland finns det
nog en rädsla för att tala om att man faktiskt är trött - att det någon
gång kan bli för mycket av både arbete eller kanske problem i
privatlivet. Andra skulle ju kunna uppfatta det som svaghet - att
man inte klarar av sitt jobb o s v.

- Jag tror att vi är väldigt rädda för att uppfattas som svaga - i
synnerhet männen. Vi glömmer så lätt att vi "bara" är människor
allihop med styrka och svaghet, med goda och mindre goda sidor.

Att ta ansvar för sig själv på så sätt att man tar sina egna behov
och känslor på allvar är viktigt och ibland avgörande för den egna
hälsan.

- Jag tror att om man kan lära sig att lyssna till sig själv och sin
kropp, att bejaka sig själv. Det innebär inte, som någon kanske tror,
att man blir mer egoistisk och självupptagen men att man får en
djupare förståelse och tolerans även gentemot andra människor. I
förlängningen skapar det en mjukare och mänskligare tillvaro, där
vi får lov att vara - just människor.

Marianne Adman

PS.
Bidragen till detta nummer av MKG-NYTT har varit så talrika
att vi bestämt oss för att utkomma med ett extranummer av
MKG-NYTT om ca tre veckor. Numret blir då på temat FRISK-
VÅRD. DS

Kaj Wiren
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Celebert besök
Finlands försvarsminister

EUSABETH REHN besökte
nyligen GOTIAND. Var det
kanske FINLANDS blivande
president vi hade som gäst?
Mycket talar för detta. Blir hon
kvinnan att få den finländska
ekonomin på fötter igen. Besö-

ket inkluderade även ett kort
besök vid MKG.

CMKG informerade om för-
svarets uppbyggnad på GOT-
LAND. Man åt lunch på ~G-
mässen. Senare, vid HANG-
ERS KÄLLA, fick besökarna
dricka av det hälsosamma

brunnsvattnet allt medan
BRUNNSORKESTERN mu-
sicerade. Den finske försvars-
ministern var "urlycklig" att
vara på GOTIAND för första
gången.

Försvarsministrarna, landshövdingen, CMKG, m fl lyssnar intressant på vad helikopterbesättningen har
att säga



Medaljregn
Den 16 juni genomfördes i

DONNERS HAGE en offent-
lig avtackning av den avgående
brigadchefen överste Anders
Sifvertsson. .

I samband med detta utdela-
des GOTLANDS REGEMEN-
TES nyinstiftade förtjänstpla-
kett i guld för 20 års väl vitsor-
dad tjänst vid och för regemen-
tet.

Gotlands Regemente hade er-
hållit OB tillstånd att instifta
denna hedersplakett som nu
tilldelades 85 yrkesofficerare

vid P 18 även så till några i
närtid pensionsavgångna.

Nu kan medaljen under
många år bäras till uniformen
vid festliga tillfällen i och utom
tjänsten i stället för att ligga
och skräpa i byrålådan till ing-
en nytta.

Det var ett bra initiativ och en
minnesvärd medaljutdelning.

Kn Göthe Johansson mottar hedersplaketten ur brigadchefens hand.

MYDREAMS ARE
BLEEDING

My dreams are bleeding
a cry is resounding
Say something
say that you still believe in beauty
What could I say
what could I say
Speechless in front of a bound-
less spectre
I am laying my soul on the altar
of helplessness
and I am offering my scream.

Mila Dekic

Denna vers fick jag i mars -92 av
en äldre förtvivlad kroatisk kvin-
na som inte hade ord men många
tårar för den utveckling som på-
går i f d Jugoslavien.
Ett rop på hjälp från en medmän-
niska i en hopplös situation, en
människa i nöd. Utvecklingen har
sedan dess bara blivit sämre. Und-
rar hur hon har det just nu? Kan-
ske hon inte längre är en bland
oss ...
Kaj Wiren

~
Har du hört om den late personal-
chefen som alltid anställde den
vars ansökan han först drog ut ur
högen? Det blev naturligtvis stor
uppståndelse när den primitiva ur-
valsmetoden avslöjades.
Personalchefens svar var enkelt:
"Det gäller ju att se till att det här
företaget inte blir befolkat med
människor som har otur".



RESULTATREDOVISNING 91/92

PRODUKTION
Genomförd utbildningsverk -

samhet har varit avsevärt lägre
än normalt beroende på att i
oktober påbörjad utbildning av
korttidsvärnpliktiga avbröts i
november samt att repeti-
tionsutbildningsverksamheten
varit mycket låg.
GRUNDUTBILDNING

Under året har 870 v pl
grundutbildats till krigsorgani-
sationen enligt följande:

p 18: pvrbkomp, två strvplut,
spaningsplut, mekaniker och
pvass.

A 7: haubkomp 15,5 F, e-
pluton, trosskomp.

Lv 2: lvakankomp, lvplut 48
(90/91), lvkomp rb 70, lvplut
48 (91/92).
REPETITIONSUTBILD
NING

Repetitionsutbildning har
under verksamhetsåret endast
genomförts med MKGstab och
depå.

Den låga utbildningsverk-
samheten har medfört att sats-
ning har kunnat göras på om-
skolning/befälsutbildning på
den krigsmateriel som tillförts
och kommer att tillföras MKG
krigsorganisation.

EKONOMISKT UTFALL 91/92 MKR

HEMVÄRNS· OCH
FRIVILLIG VERKSAM
HET

Utbildningen inom hem-
värns- och frivilligverksamhe-
ten har genomförts med ett
godtagbart resultat.
PERSONAL

Personalreduceringar har
under året påbörjats för att in-
nehålla de personalmål som
MKG kommer att tilldelas lö-
nemedel för.

MÅ-BÄTIRE projektet på-
börjades under året med perso-
nalsatsningar inom de olika ar-
betsgrupperna.
MAL

Fastighetsförval tning enligt
nya principer bl a internhyra
har genomförts för första gång-
en under året. MAL - Mark,
Anläggningar, Lokaler - har
givit vissa effektiviserings-
vinster och möjliggjort under-
hållsåtgärder i större omfatt-
ning.

152

10 LÖNETGG

18 TJRESOR

42 VPL

EKONOMI
Året har genomförts enligt

helt nya ekonomiska redovis-
ningsprinciper som organisa-
tionsenheter, PEL m m.

Av redovisningen kan även
utläsas vilket krigsförband, vil-
ken verksamhet, vilken resurs
som åtgärden avser.

De tillgängliga ekonomiska
resurserna har inte utnyttjats
fullt ut, (totalt underutnyttjan-
de med 4,3 mkr).

Förbrukade resurser fördelar
sig på kostnadsslag enligt vid-
stående bild.

35 KÖP TJÄNST

UTF9192 9',2-(»28



Tre nya chefer vid M KG
Hur skall det gå

Ny chef för GOTLANDS
REGEMENTE och brigadchef
är Karlis Neretnieks. Därmed
blir han den 32:a förbandsche-
fen i obruten ordning sedan år
1811.

42 år gammal, med lettisk
bakgrund, gift med GUNIL-
LA. Dottern CECILIA 14,
kompletterar familjebilden.

Den militära karriären börja-
de..1968 på P 10 i STRANG-
NAS. Efter examen och fän-
riksutnämning 1971 vid
KARLBERG har Karlis ge-
nomgått sedvanliga militära
skolor. Därefter bl a lärartjänst
vid AspS i ENKOPING, några
år som C Ta/Und och bataljon-
scheftjänst 89/91 på P 101F0
43. 1978/79 studerade Karlis
ett år vid den norska militär-
högskolan. Det senaste året har
Karlis genomgått en kurs i
Geneve avseende Europeisk
säkerhetspolitik.

-Hur känns det att bli chefför
GOTLANDS REGEMENTE?

Roligt. Att få vara brigadchef
är få förunnat. Ser fram emot
ett antal arbetsamma och

intressanta år här på GOT-
LAND.

- Ska Du verkligen orka att
pendla i 4-6 år?

"Det är praktiskt sett omöjligt
att flytta de närmaste två åren.
Sedan får jag fatta ett nytt be-
slut. Pendiandet är besvärande.
Missar Cecilias uppväxt bl a.

Jag vill säga att jag blivit
mycket väl omhändertagen av
myndigheten. De praktiska frå-
gorna med bostad och resor är
lösta på bästa sätt. Det tackar
jag för. Har fått en bostad där
även familjen kan bo under le-
digheterna. "

- Vad har Du för fritidsintres-
sen?

"Jag gillar trädgårdsarbete.
Att odla och skörda.

Jag är road av historia. Det
intresset tänkte jag odla under
gotlandstiden. Jag är ju dess-
utom skyldig att lära mig ter-
rängen och ön i mitt arbete."

- Hur ser Du på CA prov i
fysisk träning?

"CA order skall följas. Det
behöver inte diskuteras. Full-
gör man inte proven ska det

märkas på något sätt på vitsor-
det och därmed på lönen. Själv
tänker jag som så. Fullgör jag
proven och deltar i RegM så
kan unga fånrikar och andra
befäl inte utebli."

