
Nu tändas tusenjuleljus .
Gläns över sjö och strand .
Det strålar en stjärna .
Jul, jul strålande jul .
Låt mig få tända ett ljus ... u

Advents- och jultiden är fylld av ljus. Vi sjunger om ljus - vi tänder ljus. Vi ser på
ljuslågor som med sitt sken spränger mörkrets ogenomtränglighet. Att tända ett ljus
och sitta ned i dess sken är en handling som fyller var ocb en av oss med olika känslor,
vid olika tillfällen. Ibland är det vemod, ibland lycka, ibland barnslig ogrumlad glädje.

Ingen är oberörd av den kraft som strålar ut från ljuset. Trots de ibland blandade
känslorna är det ändå naturligt att se ljuset som en symbol för värme och kärlek med
en helande och läkande förmåga. Det är de egenskaper som vi i vår tradition, nu i
juletid, förknippar med Guds utgivande kärlek till oss människor som han älskar mer
än något annat.

Vare sig vi nu har en Gudstro eller inte är det väl ändå så att var och en av oss är
skyldig oss själva och varandra att ta emot och dela ljusets kraft med varandra. V'årt
behov av ljus och värme är alltid stort men känns mer i vinterns mörker och nu kring
jul. Tar vi till oss kraften och låter den flöda ut, var och en efter sin förmåga, så blir
tillvaron betydligt mer meningsfull och livsbejakande.

Låt oss ta emot julljusets kärlekskraft i våra hjärtan och sprida det vidare så blir ljuset
och värmen en levande kraft i våra liv.

"I varje hjärta armt och mörkt, sänd Du en stråle blid
en stråle av Guds kärleks ljus, i signad juletid,"

Peter StilInert

/ Ur innehållet:
Gotlandsgeneralerjag tjänat, del l
VM-Bronsmedaljör vid MKG

sid 5
sid 8-9
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PASPRANG

(1992-11-17)
Denna gång är det med ett stänk av vemod jag fattar pennan. Det

blir den sista gången jag försöker få till något klokt under rubriken
"På Språng". Känns lite trögt nu när endast 5 arbetsdagar återstår.
Ny FN-tjänst väntar. Kan blicka tillbaka på 30 år som försvarsan-
ställd. Egentligen började det hela 1957-05-25 med inryckning till
PBS vid 118. Mera om detta en annan gång kanske.

Mycket har hänt. Men de verkligt stora förändringarna sker just
nu. Vi är inne i och i början aven brutal men nödvändig föränd-
ringsprocess. Alla påverkas av den på olika sätt. En del går med
förtidspension. Andra stimuleras genom olika åtgärder att lämna
skutan. Organisationen måste ses över när de ekonomiska ramarna
är otillräckliga och de personella resurserna ska krympas. Den
process som för Armens del borde ha börjat för 30 år sedan är nu
igång. "Trögheten i systemet" gör att processen genomförs för sent.
Ar det kanske så att försvaret av det egna reviret varit för starkt?
Att alltför många revirförsvarare har lyckats fördröja nödvändiga
rationaliseringar?

Tyvärr tror jag att CA och hans pojkar inte tagit steget fullt ut nu
heller. Man talar om 16 brigader för att senare/ganska snart? tvingaå
inse att det varit klokast att från början sikta på ett ännu mindre antal
brigader med personell och materiell kvalite. Ett nytt utslag av
"trögheten i systemet". Beslutsvånda. Personalen svävar mellan
hopp och förtvivlan.

Hur många civila måste avskedas? Hur många militärer måste
stimuleras att avgå?

Turerna är många. Chefer på olika nivåer reser i skytteltrafik till
beslutsfattarna i STOCKHOLM. Lobbyverksamheten har sina
glansdagar. Har man glömt bort hur effektiv stabstjänst skall bedri-
vas?

Ur osäkerheten kommer dock säkerligen, genom framsynta orga-
nisationsförändringar och andra kloka beslut, att resa sig en modem
arme och ett reducerat men starkt MKG med bäring på nästa sekel.
Vi som fått vara med i mer än 30 år har fått verka under en lycklig
period där de ekonomiska resurserna först i början av 80-talet satte
stopp för det viktigaste och roligaste i förbandsproduktionen, näm-
ligen de regelbundna repetitionsövningarna.

Vi får hoppas att dessa återkommer så som CA nu vill. Endast då
kan våra unga truppförare få pröva på det mest stimulerande och
verklighetsnära som trupptjänsten kan erbjuda. Att få leda trupp i
fålt.

När Ni läser detta är jag sedan 17 dagar i ZAGREB som konting-
entschef för svenskarna i JK 02 tillika Camp Commendant i UN-
PROFOR HQ. Ett halvt år i ett oroligt hörn av EUROPA.
. Jag har lyckan och förmånen att avsluta min tid som yrkesofficer
i FN-tjänst. Med det som legat mig varmast om hjärtat.

Den viktigaste drivkraft jag haft som officer har varit att vara en
bra soldat. Och var kan man bäst vara det och visa det om inte i eller
i närheten aven krigszon. Familjen, Marie-Louise och barnen, får
självklart bära den största bördan. Men hur många soldatfamiljer
får inte göra det. Jag skulle önska att många svenska officerare tog
sig en funderare på varför de valt militäryrket. Tänka djupare
igenom vad det innebär att vara ledare i krig. Då kanske det för
många klarare skulle framgå att CA prov och andra krav som ställs,
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CM KG Julhälsning
Jag firar i år min femte jul på

Gotland. Det är otroligt hur
snabbt åren rinner iväg. Det
gäller att ta vara på dem så att
man inte efteråt tvingas konsta-
tera - "jag missade tåget eller
jag försatt tillfället".

Det är också otroligt hur
mycket som hänt under dessa
år. En del negativt men också
mycket positivt. Den ekono-
miska utvecklingen i Europa
och Sverige är både svårbe-
griplig och besvärlig. Många
enskilda drabbas av arbetslös-
het och ekonomiska bekym-
mer. Vi kan emellertid alla
glädjas åt att våra grannar i ös-
ter kan fira sin jul som fria sta-
ter där den självklara rätten att
själv kunna bestämma över sin
framtid äntligen blivit verklig-
het.

Även inom MKG har mycket
hänt under dessa fem år. Aven
hos oss både positiva och nega-
tiva saker. Vi har fått förmånen
att utveckla vår organisation

är till för att göra oss till bättre
soldater och bra ledare som har
förutsättningar att fungera även
när det är som jävligast.

Det har varit stimulerande att
vara redaktör för MKG-NYTI.
Nu får någon annan ta över.
Tack för alla bidrag till en tid-
ning som jag hoppas ska leva
vidare. Saker att skriva om sak-
nas förvisso inte. Fatta pennan
och tyck till!
, Slutligen önskar jag alla på
Wisborgs Slätt EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
och all lycka även när snålblås-
ten viner som hårdast kring
knutarna.

Kaj Wiren

och verksamhet när andra
tvingats till kraftiga reduce-
ringar eller i många fall upphö-
ra med verksamheten.

Vi har fått mycket ny mtrl, vi
har förbättrat och utökat vårt
byggnads bestånd, vi har fått
förbättrade utbildningsförut-
sättningar och vi har - vilket är
viktigast av allt - fått möjlighet
att utveckla vår personal.

Tyvärr har vi också tvingats
att reducera antalet anställda
vilket känns extra svårt i den
arbetsmarknadssituation vi har
just nu;

Jag upplever att MKG idag är
en "frisk" organisation som lö-
ser de uppgifter vi åläggs på ett
sätt som imponerar. Vi måste
alla medverka till att denna po-
sitiva bild består och utvecklas.
Det är möjligt genom att vi ser
framåt och satsar våra an-
strängningar på framtiden och
inte fastnar i det som varit eller
i allt det "jämmer och elände"
som dagligen strömmar över
oss.

Energisparkampanj
Den tävling-kampanj som på-

gått ett år har resulterat i flera
intressanta förslag till energis-
parande.

Energisparkampanjen har
medvetandegjort oss på MKG
om att slöseri och slarv ska bort
och att sparsamhet är en dygd
och dessutom bra för plånbo-
ken.
. Bland inlämnade förslag har
utsetts 3 st pristagare. Tävling-
sjuryn delar inte ut något första

I anslutning till min första
gotlandsjul presenterade jag en
liten dikt. Denna har därefter
med vissa förändringar, åter-
kommit varje år. Årets version
lyder som följer:

En lax i vintertiden
är inte dum att få
Till julebord och friden
går tanken gärna då

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

Trots MB-hot mot friden
MKG tycks likafullt bestå
En lax i vintertiden
är inte dum att få

GodJul och Gott Nytt År!

~ ~ ~(4\

pris. De vinnande förslagen har
bedömts likvärdiga.

Presentkort o m 1000: - kr (id-
rotts skor) kommer att utdelas
till var och en.

Pristagare är
Ylva Hagström
Sigvard Nilsson
Kenth Torkildsen

Tack alla andra för ett fint del-
tagande.

Juryn



4 'MKG-NYTT

Presskonferens
- "Österjön har genom Sov-

jetunionens sammanbrott, Bal-
tikums frigörelse, Warszawa-
paktens upplösning och Tysk-
lands enande kommit j blick-
punkten på ett helt annat sätt än
tidigare. Här ges nu nya möj-
ligheter till samarbete mellan
länder. På samma gång har
Gotlands strategiska läge för-
stärkts. Bland annat därför är
det viktigt att Gotlands försvar
moderniseras." -

Det sade "Iörsvarsminister
Anders Björck när han 1992-
11-18 talade i HVITSTJÄR-
NA inför Gotlands Försvars-
förening.

Minuterna innan anförandet
för den rekordstora publiken
höll försvarsminister Björck
presskonferens på MKG Cafe-
teria för en handfull journalis-
ter.

En summering av vad som
sades:

"Östersjöns och Balticums
betydelse har ökat. Gotland,
med sitt centrala läge, kommer
framöver att få en allt större
betydelse, och drar nytta av lä-
get.

Vi går mot regionernas
Europa. Det är regionerna som
är intressanta, inte så mycket
länderna. Uppbyggnaden av
infrastrukturen i EUROPA är
därvid mest intressant och be-
tydelsefull.