- Du har Dina rötter i BAL-
TICUM. Hur ser Du på läget
dii ?ar.

"Det har varit en mycket po-
sitiv utveckling. Människor
har fått en större frihet, men det
finns också många riskfaktorer
i den utveckling som skett och
sker. I ett imperium som faller
samman finns det grupper som
vill driva sin egen politik. Sov-
jetstyrkorna som är kvar är ej
välsedda, men de är inte heller
välkomna hem. Man kan inte
försörja dem, man har inga bo-
städer till hemvändande office-
rare och deras familjer och till
de värnpliktiga. Risken är stor
att det blir stora konflikter mel-
lan t ex de stora ryska miniori-
tetema och de som anser sig
vara balter med rätt till landet. "

- Hur set Du hotbilden mot
Sverige?

"I dagsläget finns inget mili-
tärt hot. Men konflikten i BAL-
TICUM kan ge "spilloveref-
fekter."

- Vad tänker Du göra av Dina
brigadchefsår ?

"Jag räknar med 4-6 år som
brigadchef. Det stora allt över-
skuggande arbetet är att skapa
MEKB 18. 1996 borde den
vara fårdigorganiserad. Fram
till dess krävs omskolning av
befäl på ny materiel. Pbv 302
medför ett kvalitativt lyft. Ter-
rängframkomligheten ökar.
Skyddet förbättras, vapenver-
kan förbättras avsevärt.



SKP m/42 byts successivt ut
och ersätts av ett modernt pan-
sarskyttefordon som är trovär-
digt på ett modernt stridsfält.
För befäl och värnpliktiga är
den psykologiska faktorn av
största betydelse.

- Vilka är Dina starka sidor?
"Det lämnar jag till andra att

avgöra."
- Vad kan Du förbättra som

brigadchef?
"Jag själv måste lära känna

GOTlAND. Jag ska lyssna på
den erfarenhet som finns på P
18. Det är viktigt att få till stånd
ett utökat samarbete med pan-
sarregementena på fastlandet
och PAC i SKOVDE. P 18 ska
regelmässigt delta med befäl
och trupp i den årliga pansa-
rövningen på REVINGE-fäl-
tet. Där övas det i en realistisk
miljö med en realistisk fiende.

Att ständigt utbyta erfarenhe-
ter och delge varandra kunska-
per är enda sättet att utveckla
truppslaget.

Jag vill ha 60 stridsvagnar i
brigaden, haubits 77 och regel-
bundna repetitionsövningar.
Jag tror att vi får det vi behöver
och då finns förutsättningarna
för att P 18 har en stark pansar-
brigad även i framtiden.

Tack Karlis för det trevliga
samtalet och lycka till.

/

Bortskänkes
till P 18-officer.
Uniform m/68 + skidbyxor
med skärmmössa.
Storlek C 104, ej använd.
Givare är RO/kn Leif Er-
hardt, P 18.
Uniformen finns vid PersE,
kn Hagman.

Den nye chefen för Lv 2, övlt
Benkt Kullgard 49 år, är en
välkänd profil. Han tjänstgjor-
de ju som batch vid Lv 2
1986/88. Sin kompchtjänst
gjorde Benkt vid Lv 5 i HAR-
NÖSAND där han var den siste
kompch innan Lv 5 nedlägg-
ning.

De senaste fyra åren har
Benkt tjänstgjort vid Fst/Op-
ledn vid Und/säkkontoret där.

Hustru BIRGITTA arbetar
vid SAAB, STOCKHOLM.
Sonen Björn 21 är ny fänrik
(utn 920601) vid P 18. Sonen
Peter 19 år går sista året på
gymnasiet.

-Hur länge ärdet tänktattDu
ska vara C L v 2 ?

"Vet ej. Har åkt till GOT-
LAND för att vara chef. Skulle
gärna vara det 4-5 år. Bostaden
i Stockholm går ej att sälja just
nu. Peter har ett år kvar i skolan
och att få jobb till hustrun är
svårt nu när vi har snart har den
största arbetslösheten under
1900-talet. "

- Hur ser Du på Ditt jobb som
CLv2?

"Det viktigaste är att stimule-
ra de som arbetar vid Lv 2! Att
verka för att arbetsförhållande-
na blir så bra som möjligt. På
det sättet kan alla bidra till ett
bra utbildningsresultat. "

- Vad har Du för fritidsintres-
sen?

"Att gå i skog och mark. Tidi-
gare sprang jag en hel del men
skador, bl a ryggen, har av och
till stoppat den möjligheten.

Jag är en föreningsmänniska.
Har under 8 år, de senaste 3
åren som ordförande, ägnat
stor del av fritiden åt STOCK-
HOLMsloppet (1/2 maraton).
Så tänkte jag ta jägarexamen
och jaga här på Gotland. Det
ser jag fram emot.

- Du är idrottsföreträdare vid
MKG.

"Det är kul. Det tvingar mig
själv att hålla i gång med mo-
tionsidrott. Har ju varit starkt
engagerad i idrottsledarskap så
det är ingen nytt. Att vara ordf
i MIDG och i Pistolskyttekret-
sen brukar tillhöra hedersup-
dragen för C Lv 2. Har märkt
att MKG inte syns särskilt
mycket i Korpmotionssam-
manhang. Jag vore glad om jag
kan stimulera MKG till större
deltagande. Ser gärna att in-
tresserade tar kontakt med mig
för att diskutera hur jag kan
stödja ett aktivare deltagande i
olika motionsarrangemang. "

- Vad anser Du om CA prov?
"Jag vet att orderlydnanden

inte är 100 % . Den fysiska
statusen borde slå igenom
mycket hårdare i både beford-
ringssammanhang och vid
krigsplacering. På senare tid
har de fysiska kraven lyfts fram
mera än tidigare. Det tycker jag
är bra. Internationellt lyfter
man fram den fysiska träning-
en mer än här hemma. Man har
där förstått att det krävs god
fysisk spänst under krigs för-
hållanden och att möjligheten
att överleva ökar. I AMERIKA
t ex får man 3 möjligheter att
göra om prov. Klarar man det
ej är det saklig grund för avske-
dande. När såg man senast en
överviktig amerikansk offi-
cer?"



-Du var ju ifdJUGOSLA VI-
EN och i SARAJEVO som EG-
Monitor. Hur ska det hela slu-
ta?

"Det slutar inte förrän de stri-
dande parterna är krigströtta.
FN:s sanktioner mot SERB I-
EN borde vara effektivare. Att
ta in fartyg i MONTENEGRO
borde förbjudas. Såvitt det ej är
hjälpsändningar till civila nöd-
lidande.

Omgivande länders oljetrans-
porter till SERBlEN borde
stoppas. De ekonomiska sank-
tionerna borde vara reella.

Pågående fredsförhandlingar
blir säkert utdragna. Alla parter
vill förhandla sig till territoriel-
la vinster."

- Vem är värst?
"I Kroatien får kroater och

serber ta på sig delat ansvar för
katastrofen. I BOSNI-
EN/HERZEGOVINA har ser-
berna dragit igång konflikten."

- Hur ser Du på FN-tjänst för
befäl och vpl?

"I dag borde det vara ett krav
på att helst allt befäl skulle ge-
nomföra någon form av FN-
tjänst. Det är värdefullt för att
viska

- se hur vi står internationellt
- få bättre förståelse för hur

människor fungerar i en pres-
sad miljö.

Våra vpl behöver befäl som
kan ställa realistiska krav. Det
blir lättare att utbilda för
kris/krig om man själv har varit
i närheten aven krigs liknande
situation.

Tack Benkt för en kort prat-
stund och lycka till som C Lv
2.

- Bengt avslutar:
"Skriv gärna att det var extra

roligt att MKG vann AM i bud-
kvaleorientering i år. Bra PR
för MKG då vi ju har arrange-
manget 1993."

Ny chef A 7 blir Olle Bjur-
ström. Olle, som presenterades
i MKG NYTT 2/9f som vår
nye C ProdE, behöver egentli-
gen ingen närmare presenta-
tion.

Vi gratulerar Olle till utnäm-
ningen och önskar honom stor
lycka som C A 7. Han har ju
duktiga unga artillerister att
stödja sig på så det skall nog gå
bra.
A 7:are knep
KUNGAPOKALEN

H M Konungens skjutpris till
artilleriofficerare

M H Konungens skjutpris är
det finaste pris en artillerioffi-
cer kan få. I år erövrade kn
Fredrik Roswall A 7 priset. År-
ligen äger en tävlan rum på
ArtSS ALVDALEN. Tävling-
en består i att i ett överraskan-
de läge leda indirekt artillerield
med förstärkt artilleribataljon.
Finaltävlingen äger regelmäs-
sigt rum en av de sista dagarna
på KHS Hk Art (kaptenskur-
sen) och priset överlämnas till
segraren av högste närvarande,
vilket mestadels är artilleriin-
spektören. Priset har dock ge-
nom åren även utdelats av ko-
nungen personligen samt av
försvarsministern och CA.