Redan nu finns i Östersjöom-
rådet en relativt väl utbyggd
infrastruktur. Kommunikatio-
ner (färjor, flyg), sambandsnät
(TV, radio m m).

Här finns eller importeras
västliga råvaror. - För att inte
tala om närheten till alla out-
nyttjade östliga! (förfs anm) . -
I området finns gott om arbets-
kraft.

Gotland ligger även centralt
militärt sett. Gotlands stora be-
tydelse har tydligt fastslagits i

försvarsbeslutet. Inga stora
nedskärningar drabbar Got-
lands försvar.
..Ön är ett viktigt basområde.
On är en central informations-
plattform i Östersjön. Vi kan
räkna med en ökande trafik i
Östersjön. Det kan finnas be-
hov aven internationell/ge-
mensam trafikövervakning.
Utbytet av information är stort.
Den bästa platsen för detta är
på Gotland. Aven modern
krigsmateriel tillföres ön. Bl a
ett stort antal stridsvagnar från
fastlandet.

CMKG inflikade:
"Den stridsvagn som tillföres

är den bästa vi har i dag. Den är

särskilt lämpad för uppgiften
på Gotland."

Försvarsministern fortsatte:
"Stridsvagnsbeställningarna

måste fullföljas. Det handlar
om ett par hundra vagnar. Allt-
så ingen jätteanskaffning. An-
slagen till försvaret minskar ej
för närvarande."

Kaj Wiren

En fy lligare rescension av
presskonferensen finns i Got-
lands Allehanda, torsdagen
den 19 november 1992.
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Gotlandsgeneraler som jag tjänat
När jag i september 1949 som

nyutnämnd fänrik kom till Got-
land, var generalmajoren Ivar
Backlund militärbefälhavare.
Han hade gjort sig känd som
drivande idrottsbefrämjare.
Han hade varit karlbergskam -
rat med min far. Detta gav en
viss trygghetskänsla när jag i
"liten parad" anmälde mig för
honom på staben vid N Kyrko-
gatan. Han hade ett rödbrusigt
och något argsint ansikte. Ge-
neraler skulle vara lite skräm-
mande på den tiden. Han satte
sig också i respekt genom att
regelbundet utföra utbild-
ningskontroller vid förbanden.
Då tog han ut hela staben, som
kollade allt möjligt. Han drog
sig då inte för att skälla ut befäl
inför trupp. Det var generande
när det drabbade överordnade,
oss yngre lät han i regel vara i
fred. Annars var det utan tvivel
en drivande karl. Han höll hårt
på flygskydd, särskilt maske-
ring. Våra fordon såg ut som
busksnår, likaså våra tält. Erfa-
renheterna från andra världs-
kriget och från Koreakriget,
som bröt ut sommaren 1950,
gav stark motivation för så-
dant. Nedgrävning och strids-
vagnsminering var annat som
prioriterades. Backlund var
naturligtvis inte ensam om att
påyrka sådant. Det låg i tiden
att infanteritjänsten skulle vara
hård för att vi, likt nordkorea-
ner och kineser, skulle kunna
kom pensera underlägsenheten
i luften. Backlunds tempera-
ment passade emellertid ut-
märkt bra för att driva på i detta
avseende. Han gjorde också
slut på det myckna övandet i
och omkring den s k Lärbrolin-
jen. Motanfall mot kust och
luftlandsättning var vad som
gällde! Som ung subaltern fick
jag naturligtvis ingen närkon-
takt med honom.

Närkontakt fick jag emeller-
tid med generalmajoren Thord

C:son Bonde, som avlöste
Backlund 1 april 1955. Då var
jag löjtnant och blev på våren
utsedd att bli chef för underrät-
telseavdelningen vid militärbe-
fälsstaben, som skulle göra
krigsförbandsövning på hös-
ten. Bonde var greve och ur-
sprungligen kavallerist. Han
hade också ett helt annat maner
än Backlund. Han hade ett av-
mätt och vänligt sätt, men kun-
de icke dessmindre bli skarp i
sak. Någon utskällning kunde
det dock aldrig bli tal om. Han
höll både på sin egen och and-
ras värdighet. Som grön under-
rättelseofficer gjorde jag en del
missar, som han påtalade så
pass starkt att min närmaste
chef inskred till mitt försvar.
Kritiken var emellertid saklig
och på intet sätt sårande. Han
var mycket uppskattad och det
var med saknad vi såg honom
befordras bort till fastlandet
redan 1 oktober. Bonde blev
sedermera armechef. Då var
jag generalstabsaspirant och
fick återigen göra någon liten
föredragning för honom.

Mitt under krigsförbandsöv-
ningen (samma dag som mot-
boken upphörde och starkölet
blev tillåtet) kom Bondes efter-
trädare generalmajoren Helge
Kring. Det var en mycket nog-
grann man. Ganska lågmäld
men fordrande. Under krigs-
förbandsövningen, som led
mot sitt slut, fick jag inte så
mycket kontakt med honom.
Efter denna kom jag emellertid
att då och då utlånas från I 18
för att delta i stabsövningar o
dyl. Jag var ju krigsplacerad i
staben. Då märkte jag, att han i
bland fann mina föredragning-
ar en smula naiva. Jag hade
ännu inte börjat vid (dåvaran-
de) Krigshögskolan, där han
varit chef. Sin kritik riktade
han då inte mot mig utan, litet
indirekt, mot mina överordna-
de (som alltså borde se till att

jag lärde mig bättre). Han skil-
de sig från Bonde genom att
vara detaljmänniska men höll i
övrigt samma sobra stil.

När jag efter två år vid Krigs-
högskolan kom tillbaka för ett
års trupptjänst vid I 18 var ge-
neralmajoren Regner Leuhu-
sen militärbefälhavare. Jag var
fortfarande krigsplacerad vid
hans stab, men minns inte att
jag i det sammanhanget fick
något särskilt intryck av ho-
nom. Han var nog inte direkt
intresserad av stabstjänst. Så
mycket mer märkte jag av ho-
nom på övningar. Han var full
av ideer och skulle utprova ny

. strids teknik inför det nya atom-
bombshotet. Jag gjorde kom-
panichefstjänst då och fick
under fålttjänstövningarna ma-
növrera tämligen fritt med mitt
förstärkta skyttekompani. Det
var nämligen vad som gällde:
utspridning kompanivis med
minst 2 km luckor. Skyttekom-
panierna skulle vara pansarför-
stärkta. 1958/59 var det med
infanterikanonvagnsplutoner
102.

Leuhusen var alltid frikostig
med beröm, särskilt gentemot
dem som behövde det. Mot
andra var han mera sparsam.
Ute på trupp gillade vi honom,
medan man på staben nog tyck-
te att han var litet för impulsiv.

Generalmajoren Fale F:son Bur-
man var en imposant herre.
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Efter tre år i Stockholm, hu-
vudsakligen som generalstab-
saspirant, kom jag åter till I 18
1962. Då var generalmajoren
Fale F:son Burman militärbe-
fälhavare. Det var en imposant,
självmedveten och ganska ko-
lerisk herre. Under hans tid var
jag kompanichef men samti-
digt krigsplacerad som chef
sektion I Gag vill minnas att det
hette så då) vid brigadstaben.
Jag deltog därför i en del fål-
tövningar under vilka jag fick
föredra för honom. Vid ett till-
fälle, då jag skulle föredra en
plan för brigadens försröj-
ningsstrid längs västkusten
norrut, fann jag på att orientera
kartskissen med väster uppåt.
Jag tyckte att det gick lättare att
beskriva de olika momenten så
och var rätt stolt över min fyn-
dighet. Denna uppskattades
emellertid inte alls av Burman.
Han blev rasande och skällde
ut mig inför sittande försam -
ling. Det var bara att ta emot.
På något sätt blev jag ändå inte
djup förorättad. Fale (så kalla-
des han man och man emellan)
var inte långsint och humor
hade han. När jag någon tid
senare var utlånad till staben
för att planlägga en av de stora
mobiliseringsövningar, som
var i ropet under hans tid, fick
jag beröm. Jag uppfattade det
som en ursäkt för utskällning-
en. Han höll förresten alltid sitt
eget folk om ryggen. Det erfor
jag starkt då.

Som kompanichef kom jag i
kontakt med honom under hans
inspektioner av befästnings-
byggena. De var intensiva
under hans tid. Eftersom mitt
kompani innehöll en pionjär-
pluton hade han särskild anled-
ning att se på dess arbeten. Han
krävde absolut flygmaskering
innan vi fick sätta spaden i mar-
ken. Främmande flygspaning
skulle inte ges tillfålle att av-
slöja vad vi var i färd med att
bygga! Sådant fuskas det gärna
med annars. Det är tidsödande
och svårt att motivera för trup-

pen. Det krävs personer av
Burmans koleriska läggning
för att få sådant konsekvent ut-
fört. Efter hans tid har discip-
linkraven efterhand minskat.

Fale Burman tog avsked med
en förbimarsch, där allt av pan-
sar som kunde bemannas del-
tog. ....
Bengt Hammarhjelm

Avsnitt 2 av "Gotlandsgene-
raler jag tjänat" kommer i nästa.
nummer av MKG-NYTI.

Jämställdhets-
grupp

Sedan den 10 november 1992
har MKG en aktivt arbetande
jämställdhetsgrupp. Gruppen
består av tre representanter
från PersE, Lisbeth Davidsson
och Ulla Malmbergsomobero-
ende representanter, samt 2
representanter från vardera
SACO, FCfF, ORF och SF.

Som grund för gruppens bil-
dande ligger RALS 1989-90,
då avsattes vissa delar av vår
lönesumma för att satsas på
jämställdhet. Det diskuterades
sedan både länge och väl hur
fördelningen av dessa pengar
skulle gå till. Till slut blev det
dock klart och CA underteck -
nade ett avtal den 8 maj i år, där
han ger direktiv för pengarnas
utnyttjande. För MKGs del in-
nebär detta att vi skall använda
pengarna till information, ut-
bilda en jämställdhetsgrupp
och till en särskild satsning på

MASSAGE?
Göte Pettersson på DSA, vår

nyutbildade idrottsmassör.
Tar sig naturligtvis även an

spända nackar och ryggar.