HISTORIK
Genom GO 1300/1921 instif-

tade konung Gustav V ett
skj utpris för artilleriofficer.
Priset utgjordes aven heders-
sabel och benämndes "H M
Konungens skjutpris för batte-
richef" . Generalordern reglera-
de också hur bedömningen för
prisets erhållande skulle ske.
1951 ändrades priset till en sil-
verpokal men benämningen
kvarstod. I samband med änd-
rade chefsbenämningar inom
artilleriets fältorganisation
1967 ändrades också benäm-
ningen av skjutpriset till "H M
Konungens skjutpris för artil-
leriofficer" och utgjordes aven
silverbägare.

Från 1975 utgörs priset aven
femkantig silverbägare och
kallas nu "H M Konungens
skjutpris för yrkesofficer vid
Artilleriet" .

Priset har utdelats varje år
sedan 1921 utom 1940.

A 7:are som erövrat priset ge-
nom åren är

1924 Georg von Braun
1942 Tore Deutgen
1949 Nils Hägg
1953 Marlo Hjernqvist
1954 K-E Kennerby
1956 Bo Anselm
1967 Svante Ståhl
1976 P-A Nilsson
1990 Anders Jolby
1992 Fredrik Roswall

ÅRETS SKJUTNING
Årets finaltäv ling ägde rum

tidigt på morgonen den 12 au-
gusti. Fredrik Roswalls final-
motståndare var lt Tommy
Karlsson A 8.

Juryns motivering till Ros-
walls seger var att han åstad-
kommit maximal verkan i må-
len och på snabbaste tid. Artil-
leriinspektören var tyvärr för-
hindrad att närvara och priset
överlämnades till segraren
Fredrik Roswall av C A 1, öv



C-Ch Gustavsson (tidigare C A 7).
GRATTIS Fredrik till en utmärkt prestation.

Tryggve Härviden

Kn Fredrik Roswall med KUNGAPOKALEN

Ny chef ME
Cirkeln är sluten. 1989 läm-

nade Staffan Thurgren ME för
FMV undet ett drygt år. Staffan
återvände till MKG/ProdE
1991 och efter ett år på ProdE
är nu Staffan sedan 1992-07-01
ny chef för ME.

- Hur ser Du på Ditt nya
jobb?

"Det är utmanande och svårt
bl a med minskande personella
resurser. Det är många föränd-
ringar och personalrörelser vil-
ket gör det extra arbetsamt. In-
förandet av mob-rförplägnads-
värnpliktiga står för dörren.
Hur detta skall organiseras är
den stora frågan. Men den nya
organisationen skall vara klar i
oktober.

Sedan måste det bli arbets-
ro .."

- Du är en ung chef Hur set
Du på det?

"Jag tror att det är bra med
unga chefer. Även omjag med-
ger att erfarenhet betyder
mycket."

-Är Du en materiel- eller per-
sonaimänniska ?

"Jag tycket det är roligt att
jobba med både personal och
materiel. Det är en rörig tid.
Det gäller att få ner alla bollar-
na och skapa stadga i arbetet."

Vi önskar den nye C ME
lycka till.



Vad händer på MKG fram till jul?
Dag Verksamhet Plats

10-01 Hemvärnsting AVAR
10-02 Motionstävling NW, prisskjutning Ak 5
10-03 GOTIAND, FBU -förbundsförbundsstämma
10-05 ATO-info
10-08 MDM dagorientering Arr Lv 2
10-12--14 A 7, kom paniövn 1
10-13 P 18, F/G-vpl inryckning
10-15 MDM nattorientering Arr P 18
10-16 MKGGolf KRONHOLMEN
10-20 CA prov löpning 10 km,

ergotest och styrka

10-24 FN-DAGEN, FN-gutarna årsmöte AVAR
10-24 P 18, REGEMENTETS DAG

10-26 A 7, kom paniövn 2

10-22 alt Info civil personal 0800-1000 AVAR
10-27

Info civil personal 1300-1500 AVAR

10-31 GOTIAND GRAND
NATIONAL ENDURO Tofta

11-02 ATO-info
11-03 Lv 2, GB-/E-vpl inryckning
11-10 MIDG årsmöte Orders alen NW
11-18 CA provergotest och styrka
11-19 CA prov löpning 10 km
11-17--19 CA personalmöte
11-23 Lv 2, Fria kriget
12-07 ATO-info
12-12 LUCIALOPPET
12-17 CMKG info till all MKGpersonal Exercishuset

Utdelning NOR

G·· l kl' '" /:D "11""or en man yc 19 en som sa an ar
och han sjunger nöjd med sig själv
gör en kvinna lycklig talar ofta illa om
och hon gråter. andra.

~----------------~ ~---------------

Livet är inte de dagar'"
som gått utan de da-
gar man minns.
Pavlenko

\..

I' Moral är den håll-
ning vi intar gente-
mot de människor
vi inte tål.

\..Okänd
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GAMLE JACK - En svensk FANRIK
o

STAL
Vem var denne GAMLE

JACK och varför denna histo-
ria i MKG-NYIT?

För det första är ju hela histo-
rien fascinerande. För det and-
ra råkar det vara så att GAMLE
JACK är farmors mors morfar
till vår major vid MKG, BIR-
GER FALK. Det är anledning-
en. Läs och njut av den utom-
ordentliga prosan anno 1906.

"Till SIGNE på namnsda-
gen den 23 augusti av Mam-
ma". Mamma är Birgers far-
mors mor och Signe är Birgers
farmor.

JACK, CARL GUSTAF, son
af kaptenen vid NYLANDS
DRAGONER, GUSTAF
HENRIK JACK och ANNA
CH BLYLODH, föddes d 26.
Sept. 1784. Förut volontär vid
Kymminnegårds infanteriba-
taljon, befordrades han 1790
till rustmästare, transportera-
des 1800 såsom sergeant till
Nylandsbrigadens jägarbatal-
jon och derifrån 1804 till

stabsfänrik vid Aldercreutzska
regementet, hvarest han efter
undergången officersexamen
år 1805 genom tjenstebyte blef
adjutant.

Vid Svea borg var han till sin
grämelse närvarande, då detta
"Finlands värn" år 1808 öfver-
lemnades åt fienden. De yngre
officerarne, som misstänkte
förräderi, ville enligt regle-
mentet att befälet skulle öfver-
lämnas till någon af de äldre
officerarne och fråntagas kom-
mendanten, men ingen af her-
rar kaptener hade mod eller
förmåga att trotsa befälhafva-
ren och åtaga sig saken. Fång-
enskap följde nu. Jack, drifven
af stridslust och foster-
landskärlek, beredde sig tillfäl-
le att fly, kom så till stranden
flera mil ifrån fästningen och
tillbytte sig der af en fiskare
mot hvad han ägde i kontanta
penningar och sin uniform den-
nes drägt, tvänne brödbullar,
en fårbog och en båt.

Derpå följande trenne veck-
ors rodd i öppna hafvet på
denna knappa kost och utan
annat vatten än hafsvatten till
dryck. Nästan döende af hung-
er, törst och öfveransträngning
upptogs han i sigte af Gotland
af en svensk kutterbrigg. Han
var så svag, att soppa endast
skedbladtals kunde tilldelas
honom, och ömsinnade sjömän
vaggade honom i en hängmat-
ta, som hade han varit ett litet
barn, på det att icke afbrottet i
rullningen i den lilla båten måt-
te blifva allt för starkt. Derpå
öfverfördes han till amiral-
skeppet och kunde då om tala
den bedröfliga nyheten om
Svea borgs blodlösa fall.

På Åland, hvarest kungen nu
vistades, måste han upprepa
samma smärtsamma berättel-
se, fick order att förena sig med
Westmaniands regemente och
gick ned detta i Sundsvall om-
bord för att öfvergå till Finland.
Nu inträffade en händelse,
hvars utgång ensamt borde
hafva tillförsäkrat löjtnant Jack
en sorgfri ålderdom.

Fartyget, gammalt och nära
odugligt, miste vid en under
resan uppkommen storm, se-
gel, stänger och rår samt tvänne
master. Skepparen, 80-årig och
skral, sjuknade, styrmannen
tog sig i förskräckelsen ett rus,
en del af matroserna lika så,
och allt gick bokstafligen "vind
för våg".

Då ärbjöd sig adjutanten
Jack, som genom mången för-
utgången segling på dessa far-
vatten kände dem i grund, att
taga befälet. Detta anbud an-
togs med tacksamhet. Nu upp-
kallades en del af truppen som
varit instängd och stäldes vid
pumparne, ty fartyget hade
sprungit läck; nödmaster upp-
sattes, och slutligen hade Jack
efter oerhörda ansträngningar
den glädjen att landsätta hela
regementet oskadat vid Ben-
viks brygga nära Kaskö stad. Ej
fjerdedels timma derefter
sjönk fartyget, sedan pump-
ningen upphört.