Ring och boka tid!

kvinnor i form av bl a självför-
troendeträning, våga tala-ut-
bildning och seminarier. CA
nämner här också att en speci-
ell attitydanalys skall genom-
föras som belyser attityder mot
kvinnor såväl civila som yrke-
sofficerare inom försvaret.

Jäms tälldhetsgruppens arbete
och inriktning är ännu i sin lin-
da men som första åtgärd har vi
bjudit in Folke Gardelin från
Länsarbetsnämnden, för att vid
tre tillfållen informera alla an-
ställda i jämställdhetslagen.
OBS! Informationen är lika
mycket riktad till männen som
kvinnorna. Så rikta in dig på en
spännande och intressant infor-
mation när snön liger vit och
dagarna börjar bli längre, kom
och lyssna på alla fördelar som
lagen innebär.

Hälsningar
Lena K rör jämställdhetsgrup-
pen
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Född till soldat

100819-3219 Runeborg, Stig
gick i pension 1965 vid 55 års
ålder som major vid pan-
sartrupperna. Stig kallades all-
mänt bland kamraterna för
"LUKAS" efter sin pappa.

Det visste Stig, men med sin
pondus och den respekt han åt-
njöt tilltalades han aldrig med
något annat än graden och
namnet.

Vi subalterner betraktade
Stig som en i flocken, men som
den bäste i den.

Stig var den naturlige ledaren
och stod i centrum. Lugn,

. trygg, kunnig och mänsklig.
Jag fick en pratstund med Stig
en eftermiddag i det fina hem-
met på Söderväg.

Stamträdet
På mödernet härstammar Stig

i rakt nedstigande led från Jo-
hannes Kolmodin, en yngre
bror till psalmförfattaren Israel
Kolmodin, han som skrivit vår
mest sjungna psalm "Den
blomstertid nu kommer". Mo-
dersgrenen kan spåras till
1700-talet.

På fädernet har släktforsk-
ningen varit svårare. Spåren
slutar i DALBY kyrka utanför
LUND. Kyrkan hade brunnit
och med den kyrkoböckerna.
Mycket vanligt när man släkt-

forskar. Men den muntliga tra-
ditionen säger att den Rune-
borgska ätten deltog i slaget
vid LUND och att en medlem
av den stupade på kullarna där
utanför.

Morfar var officer på A 7 i
början av seklet. Pappa var of-
ficer vid dåvarande I 27 och
pensionerades som major
1925. Barnaskaran, som växte
upp i VISBY, bestod av tre poj-
kar och en flicka. Den yngste
brodern blev flygare. Störtade
1941.

Mellanbrodern blev fast an-
ställd vid flygvapnet. För
STIG, den äldste av bröderna,
blev yrkesvalet enkelt. Hela
släkten krävde att han skulle
välja officersbanan. Det var
inte tal om annat.

Stig blev officer 1933, strax
efter Ådalskravallerna. Det var
en kärv tid för en officer. Det
var depression. Stig skuldsatte
sig, gick lönlös med värn-
pliktsförmåner i två år och fick
sin första riktiga lön 1935. Då
kunde Stig ingå äktenskap med
Wivika.

Två barn, Björn f 1937 och
Wivianne f 1939 , såg dagens
ljus .

Trupptjänsten
1938-1944 "pendlade" Stig

mellan VISBY och RaSERS-
BERG där han tjänstgjorde i
olika befattningar vid InfSS
och som plutonchef vid öv-
ningskompaniet i 3 år för att så
1941 bli lärare i Fältmässig
skjutning - i dag kallas det
Strids teknik.

Med jämna mellanrum av-
bröts utbildningen vid skolan.
I december 1939 mobiliserades
Gotlands stridskrafter och Stig
blev chef för tunga plutonen
och ställföreträdande chef för
9. komp i VAMLINGBO.

Uppgiften var "att försvara
Sudret". Man byggde värn och
förberedde sig för att ta emot en

angripare. Nya kriser kom.
Tyskarna marscherade in i
RYSSIAND. Utbildningen på
skjutskolan stoppades. Folk
behövdes hemma och sändes
hem. Men det blev bara kortare
uppehåll. Under hela tiden
bodde familjen på RaSERS-
BERG där Björn även påbörja-
de sin skolgång.

Stig avslutade sin tid på RO-
SERSBERG med att vara chef-
sinstruktör för befäl avsedda
för den norska polisbataljonen.

Efter 7 år kom så familjen
Runeborg hem till GOT-
LAND. Stig blev kompanichef
och var det i 9 år till 1953. Stig
befanns då lämplig för beford-
ran till major men fick inte bli
det på eget regemente utan fick
resa till 119 i BODEN där han
blev major/batch och senare ut-
bildningsofficer .

Åter på GOTLAND blev Stig
c i. bat åren 1958-60. 1960-65
var Stig stabschef vid I 18/P 18.
Han avslutade så sin karriär på
arvodestjänst som C kriplane-
avd vid sektion 8 vid VII. mili-
tärbefälsstaben. I trupptjänst
1933-1965. Ett rekord som ald-
rig kommer att slås.

Stig berättar:
"40-talet och 50-talet var bra.

Då hade vi en väl utbildad
arme. Brister i vapenutrust-
ningen fanns förvisso.

Så kom arbetstidsregleringen
med tjänstgöringslistan.

Man började plötsligt att räk-
na timmar och pengar. Grund-
inställningen i befålskåren gick
snett.

Vi som vant oss vid att i ur
och skur leva med truppen såg
ju att man började åka hem på
kvällen när truppen var ute i
fält. Det ansåg vi vara höjden
av dekadans. Soldaterna fick
lida. De fick en sämre utbild-
ning.

Alla var väl inte eldsjälar då
heller."
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Krigsåren
"Under mobiliseringen 1939

utgick det ett påbud att man'
inte fick bryta ammunitions-
förpackningarna. Det innebar
ju att vi inte kunde öva vår
trupp". - Stig gjorde uppror.
Förpackningarna bröts. - "Be-
redskapen var dålig. Truppen .
var ofullständigt utbildad och
d~ hade undermålig beväp-
mng. Många allvarliga tillbud
förekom. Det var svårt att vara
truppbefäl.

Plötsligt i, .kvällningen gick
larmet. Flygplan landade på
Gotland. Uppställning i full be-
redskap. Det sista som gjordes
var att dödsbrickorna delades
ut. En skakande upplevelse.
Därefter behöll vi brickorna
på".

Skyttet och idrotten
Stig var VOKs-Visborgs ori-

enteringsklubbs förste ordfö-
rande från grundandet 16. sep-
tember 1945 till 1954. 1963-
1988, under 25 händelserika år,
var Stig ordförande i Gotlands
skytteförbund styrelse. Revi-
sor i Skytteöverstyrelsen i 20 år
tillhörde uppdragen.

Redan 1925 "tändes lågan".
Då erhöll Stig sitt första skjut-
pris, en silverbuckla. Vapnet
var gevär m/96.

Stig berättar vidare:
"Jag har mest varit engagerad

som ledare inom skyttet. Skyt-
tet ~ar haft en stark ställning
ute l socknarna. Varje socken
har haft en egen skjutbana.
Gotland har varit nr 1 i landet
när det gäller antal skyttar i för-
hå~lande till folkmängden. Sär-
skilt då fältskyttet där deltaga-
rantalet även i dag är unikt
stort" .

- Hur ser Du på svenskt för-
svar i dag?

"Jag är pessimist. Utbild-
ningstiden är för kort och orea-
listisk. Vi har ej tillräckligt
med modern materiel.

.~93~ ~tbildade vi många
värnpliktiga, De fick en kort

utbildning. Det är oansvarigt
att sända soldater i strid under
sådana förutsättningar. Om
någon skulle anfalla oss tror
jag att vi ej får tid att utbilda
dem som ej får göra sin värn-
plikt" .Flyktingar

"På Rosersberg ledde jag en
dag en skarpskjutning med grk.
<?ppen terräng. Skog på bägge
sidor. Plötsligt började något
att röra sig i målområdet.

En patrull sändes ut. Den kom
tillbaka med en mystisk figur.
En ung pojke klädd i grön kofta
och badbyxor. Han talade rys-
ka. Någon av oss som kunde
några ord frågade honom vari-
från han kom. Pojken berättade
att han blivit tillfångatagen av
tyskar i Vitryssland. Sedan
hade han förts till Norge där
han ingått i en så kallad Arbets-
bataljon åt tyskarna.

Han hade flytt, stulit kläder
från ett klädstreck, gått 50 mil
och på vägen livnärt sig på bär. .
Efter förhören sov pojken
länge.

Tänk vilket öde om han blivit
träffad aven granat på Rosers-
bergs skjutfält! "

- Hur ser Du på utvecklingen
iBALTICUM?

"Jag har genom åren lärt mig
sätta stort värde på balter.

Så länge de ryska trupperna är
kvar är det mycket osäkert. Det
verkar faktiskt som om de rys-
ka ledarna med avsikt håller
trupperna kvar. Det skulle kun-
na utveckla sig så att den mili-
tära delen tar överhanden.

Ryska militära ledare har ald-
rig erkänt frigörelsen av de bal-
tiska staterna. Det återstår att se
hur det verkligen kommer att
gå".

Tack Stig för en lång och
mycket stimulerande prat-
stund.

Kaj Wiren

Militära skytte-
VM i USA 2-
11/111992
Resan

I marschordern vi fått var ko-
lonnbildningspunkten fast-

, ställd till befäls hotellet på I 1
Kungsägen. Då vår "chief of
mission", C I 16 Öv 1 Wetter-
lundh räknade in sin styrka på
söndagskvällen den 31/10 så
var där samlade 5 gevärs- och
5 pistolskyttar och 5 ledare.
Med på resan fanns också 5
fruar och Jonas, 3 mån.

När vi på måndagsmorgonen
klev ur våra sängar, så var det
ganska exakt 24 timmar tills vi
nästa gång skulle få krypa ner
mellan lakan igen. Under resan
passerade vi Arlanda, Helsing-
fors, New York, Atlanta, Co-
lumbus för att slutligen nå Fort
Benning i Georgia.