Not. I ofvan citerade lefnads-
teckning står "några timmar",
detta är enligt Jacks uppgift
oriktigt.

Det var i sanning ett högtid-
ligt ögonblick. Manskapet stod
der uppstäldt på fasta landet
och såg nu endast masttoppar-
na af det fartyg som fört dem
öfver. Underliga känslor rörde



sig inom dem och dessa gåfvo
sig luft på det rätta sättet.

"Chorum! Vi vilja hålla
chorum!" så ljöd det i lederna
först doft, men sedan högljud-
dare.

Då steg regementspastorn
fram för fronten och uttalade
en tacksägelse till den alsmäk-
tige och barmhertige härarnes
konung, uti hvilken nog äfven
den fräckaste gudsförsmädare
denna gång deltog.

Och sedan ljöd sången i fulla
toner, såsom svenskt krigsfolk
kan sjunga: "Nu tackar Gud alt
folk Med hjertans fröjd och
gamman"o.s.v.

Gudstjensten var slut, men
manskapet ville afbörda sig än
en tacksamhetsskuld. Löjtnant
Jack framletades och "hissa-
des", och hurraropen ville ald-
rig taga en ända.

En timma derefter satt vår
hjelte på skjutskärran, stadd på
väg till Finska armen. Han kom
fram i lagom tid för att vara
med om en ny drabbning och
blef dessförinnan anställd som
adjutant vid Savolax lätta. in-
fanteriregemente. Detta rege-
mente, lika ärofullt som Björ-
neborgarnas, följde han troget.
Vid Oravais erhöll han guld-
medaljen "för tapperhet i fält".
Och väl var den förtjent. Mera
om detta nedanföre.

Sedan följde batalj på batalj,
segrar på segrar och det oaktadt
- återtåg). svält, köld, nöd och
elände. Ofver alt var han med,
än i land midt igenom kulreg-
net för att meddela en order
från eller till en general eller
öfverste, än bärande af köld
stelnade kamrater öfver något
tillfruset vattendrag, alltid vid
friskt mod, ehuru den största af
tyngder under ett fälttåg - mot-
gången - måste släpas med
bland den öfriga packningen.

Så kom freden! Men ack,
hvilken fred! Så kom belöning-

en för dem, som troget tjenat;
men ack, hvilka belöningar!
Hvilken belöning då för ho-
nom? En löjtnants fullmakt vid
Westmaniands regemente, ej
mer oaktadt major Ehrenroths
tillstyrkan att löjtnant Jack så-
som en skicklig och välförtjent
officer måtte hugnas med en
kaptens fullmakt i armen.

1811 erhöll Jack på begäran
nådigt afsked ur krigstjensten
samt ytterligare en belöning
nemligen - 80 riksdaler i årlig
pension! !!

Nu till slut et par berättelser
från finska kriget af gubbens
egen mun. De äro motstycken
till Fänrik Ståls sägner.

"En batalj var i full gång. Ka-
nondundret rullade fram lik-
som en åska öfver skogar, sjöar
och kärr. Skallande hurrarop
dränktes af handgevärens
smattrande.

Fältmarskalken, den försikti-
ge generalen, trogen sin gamla
vana kom ej så nära slagfältet
att han kunde höra vare sig hur-
rarop eller handgevärseld; han
var dock så djerf, att han stan-
nade nog nära för att lyssna till
kanondundret. Högkvarteret
var förlagdt uti en prestgård en
half mil från slagfältet. Den ena
kuriren efter den andra anlände
från striden med underrättelser
om slagets gång. Prestfrun, en
liten trind, fet gumma, hade en
son, anställd såsom officer i ar-
men. Hon stod ofta ute på trap-
pan och såg nedåt vägen i
spänd väntan, med handen
skuggande ögonen mot solen.

Nu kom en adjutant spräng-
ande backen uppför på en
löddrig springare. Frun kände
honom, det var en god vän till
hennes son; men besynnerligt
nog red han ej fram till trappan,
utan band sin häst längre bort
på gården. "Hur går det med
bataljen?" ropade frun i stor

ifver. - Intet svar. - "Är fänri-
ken lomhörd? Hur går det med
bataljen?" - Nu var hästen bun-
den, och fänriken kom med
nedslagen min fram till den lil-
la frun, som var ganska otålig.

"Tyvärr har er son stupat, han
dog som en hjelte och en chris-
ten. Jag tog emot hans sista
helsning, den var till er."

Men i sin patriotiska ifver
tycktes frun ej hafva förstått
hans svar, utan sade åter: "Det
var ej härom jag frågade. Hur
går det med bataljen? Svara
fänrik?" - "Den är vår, vi hafva
segrat."

Nu sammanknäpptes hennes
händer, den tårade blicken rik-
tades mot höjden, i det hon ut-
ropade: "Gud vare lof!"

Först efter denna hänförelse
kom hon till besinning af sin
egen förlust, och under det hon
gick in hördes hon hviska:
"Min son, min son!"

Slaget vid Oravais har i det
föregående blifvit nämnd. Jack
var, som sagdt är, då anställd
vid Sava lax lätta infanterirege-
mente.

Major Eneroth hade blifvit
sårad och bortburen ur striden,
och major Törne, en tapper
man, men ovanligt fetlagd, var
redlös till följd af öfveran-
strängning. Adjutanten Jack
öfvertog då befälet öfver batal-
jonen. Jag anför ånyo hans
egna ord.

"Regementet hade blifvit
kringrändt. A ena sidan sjön, å
den andra ryska trupperna.
Midt framför oss stodo gardes-
grenadierna, hvilkas lysande
munderingar och vapen grannt
blänkte i solens sken. Mina he-
derliga gamla Sava laxare sto-
do der, en liten hop, mörka och
tysta med grafvens högtidliga
lugn i min och blick. Deras uni-
former hängde i svartnade tra-
sor på deras lemmar, men raka,
styfva höllo de sig oaktads eller



just derföre att - tusende dödar
lurade på dem från alla sidor. I
14 timmar hade regementet va-
rit i ständig kamp, men de oss
omgifvande i fienderna hade
nyss kommit friska till striden.

Trenne gånger hade våra
patronkök under dagens lopp
blifvit fylda, och nu våro de
åter tomma.

"Kamrater", sade jag, "ni sen,
hur det är. Viljen I ge er fångna
eller slå er igenom?"

"Som adjutanten vill", blef
svaret. - "Jag vill slåss jag, om
jag ock skall gå ensam!" - "Vi
följa, alla man", ropades åter i
chorus.

Sedan vi försett oss med någ-
ra patroner från de kring oss
liggande fallnes patronkök,
formerades anfallskolonn, en-
ligt dåvarande reglemente i
form af en snöplog. Min plats
var i spetsen, till höger om mig
korpral STOLT, till vänster
korpral DJERF. De gjorde skäl
för namnen, gubbarne. Gud
fröjde deras själar! Ryssarne
trodde, att vi ville gifva oss
fångna, och framskickade en
officer för att uppmana oss att
sträcka gevär. I stället kom-
menderade jag: "framåt
marsch!"

Genombrytningen gick för
sig förunderligt lätt. Vist ble-
fvo ännu många af de våra
efter, men de fleste stodo snart
hos kamraterna, och så började
leken ånyo.

Major Törne gick under ge-
nombrytningen midt i kolon-
nen, understödd af en soldat på
hvardera sidan. Inte en enda
kula rispade under hela drabb-
ningen hans feta kropp. Vår
Herre hjelpte oss på ett synbart
sätt. Stolt fick under dagens
lopp sin högra hand genom-
skjuten. Jag märkte det och vil-
le, då vi hade litet rådrum, för-
binda den, men han svarade:
"Strunt i näfven. Värre var det

med kamraten!" - Härvid fram-
visade han geväret, hvars pipa
blifvit skadad af samma skott."

Nu är gamle Jack död, och
den tappre löjtnant Ziden och
Sven Dufva och trumslagar
Nord och den bleke ynglingen
som nyss blifvit tagen från plo-
gen och som var så blek derför
att en kula gått hans hjerta för
nära, och många, många andra,
både nämnda och onämnda,
som varit trogna och uthålliga
intill döden i Finlands sista
strid.

De hvila sig och vänta på den
sista stora generalmönstringen.
Deras kamp här på jorden mot
fiender, nöd och brist är slut.
Men minnet af de tappre dör ej
i svenska och finska hjertan ty

Bort dör din hjord,
Bort dö dina fränder,
Bort dör du själf äfven,
Men ett vet jag som icke dör:
Domen öfver döder man
Och ryktet om den som sig
ett godt förvärfvat.

HJÄLP
Kasernvaktens fordonsregis-
ter börjar bli oroväckande
stort. En viss urstädning är ak-
tuell. Därför: Om/när ni byter
bort ett fordon, avanmäl den
gamla när ni hämtar dekal till
den nya. Vi ser gärna att ni
dessutom tar bort dekalen
från den gamla bilen.

Eric Engström

Stackars den, som liten ä,
så tult imillia gåra,
hänner å fötter ä fulle mä frost
å öjene fulle mä tåre.
Liten å trötter
å våt om sie fötter
å har pisse i sie sko.