Fort Benning
"Home of the Infantry" med

bl a "Airborne" och Ranger
School".

Denna utbildnings anlägg-
ning är jättestor, nästan omöj-
lig att beskriva.

Några små jämförelser.
Skjutb~nan saknade kulfång,
kulan fick alltså gå 3-4 km in-
nan den tog mark (ingen brist
på övningsområde här inte)
Hemma tar det 2 min att gå från
kasernen till mässen. I fort
Benning tog det 30 min med
buss.

Utbildningen sköter de exakt
som de skall (om vi jämför med
filmerna).

0530 är det plutonsfys. Då
och då under dagarna kommer
kompanierna marscherande
med kompanistandar och en
"argsint" försångare.

Tävlingarna
Genomfördes på nyrenovera-

de skjutbanor. Bakom varje
s~ytt stod en monitor där pub-
hken kunde följa skytten skott
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för skott samtidigt som ställ-
ningen för enskilda skyttar och
lag fortlöpande visades på en
ljusbild på väggen.

Runt denna ljusbild hölls det
många tummar och räknades
poäng under det att sista skjut-
laget sköt. Det skulle ju avgö-
ras om vi kunde hålla vår
bronsplats eller inte. Frans-
männen sköt bort sig totalt i stå
och nu var det bara Schweiz
som kunde hota oss. När
schweizaren skjutit sitt sitsta
skott var det fortfarande 12 po-
äng kvar upp till oss. Finska
laget, som gjorde sitt sämsta
VM på bra många år, var snab-
bast framme och gratulerade.

Resultat
Vi inom gevär tog bronsme-

dalj i snabbmatch lagtävling.
Pistolkillarna var inte sämre

utan även dem tog ett lagbrons
i sin snabbmatch.

Gissa om hela truppen var
glad. Senast Sverige tog me-
dalj var 1984.

Till sist lite av varje i total
oordning:

- Kasernen vi bodde i rymde
minst en bataljon och innehöll
allt t ex kök, matsal och tvätt-
stugor. Vi räknade till 13 såda-
na här kaserner i ytterområdet.

- För första gången deltog
länder från östra Europa.
(Ryssland, Tjeckoslovakien,
Bulgarien och Slovenien).

- Man frågar sig vad ryssarna
känner när dom mitt i överflö-
det, försöker sälja rysk kaviar,
rubel och skytteutrustning för
att få ihop dollar till fickpeng-
ar?

- Hur känner sig yrkesskyttar-
na i gevärs laget från USA som
endast kom 6:a i l/2-matchen?

Okay, dorn vann sedan
snabbmatchen, men i alla fall.

- Hur klarade Dominique
Maquin att under hård publik-
press (han sköt nästan ensam

på slutet) skjuta 585 poäng på
l/2-matchen (endast 2 poäng
under gällande världsrekord)?

- USAs pistoltränare talade
ännu varmt om de svenska sol-
dater han mötte när Sverige ar-
rangerade VM i Skövde 1987.

- Vädret? Vi fick använda allt
från shorts till långkalsonger
under veckan.

- En liten träningsjämförelse.
Ralf Westerlund, finlands

bäste gevärsskytt, har under
1991 tränat ca 900 timmar och
skjutit 29.000 skott.

Själv har jag hunnit med 250
timmar och skjutit 7.500 skott.

Tommy Olsson

Vdr världmästare i aktion



10 MKG-NYTT

Senaste "..nytt
inom MÅ BATT-
RE PROJEK-
TET

Det som startades upp inom-
REHAB och FRISKVÅRD
rullar på i form av individuell
rehabilitering, sjukgymnastik
individuellt och i grupp, tip-
spromenader, kilomätare m m.
Den "vanliga gymnastiken"
som legat nere under hösten
startar igen efter nyår. Det
kommer närmare information
om detta via TM, Idrottsmed-
delanden samt affischer.
NYTT är MASSAGE - idrotts-
rnassage, rygg- och nackmas-
sage, inom vilket Göte Petters-
son på DSA utbildat sig. Han
håller till vid Idrottsavdelning-
en nere bredvid friskvårdsloka-

len. Det är bara att ringa honom
så kan Du få gratis massage.
Nu kan Göte inte avsätta mer
än ett par timmar i veckan,
eftersom han även har sitt van-
liga jobb att sköta. Så Du får ha
förståelse för om det kan bli lite
väntetid. Det är redan flera som
fått massage och som är myck-
et nödja. Vi har gjort reklam för
den genom lappar i postfacken.

För övrigt är utbildningen av
MELLANCHEFEWARBET
SLEDARE inom stöd och stab
nu avslutad. Sammanlagt har
65 anställda genomfört utbild-
ningen som omfattat måls tyr-
ning och förändringsarbete, le-
darskap samt relationer och
svåra samtal. Den kursbedöm -
ning som deltagarna fått fylla i
några veckor efter kursens slut
visar att de allra flesta anser sig
ha stor nytta av utbildningen i
sitt arbete -. Det känns skönt.
När det gäller samverkanskur-
serna (ATTITYDGRUPPEN)
som bl a ME, FBE, VE och
Sektion 1 genomförde under
våren 1992,så håller vi för när-
varande på med uppföljning på
så sätt att varje arbetsplats i en
dag under handledare, tittar
tillbaka på det som man vid
kursen i våras kom överens om

att förbättra på arbetsplatsen.
Därefter checkar man av vad
som genomförts och vad som
inte genomförts. Har ingenting
hänt diskuterar vi varför, kon-
kretiserar ytterligare genom att
utse ansvarig och tidpunkt för
genomförande etc.