Ett jättestort tack till alla per-
soner och avdelningar som
gjorde det möjligt för oss att
genomföra Försvarsidrotts
Förbundsrnästerskap i Varpa
1992.
Styrelsen MKG CIF



MÅBÄTTRE
-projektet
Ett intensivt år av projektet

har gått. Efter en underbart
varm sommar, som jag hoppas
alla haft tillfälle att njuta av, tar
vi nu nya tag inför det andra
året.

I förra numret av MKG
NYTT redovisade jag ganska
utförligt vad som genomförts
under det gångna året. Därför
tänker jag här ägna mig enbart
åt det som komma skall.

När det gäller ATTITYDER
och LEDARSKAP går utbild-
ningen av mellanchefer inom
stöd och stab in i sitt slutskede.
Den tredje omgången chefer
beräknas vara klar med utbild-
ningen i oktober. En önskad
fortsättning och utveckling
kommer att diskuteras i arbets-
gruppen för mellanchefer/ar-
betsledare. I novem ber/decem-
ber (v 245,247,249) sker upp-
följning av de arbetsplatsut-
bildningar som genomfördes i
våras.

Den mest aktuella frågan i
dessa arbetsgrupper är för när-
varande: Hur skall anpassning,
utveckling och planering av
Må Bättre-projektet ske för
truppbefälet? Det hoppas vi
klara ut vid ett internat som
förbandscheferna med sina res-

pektive stabschefer genomför i
slutet av september.

Inom REHAB-sidan har en
tredje omgång med aktiveran-
de sjukgymnastik i grupp star-
tat under Gun Johanssons led-
ning - aktuell får de med remiss
från läkare. Den som känner
behov av att delta kontaktar
Ingegerd Enander-Malmros på
HSF.

För de som genomförde
ovanstående sjukgymnastik i
våras startar en fortsättning
med ett pass i veckan under
sjukgymnast Kerstin Åkesson
vid Statshälsan ledning.

FRISKV ÅRDSGR UPPEN
har haft möte. Ny gruppledare
är Benkt Kullgard. I denna ar-
betsgrupp skall vi stämma av
det som genomförts under fö-
regående verksamhetsår i form
av utbildning och övriga akti-
viteter. Vi kommer att bygga ut
redan förekommande aktivite-
ter som tipspromenader och
gymnastik. En inventering
skall ske av samtliga korpidrot-
ter som är igång inom MKG.
Vi hoppas även komma igång
med fler och nya aktiviteter bl
a med hjälp av de nyutbildade
friskvårdsledarna som har
många ideer och förslag.

Det är i korthet lite om vad
som är på gång. Projekttiden
pågår till 930701, med syfte att
det som påbörjats inom pro-
jekttiden därefter skall fortsätta
inom linjeorganisationen.

Jag ser fram emot ett nytt år
tillsammans med er.

Marianne

Träna självförsvar
Tjejer och killar lika välkom-
na.
För info ring Erling tfn 5039.

Friskvårdslokalen är f n upp-
tagen av sjukgymnastik och
gymnastik under följande ti-
der:
måndagar 1400-1530
tisdagar 1015-1100 och 1430-
1600
onsdagar 1000-1130
torsdagar 1415-1600

Tipspromenader! !
Vi tänkte sprida möjligheter-
na att arrangera tipspromena-
der, gärna i kombination med
enklare studiebesök!" öppet
hus" på arbetsplatsen.
Är DIN avdelning/arbetsplats
intresserad av att ordna detta
kontakta Marianne Adman tel
5045 eller Göte Janzen tel
5046.

~'MÅ BÄTTRE PÅ
JOBBET"

En video på 7 minuter gjord
av Putte Friberg och med ak-
törer från MKG.

SYFfE: att väcka ideer och
synpunkter på hur man kan
påverka sin egen arbetssitua-
tion och den egna arbetsplat-
sen i positiv riktning. Filmen
är tänkt som en inledning till
en arbetsplatsträff.
Stödfrågor finns.
Kan lånas vid PersE.
Välkomna!

Marianne Adman
Tel: 5045

'\..



THE NATIONAL GUARD -
••

HEMVARN I AMERIKANSK
TAPPNING

Under oroligheterna i Los
Angeles i våras kallade Cali-
forniens guvenör in "The Na-
tional Guard" för att skydda liv
och hjälpa den hårt ansträngda
poliskåren att förhindra plund-
ring och skadegörelse. I TV såg
vi dem: en i fältuniformer
klädd och med handeldvapen
utrustad soldatkår.

Nationalgardet räknar sina
traditioner från 1639 som en
länk mellan medborgare och
försvaret. Det står under befäl
av delstatens guvenör och har
till uppgift att på dennes order
ställa upp till försvar av liv och
egendom inom delstatens grän-
ser. Under krig eller vid krigs-
fara ställs nationalgardet under
federalt överkommando.

Innan vi går närmare in på
organisation, utbildning och
tjänstgöringstid m m kan det
vara på plats att poängtera att
man i USA inte har allmän
värnplikt. Det amerikanska
samhället ställer under lugna
och fredliga förhållanden inga
krav på den som inte anser sig
ha tid eller intresse av att få en
militär utbildning. Under
orostider kan emellertid inkal-
lelser göras. Undervietnamkri-
get lottade man om vem som
skulle kallas in. Möjligheterna
att slippa bli inkallad var stora.
Man kunde med rätta kontak-
ter, visst slag av annan verk-
samhet o s v manipulera uttag-
ningssystemet. Det resulterade
i att de som slutligen togs ut för
tjänstgöring i stridande för-
band många gånger var mindre
bemedlade medborgare, oftast
färgade. Detta påstående är

möjligen alltför generaliserat,
men faktum är att de många
män som idag sitter som före-
tagsledare, senatorer och kon-
gressmän inte har någon mili-
tär utbildning eller erfarenhet,
ett faktum som företrädare för
krigsmakten ser med oro på. I
Sverige har, ännu så länge, var-
je manlig riksdagsman och re-
geringsledamot fullgjort sin re-
kryttjänstgöring och förstår det
militära språket.

Staten Colorado får tjäna som
exempel på hur nationalgardet
byggs upp. Colorado har haft
ett nationalgarde sedan 186l.
Man rekryterar ungdomar som
vid examen från High Schools
ska studera vidare vid ett uni-
versitet eller gå ut i arbetslivet.
En 17-åring måste ha föräldrar-
nas samtycke, men som 18-
åring kan man själv skriva på
sin ansökan.

Efter en läkarundersökning
och en undersökning av den
sökandes moraliska och men-
tala kvalifikationer skrivs han
eller hon in. Man intervjuas om
bakgrund och intressen och fö-
reslås genomgå kurser i tre oli-
ka specialområden. När de for-
mella kraven uppfyllts och
papperen är ifyllda ger rekry-
ten sitt hedersord på att tjäna
sitt land och sitt nationalgarde
("-- be given the Oath of Enlist-
ment in the Colorado Army
National Guard").

Den grundläggande utbild-
ningen ges under en nio-veck-
ors kurs. Man drillas i militär-
historia, militärt uppträdande,
fysisk träning m m samt ges en
vana att hantera en automatkar-

bin, en M16. Man bor och lever
under lätt fältmässiga förhål-
landen.

För den som så önskar finns
det dessutom en preparandkurs
på tre veckor vid nationalgar-
dets skola i staden Golden,
några mil väster om Denver.
Man rekommenderar ungdo-
marna att genomgå denna pre-
parandkurs, vilken visat sig
vara nyttig för det fortsatta en-
gagemanget i kåren.

Efter detta följer en öv-
ningsperiod (Advanced Indivi-
dual Training) anpassad till
den tjänst vederbörande sökt.
Det kan vara underhållstjänst,
vakttj änst, teknisk service,
sambandstjänst, motortjänst,
militärpolistjänst o s v. Man
slår på trumman för att den ut-
bildning som nationalgardet
ger inom olika fackområden
också är till gagn och nytta för
den enskilde i det civila livet.

Utöver att genomgå dessa
grundkurser förbinder man sig
i kontraktet att tjänstgöra minst
åtta år. Tjänstgöringen kan va-
rieras under dess år med tre till
fem års aktiv tjänst kombinerat
med fem tillt re års passiv
tjänstgöring. Den passiva
tjänstgöringen meriterar inte
till ekonomisk kompensation.

Under varje år av aktiv tjänst
skall man tj äns tgöra en helg (ca
16 timmar) i månaden samt en
sammanhängande 15 dagars
period per år vid eget förband.

Kåren håller, förutom den
ekonomiska ersättningen, med
personlig utrustning, transpor-
ter till och från förläggnings-



platsen samt mat och uppehälle
under tjänstgöringen.

För att befordras krävs att
man har fullgjort sina tjänstgö-
ringsdagar och därvid, enligt
överordnades bedömning, till-
fredsställande ha uppfyllt sina
åtaganden. Man måste dess-
utom avvakta sin tur i beford-
ringssystemet om inga vaccan-
ser är omedelbart tillgängliga i
organisationen. Noteras bör,
att också den civila utbildning-
en och befattningen spelar roll
vid befordran.

För att förbättra kårmedlem-
mens skicklighet i sin befatt-
ning finns kurser antingen per
korrespondens eller vid inter-
nat. För dem som är lämpliga
finns också kurser i ledarskap,
vilka kan innebära fortsatt en-
gagemang som officer i natio-
nalgardet eller som reservoffi -
cer i armen. I senare fallet krävs
den ytterligare utbildning som
ges på University of Colorado.

Vad är då de förmåner, förut-
om fri utbildning, som er-
bjuds? En grundpremie utgår
antingen under 36 månader
med f n 140 dollar i månaden
till heltidsstuderande eller som
ett engångsbelopp med lägst
1500 högst 2000 dollar. Yidare
kan man få ett lån på mellan 10
000 och 20 000 dollar. Slutli-
gen kan mindre bemedlade få
terminsavgiften vid universite-
tet betald.

Efter fullgjord utbildning er-
håller man en månatlig ersätt-
ning för den tjänstgöring man
genomför. Ytterligare förmå-
ner är bl a att man iklädd uni-
form har möjlighet att gratis
utnyttja militärflyg till olika
delar av USA, förmånlig an-
slutning till grupplivförsäkring
samt fri läkarvård för hela fa-
miljen då vederbörande är
under utbildning.

För att bli antagen i national-
gardet gäller en nedre ålders-

gräns på 20 år och en övre på
30 år. Man kvarstår som menig
till 35 års ålder.

Som medlem inationalgardet
är man, enligt lag, garanterad
den ledighet som krävs för att
fullgöra tjänstgöringsskyldig-
heten. I en informationspam-
flett ges råd hur man bemöter
en trilskande arbetsgivare.
Sannolikt har en nationalgar-
dist i USA en svårare position
gentemot sin arbetsgivare än
en person som är inkallad till
repetitionsutbildning här i Sve-
rige.

I USA, liksom i Sverige, är
det inte ovanligt att yngre män-
niskor flyttar. För den som ge-
nomgått ett "National Guard
Program" och fått de premier
som utgår finns då möj lighet
att ansluta sig till den nya del-
statens nationalgarde eller till
någon av vapengrenarna. Den
som flyttar utomlands ska an-
mäla detta. Hans eller hennes
engagemang i nationalgardet
läggs i malpåse under utlands-
vistelsen.

Nationalgardet är USA:s
hemvärn. 1948 fastställdes att

. nationalgardet skall bestå av
maximalt 625 000 man. Om
den siffran ändrats är inte känt.
Landet har över 240 miljoner
invånare. Endast en bråkdel av
dem är sålunda enrollerad i na-
tionalgardet.

USA har i huvudsak två reser-
vistorganisationer, den be-
skrivna Army National Guard
(finns också vid flygvapnet)
samt reservofficerskadrarna,
utbildade vid universiteten och
omfattande alla de fyra vapen-
slagen.

Vårt eget obligatoriska värn-
pliktssystem är under ompröv-
ning. Vad det kommer att bety-
da för försvarsviljan och för-
svarsmaktens integretion i
samhällskroppen kan man bara
spekulera i. Kommer vi ha ett

urvalssystem som låter sig ma-
nipuleras? Kommer vi att
minska det militära engage-
manget för de flesta tillmen för
en över 300-årig intim samver-
kan mellan de militära och de
civila samhällena i Sverige.
Ingen stridsvagn eller strids-
flygplan i världen kan ersätta
försvarsviljan.

Kan ett frivilligt Hemvärn er-
sätta en obligatorisk värnplikt-
stjänstgöring.

Hans Lönegren

-==1NATIONALGUARD
'I'ha Guard is Anaica al ils best.

UNDER
KORKEKEN

Sommaren 1992 blev fantas-
tisk. En enda lång värmebölja.
Man kan bara hoppas att alla
kunnat utnyttja den till fullo.
Själv har jag gjort det på olika
sätt.

Motionerat, vilat, rest, spelat
golf.

Men jag har också ertappat
mig själv i en situation som jag
vill kalla för "korkekssyndro-
met" . Likt tjuren FERDI-
NAND har jag ibland medite-
rat. Mediterat över samhällets
och försvarets ekonomiska
kris, kopplat till min egen ar-
betsplats. Jag tror inte jag är
ensam om det.

Chefen för armen har sagt att
vi ska ha en arme med hög
kvalitet personellt och materi-
ellt. Men försvaret har brist på
pengar. De räcker inte till både
materiel och personal. Båda



komponenterna blir allt dyrare.
Något måste reduceras.

Alltså går yxan över förband.
Antalet brigader reduceras.
Personal sägs upp. Personal-
kostnaderna reduceras snabbt.
Någon annan samhälls instans
får ta kostnaderna ....

Högst sannolikt kunde de
nödvändiga personalreduce-
ringarna ha varit intagna under
en 5-årsperiod genom s k na-
turliga avgångar. Men för att
den materiella förnyelsen skul-
le gå snabbare blev det extra
bråttom. Civil personal sägs
upp. Militär personal upp-
muntras på olika sätt till frivil-
lig avgång. Intjänade personal-
medel utnyttjas för betalning
av materielleveranser. Nybe-
ställningar kan göras. Den
svenska försvarsindustrin räd-
das. Allt är frid och fröjd ... kan
man tycka. Men där under kor-
keken funderar jag vidare. Är
det verkligen, så att vapen och
materiel är viktigare i våra för-
svarsansträngningar än för-
svarspositiv personal, allmän
värnplikt och en stark , bland
folket, förankrad försvarsvilja?
Det tål verkligen att diskuteras.
Prioriteringen är inte självklar.
Pendeln brukar ha en tendens
att stanna till i ytterlägena.

Stjärnornas krig blev för
USA en f ö r kostnadskrävan-
de ekonomisk satsning. Hur
vår satsning på personell och
materiell kvalitet utfaller åter-
står att se. Att den sker på be-
kostnad av åtskilliga lojala för-
svarsanställda kan tydligen
inte hjälpas. Den materiella
förnyelsen verkar vara viktiga-
re än personalen, vår viktigaste
resurs.

Kaj Wiren

Energisparkampanj
Den tävling-kampanj som på-

gått bgå 91/92 har resulterat i
flera intressanta förslag till
energis parande.

Meningen med att förskjuta
sista dagen för inlämnande av
tävlingsbidrag (som medd i fö-
regående nr av MKG-NYTT)
var för att kunna redogöra för
eventuella besparingar som
gjorts under året. De resultaten
förelåg först nu under augusti.
Vidare vill vi fånga flera bra
förslag från nu inneliggande
vpl.

Lägre drift- och energikost-
nader har noterats och vi tror att
det beror på färre vpl i kullarna,

mild vinter och förstås energis-
parkampanjen.

Kampanjen har medvetande-
gjort oss på MKG om att slöseri
och slarv ska bort och att spar-
samhet är en dygd och dess-
utom bra för plånboken.

Välkomna med ytterligare
bra förslag. Tävlingsformulär
rekvireras hos Nina Wissel-
gren, tel 295512.
OBS! Sprid denna informa-
tion till de nya vplkullarna.
Sista inlämningsdag 1992-10-
31.
Vinnare meddelas 1992-12-
17 i MKG -NYTT.

Täv lingsj uryn

Pratbubblan
Vad 1t Tage Göthberg säger till Kjell Plantin - vår kortaste chef lockade lt

Göthberg själv att svara:
"Tack för bucklan men jag vill ha bubblan också."
Göthberg saknade pratbubblan på bilden. Den finns där men tyvärr är trycket

svagt. Vi får försöka få till en bättre bubbla denna gång.
För övrigt önskar vi Kjell Plantin lycka till med arbetet som kanslichef på RYA

- Rådet för yrkesofficerares förändrade anställningsförhållanden.

Ny bubbla: Varför ser Helge så glad ut? Svar emotses senast 1992-11-01. Pris
till bästa förslag.



Pesonalvärden • nu omorganiserad!
Från och med 920701 har PV fått en ny chef i kn Alf Löfqvist - även känd vid myndigheten som

arbetsmiljöhandläggare. Arbetsmiljöfrågor och personalvård förs nu ihop under samma tak. För
närvarande finns fyra konsulenter varav en på halvtid och en med specialarbetsuppgifter.

OvePettersson - konsulent
deltidspensionär 50 %. Finns liksom Göte

och Lars i Smedjan. Sysslar huvudsakligen
med kurativa frågor vpl. Har även kontakt med
de vpls anhöriga. Ingår i granskningsnämnd
och utför psyko-sociala utredningar.

Jag är kn Göte Janzen och svarar
för de löpande ärendena på PV -exp
Smedjan. Sänder bl a ut kallelser och
förbereder sammanträden med vpl-
representation.

Dessutom är jag kontaktperson
mellan MKG och Gotlandsmusiken.

Peter Stillnert 43
år, 9 mån är sedan den
1 januari verksam
som stabskonsulent
och har som arbets-
uppgifter dels att pla- ..- ,'"
nera personalvården i
krig, dels att verka
bland anställd perso-
nal. I de senare upp-
gifterna ingår att an-
svara för rehabilite-
ringsplanering för
långtidssjukskrivna,
att vara behjälplig
med problemlösning-
ar för enskilda eller
grupper. Enklare ut-
tryckt så är jag någon
att dela glädjeämnen
och sorger och be-
kymmermed.

Mitt namn är
Marianne. Ad·----I man i efter-
namn.
Det är jag som
skall ro
MÅ
BÄTTRE-pro-
jektet i hamn!

Alf Lö!qvist C PV - arbetsmiljö handläggare
Arbetsmiljön är en HELHET som påverkas av

fysiska, psykiska och sociala händelser under
såväl arbete som fritid. Arbetsmiljöfrågorna krä-
ver ständig uppmärksamhet. Jag önskar fortlö-
pande enkel och obyråkratisk information (tfn,
besök) om DIN arbetsplats.

Lars Randelius konsulent
sitter i "Smedjan" tillsammans med Ove

Pettersson och kn Göte Janzen. Personalvård
vpl är vårt huvudsakliga verksamhetsområ-
de. Förutom del i enskild mottagning och
kurativ verksamhet har jag hand om vpls
kulturverksamhet i samarbete med Soldat-
hemmet, kommunen m fl. Medinflytande-
verksamhet för vpl är ett annat område jag
sköter i samarbete med kollegorna. Jag för-
stärker avdelningens PV-personal i Nya Wis-
borg i personalvårdsfrågor - anställda.



M ilitärm usik och musikkåren
En morgon strax före klockan

åtta stod en liten parvel iklädd
fältgrå uniform framför kans Ii-
huset. Ena handen höll om en
trumpet vars öppna del vilade
mot höften. Han stirrade stint
mot kanslihusets tak. Där uppe
höll någon på att knyta fast den
tretungade örlogsflaggan. När
flaggan var klar att hissas vin-
kade karlen på taket till trum-
petaren, som fyllde lungorna
med ett kraftigt andetag och
började blåsa signalen. Alla
förband som befann sig på går-
den kommenderades i givakt
med ansiktena riktade mot fa-
nan. Alla befäl gick upp i en-
skild ställning och gjorde stram
honnör. Proceduren avslutades
när fanan var i topp. Trumpeta-
ren gick iväg, befälen som utan
trupp stannat upp, fortsatte mot
sitt mål och plutonerna som ex-
cercerades fortsatte sina öv-
ningar. Fanhissningen till
trumpet upprepades alla dagar,
helg som söcken.

Att pojkar från tidigt tonår var
engagerade i försvaret var en
nyhet för oss som ryckte in till
första tjänstgöring i 19-20 års
åldern. Men i militärmusiken
började man strax efter sjätte
året i folkskolan. Vilka förut-
sättningar som gällde och vil-
kra krav som ställdes på dessa
pojkar är okänt. De hade i alla
fall valt att börja sin utbildning
till militärmusiker vid en rege-
mentsmusikkår. Sådana kårer
fanns i början av 19S0-talet vid
förband i hela landet.

Efter några dagar uppträdde
ytterligare några trumpetarpoj-
kar och efter en vecka såg och
hörde vi hela musikkåren.
Egentligen var det inte första
mötet. Musikkåren spelade när
vi ryckte in, men vi var då så
distraherade av allt det nya och

ovana att musiken kom i bak-
grunden för vår uppmärksam-
het.

En gång i veckan spelade
man på kaserngården och vi
excercerade till marschmusik.
Det var en särskild känsla att
marschera mitt i en pluton, där
alla gick i takt och rörde sig
som en man. Musiken hjälpte
passgångare och tvärtaktare på
traven. Det gick helt enkelt inte
att gå fel när man marscherade
till musik.
Ien egen barack på övnings-

området satt musikerna och
övade. Övningarna hördes vida
ikring. Det var inte bara mar-
scher som man övade. Det var
ouvertyrer till kända operor,
wienervalser, delar av symfo-
nier, underhållningsmusik och
andra orkestersättningar av
kända kompositörers verk.

Musikerna spelade inte bara
när vi excercerade på morgnar-
na. Man höll konsert i matsalen
och spelade lättare musik till
luncherna och ibland spelade
en mindre grupp i den lilla mu-
sikpaviljongen utanför kasern-
grinden. Naturligtvis höll man
konsert vid Svenska Flaggans
Dag, Gustav Adolfsdagen, Ko-
nungens födelsedag o s v. Vi
blev bortskämda av all den fina
musik som bjöds oss.

Musikerna bar en underoffi-
cersgrad, musiksergeant, mu-
sikfanjunkare eller musikför-
valtare. De som befann sig i
karrärien var korpraler eller fu-
rirer. Tamburmajoren, en stor
kraftig karl, var löjtnant.

Musikkåren spelade på blå-
sinstrument, i första hand kor-
nett, trumpet, basun, flöjt och
klarinett. Bas- och virveltrum-
mor skötte takten tillsammans
med tuborna. En xylofon togs
fram då och då för att fylla ut

vissa takter med små spröda
toner.

Efter att ha marscherat i takt
med musiken under åtskilliga
excercis pass var det sedan
svårt att stå still och bara lyss-
na. Vi lärde oss så småningom
känna igen regementets egen
marsch och kunde också iden-
tifiera andra regementsmar-
scher, Sousa-marscher och
gamla tyska marscher som
"Alte Kameraden" .

Musikkåren var vid sina upp-
trädanden alltid iklädd permis-
sionsuniformer. Vid högtidliga
tillfällen bar man vita damas-
ker, vita hjälmar och vita liv-
remmar. De vita hjälmarna var
en särskild historia. Våra stål-
hjälmar hölls på avstånd från
huvudet av tre stoppade kud-
dar. Musikernas vita hjälmar
vilade till synes direkt på skul-
ten vilket gav ett intryck av att
ha satt en soppterrin på huvu-
det. Förmodligen måste man,
för att inte fylla hjälmen med
distraherande bi- och oljud se
till att den satt så nära huvudet
som möjligt.

Musikkåren kommenderades
naturligtvis att spela då rege-
mentet gick högvakt. Den som
aven eller annan anledning då
var i Stockholm men inte själv
deltog i vakten ställde själv-
klart upp som åskådare. Rege-
mentets musikkår var vi alla
mycket stolta över.

De av oss som var musikint-
resserade upptäckte så små-
ningom att regementsmusiker-
na förutom sin dagliga tjänst
som musiker också utgjorde
huvuddelen av stadens orkes-
terförening. Man gav konserter
i läroverkets aula. Då spelade
våra musiker på basfiol, oboe,
fagott och violin, instrument
man inte gärna förknippar med



marschmusik. Vid dessa kon-
serter kunde vi njuta av Mo-
zart, Beethoven, Lizt, Schubert
och andra av musikens mästa-
re.

Regementets musikkår fyllde
e,nviktig uppgift under rekryt-
tiden, Musiken var en koordi-
nator som gjorde oss samöva-
de, fick os~ a,ttkänna samhörig-
het och glädje av att göra något
gemensamt och gav oss en
känsla av att till och med excer-
cisen var viktig för rekrytens
väg till färdig soldat.

~innen från rekryttjänstgö-
nngen 1952-1953
1512-4-52 Lönegren

MK G NYTT red bad
mig läsa igenom
ovanstående artikel och
i egenskap aven av
"parvlarna" ibörjan
av 50-talet kommentera
den.

Läsningen blev en märklig
upplevelse där jag fick se hur
en av "de andra" upplevde oss.

Det känns bra att få reda på att
han tyckte musikkåren fyllde
en viktig uppgift under rekry-
ten.

En del saker hade kanske
skrivits lite annorlunda om för-
fattaren, beväringen hade frå-
gat någon i musikkåren hur det
egentligen var.

Då hade kanske t ex förmo-
dandet angående platsen för
och orsaken till parvelhuvudets
placering i hjälmen varit en
annan. Men då hade kanske
inte berättelsen blivit så rolig.

Om man nu efter 40 år, ser en
parvel i fältgrå uniform på ka-

rHögt begåvade människor """""
vill sällan överglänsa andra
och påskina överlägsenhet.
Man känner därför mycket
trevnad tillsammans med
dem än med medelmåttigt be-
gåvade vilka gärna ser ned på
andra.
Okänd tänkare

ser~går~e~, är han (eller hon)
troligtvis inte utmärkt med mu-
siklyra utan en praoelev som
möjligen kommer att anställas
på MKG och om 40 år tänker
tillbaka på hur han (eller hon)
som parvel (parvia) hörde en
speciell trumpetsignal när den
tretungade örlogsflaggan his-
sades på kanslihuset.

Traditionen med att hissa fa-
nan till denna speciella signal
låg nere under många år, men
~ar nu, glädjande nog tycker
Jag, återupptagits.

Nu utförs visserligen inte
flaggsignalen av något "spel"
på kaserngården, utan hörs via
högtalare från ett inspelat band.
Men paradmarschen är den-
samma och proceduren på ka-
serngården i övrigt är sig lik.

I Norge används samma sig-
nal som en hedersbetygelse när
norska kungen kommer.

F d musikelev Göte Janzen

Arnes godbitar
Under en längre tid har man

kunnat köpa flåskfile till ett bra
pr,~soch ~essutom är det drygt.
Nar ny hösten står bakom knu-
ten kan det vara gott med en
gryta.

Kreolsk gryta (6-8 pers)
Den~a kan med fördel göras

dagen mnan eller i god tid så att
man slipper matoset vid bor-
det.

1 rågad msk vetemjöl
1 burk syltlök, 195 gr
1 burk svarta urkärnade oli-
ver, 225 gr
1 röd paprika i strimlor
1 dl hackade ättiksgurka
4-5 dl grädde

2 stora fläskfileer c:a 1 kg
2 stora eller 4 små starka kor-
var (kabanosser)
1 1/2 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 tsk mejram

Skär korven i tjocka skivor
och bryn den utan fett i en stek-
gryta. Ta upp korven och lägg
den åt sidan.

Putsa filen och skär den i
tjocka skivor som sedan bultas
ut lätt med handen.

Bryn köttet, strö över salt ,
peppar och mejram.
pofta även över mjölet och

ror om.

Tillsä~t syltlöken (spara, spa-
det), oliverna som delats i hal-
vor, den hackade gurkan och
den urkärnade och strimlade
paprikan. Slå över grädden och
rör om.

Koka upp och lägg i korven
och låt grytan sjuda c:a 10 min.
~maka av 0c:h krydda ev ytter-
ligare med lite av syltlöksspä-
d.et. Om såsen i grytan är för
tjock späd med mer grädde
eller vatten.

Serveras med ris eller kokt
potatis och en sallad.



M KG armemästerare i budkavleorien-
tering 1992

MKG stab orienteringsgub-
bar svarade för en förnämlig
prestation i årets AM på I13/Fo
53 i FALUN. I klassen B 3
(lagets sammanlagda ålder
150 år) ställde vi upp med två
lag och tog guld och bronsplat-
serna. Senast vi hade liknande
framgångar var 1987 då Kaj
Wiren, Sven-Åke Asklander
och Svenerik Johansson segra-
de i stabsklassen.

hårdhet, kyla, orienteringskun-
skap och rutin är egenskaper
som krävs aven duktig orien-
terare och för den delen även av
ett duktigt truppbefäl.

Bakom en seger i ett ar-
memästerskap ligger många
års målmedveten träning.

Ett slit, som när det ger resul-
tat, är värt besväret. Men det
gäller också att ha den där lilla
extra turen med sig när det
verkligen gäller. Det hade

Armemästare 1992
Övlt Kaj Wiren
Mj Sven Boman
Lt Svenerik Johansson

3:e plae:
Kn Leo Lövdahl
Kn Helge Gardelin
Kn Mats Bergvall

Hur kunde det gå på detta vi-
set? Svaret är enkelt: Man mås-
te vara "tränad för att vinna" =
CA nya slogan. Löpstyrka,

MKGstab i årets armebudkav-
le. Vi får hoppas att det yngre
befälet vid MKG sporras att
anstränga sig så att framgång-
arna kan upprepas. Det vore
bra för fältförbanden och för
förbandsandan vid MKG.

Själva tävlingen blev spän-
nande. Efter sträcka 1 låg
MKG-Iagen i täten. Lag 2 med
Leo Lövdahl 1:a, med MKG
lag 1 Kaj Wiren 3:a, 13 sekun-
der efter ..

Efter sträcka 2 hade MKG lag
1 med Sven Boman gått till en
7 minutersledning. Helge Gar-
delin i lag 2 tappade tid men
kunde ändå växla som tredje
lag. Radiokontrollen på sträcka
3 blev plötsligt mycket intres-
sant. Men Svenerik Johansson
dröjde. Både I 12/Fo 17 och
MKG lag 2 förvarnades. Vad
hade hänt?

Antingen har Svenerik fast-
nat med benet i en skreva eller
brutit benet. Så gick resone-
mangen. Rutinerade speakern
K G Nilsson gör allt för att
trissa upp stämningen. Tvivlet
började spira.

Då plötsligt kommer upplös-
ningen. Lycklig för vår del.
Svenerik för med trygga steg
MKG lag 1 till seger. Mats
Bergvall spurtslår lätt en trött
Markku Sieppi och bärgar en
tredje plats. Det visar sig att
Svenerik gjort en mindre bom
vid radiokontrollen och kom-
mit in köksvägen till kon-
trollen, stämplat och sprungit
vidare så snabbt att kon-
trollanterna ej kunnit uppfatta
siffran på nummerlappen.
Iförbandsklassen A 1 tävlade

A 7 och P 18. P 18 lyckades
bäst. Blev 21:a av 26 lag. A 7,
som befinner sig i en för-
yngringsprocess, placerade sig
25:a. Bättre lycka nästa gång.

Nästa år genomförs AM i
budkavle för första gången på
Gotland. Då får de gotländska
förbanden inte ställa upp utan
det orienteringskunniga befä-
let vid MKG kommer då att
svara för att arrangemangen
vid Chefen för armens för-
nämsta tävling blir perfekta.

Kaj Wiren



60 år

Lokalvårdare Gunvor Johansson
fyller 50 år den 7 oktober
Lokalvården/FBE

Verkmästare Leif Zachrisson
fyller 50 år den 4 november
Avdelningschef hjulfordonNE

Ekonomibiträde Doris Westberg
fyller 60 år den 12 december
Militärrestuarangen/ME

50 år

Major Erling Lindquist
fyller 50 är den 15 oktober
Chef plansekt/FBE

Kapten Gunnar Eriksson
fyller 60 är den 19 december
HemvärnsavdelningenlHv

-Frivsekt

Ekonomibiträde Lena Gustavsson
fyller 50 är den 25 oktober
Militärrestaurangen/ME

Förrädsman Fred Karlsson
fyller 50 är den 24 november
Militärrestaurangen/ME



Förrådsförman Tore Håglund
fyller 50 år den 26 november
Arbetsledare mobserviceförrådet/Mli

Kapten Lars-Gunnar Karlsson
fyller 50 år den 11 december
Stab-sambandsavd/I'E

Hantverkare Sylve Engström
fyller 50 är den 9 december
Underhällsavd/FBE

Major Claes-Giiran Nilsson
fyller 50 är den 29 november
Chef stab/perssekt P 18

Översköterska Elisabeth Kimell
fyller 50 är den 17 december
Kompanisjuksköterska MKG



Vad gjorde Du på Din semester?

P-Å FribergfDSA
"Jag har filmat på

1 FÅRO. En rent civil pro-
duktion om FBU-lägret.
En fin sommar på alla
sätt."

Sylve Eng-
ström/FBE
"Jag har sprungit 12 km

varannan dag och vilat
varannan. Nästa lopp blir
LUCIALOPPET den 12
december.
Sylve är vår meste mil-

slukare. Sylve har
sprungit sex maraton-
lopp. Den bästa tiden 2
tim 58 min 10 sek hade
Sylve på STOCKHOLM
MARATON 1991.

Marianne Ad-
man/persE
"Jag har mått bättre. Jag

har ridit islandshäst och
övat forsränning i STOR-
LIEN. Jag har badat
mycket och så har jag
funderat på år 2 i MA
BATTRE-projektet.

Lennart WallinIME
"I år har vi verkligen gjort

VISBY. Druckit vin, badat
och haft en fin GOT-
LANDS-semester' .
- Du har gått en friskvårds-

vårdskurs. Vad ska Du göra
av den?

"Ärligt talat har det inte
funnits någon friskvårds-
satsning att tala om vid
MKG tidigare. Något måste
göras." ...
- Det är redaktörens upp-

fattning att Lennart skulle
bli en utmärkt friskvårdsle-
dare vid MKG!

Ing-Marie Sund-
vall/PersE/F A
Jag hade bara 2 veckors se-

mester. Jag var och badade
med mina ungdomar och
tog det lugnt.
- Vad skall Du göra av res-

ten av semestern?
"Jag var i PORTUGAL

redan i slutet av maj. Och så
åker jag på "Göstas resa" till
TURKIET i veckan".

Visste Ni att Gösta Holm-
qvist är vår meste reseleda-
re? Han är hjärnan bakom
TURKIET -resan på vilken
135 personer, varav många
från MKG, deltar. Det är
tredje året i rad som resan
anordnas. Tidigare resor har
gått till SPANIEN och ITA-
LIEN. Ett fantastiskt fint
initiativ av Gösta som trivs
som fisken i vattnet med den
frivilligt påtagna uppgiften.
Mera om resan i nästa num-
mer av tidningen.