Ibland har nya saker tillkom-
mit som känts viktiga att reso-
nera om och då har vi avsatt tid
till detta. Att förändringsarbe-
tet fortlöper hänger nu mycket
på att cheferna driver på samt
naturligtvis även på varje en-
skild medarbetares intresse och
engagemang.

Planeringen beträffande för-
bandens behov är i full gång.
Hur det konkret kommer att ut-
formas beror mycket på vilka ,
önskemål truppbefålen har och
vilket övergripande behov som
kan finnas inom MKG.

Förbandscheferna har ge-
nomfört en enkät och, tror vi,
fångat in många goda förslag.

Det var allt för denna gång.
Jag vill passa på att önska alla
en riktigt GOD JUL!

Marianne Adman

Gymnastiken
Startar igen efter nyår.
Närmare information kom-
mer via TM och Idrottsmed-
delande.

Pratbubblan :
Varför såg Helge Gardelin så glad ut i septembernumret av
MKG-NYTT? Här några av svaren:

- "Var ska harpu vare, um int bi mi!" - Insänt av Birgitta Nilsson,
ME/redovisning

- "Av henne får jag i alla fall inte nobben" - Lars Rosen, sekt 2

- "Tack för supen. Efter det här åker jag till Bro och badar så att
frugan får något rent på sig i natt" - Kjell-Åke Ahlgren, C inköp

- "Hej sötnos! Om du får smake dricke av mi, så kanske jag kan
få smake en puss av di" - Alf Utas, Lv 2

Birgitta Nilsson får en blomstercheck för bidraget.
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Axplock ur verk-
samheten på
HSF

Vilka invaderade MKG fre-
dagen den 25 september i år?

Jo, ett 60-tal personer från
sjukvårdssidan på Gotland,
övervägande läkare. Varje fre-
dag eftermiddag samlas läkar-
na på Gotland till staff-mee-
ting. Denna speciella fredag
hade jag förmånen att få för-
verkliga en dröm genom att in-
bjuda läkarna till Dermato-
logkonferens (berör olika sjuk-
domar där hudsymptom ingår)
påMKG.

Varför konferens på MKG då
jag året innan ordnat konferens
inne i Visby? Skälet är att jag
ville få visa vilka fina konfe-
rensutrymmen vi har och också
visa lite av den gamla historien
dokumenterad i museet, som är
en del av Gotlands historia och
vårt kulturarv. Lunch på offi-
cersmässen var också ett måste
- god mat i en underbar miljö!

Det blev möjligt för mig att
kunna presentera några av de
främsta hudläkarna inom Sve-
rige, inom sina speciella områ-
den. Samtliga har disputerat
(med doktorshatt, ni vet), två är
med i den ledande hudcancer-
gruppen i Sverige och två sitter
som konsulter i Socialstyrelsen
och undersöker läkemedelsbi-
verkningar bredvid sina ord i-
narie hudläkartjänster. Finan-
sieringen ordnades med hjälp
utifrån eftersom jag har kvar
kontakter från min tid som
hudläkare.

Doc Inger Rosdahl talade om
hudförändringar med cance-
ranknytning, Doc Berit Berne
beskrev solstrålningens skadli-
ga och nyttiga effekter, Dr Åsa
Lundin, presenterade kosmeti-
kabiverkningar med svåra hud-
förändringar och Dr Wendela
Liander tolkade troliga sam-
band mellan psyke och hud.
Samtliga visade intressanta
diabilder för att åskådliggöra
sitt material. Som kortast pre-
senterade jag även en kosmeti-

kabiverkningsstudie vi gjort på
värnpliktiga tillsammans med
Socialstyrelsen. Den späckade
eftermiddagen avslutades med
en intern föreläsare, Lt Jan-
Ove Bergström, något som
kändes mycket angeläget för
mig. Han talade och visade bil-
der från senapsgasolyckor i
Östersjön, något som vi läkare
vet mycket lite om och som åter
kan bli vanligare när fiskare
från Baltikum kan söka sjuk-
vård på Gotland. Frågestunden
efteråt blev så intensiv p g a att
vi dragit över tiden, att det blev
svårt att hinna tacka föreläsare
och sponsorer under tystnad.

Jag vill rikta ett särskilt tack
till alla inom MKG som så hel-
hjärtat stöttat mig och mina fö-
reläsare. För en fascinerande
timme i museet tackar jag kn
Roland Johnsson. För vackert
arrangerad matsal med utom-
ordentlig service trots tidsbrist,
tackar jag Inger Stjärnkvist,
Maj-Britt Booberg och Barbro
Kristiansson och för den deli-
kata maten tackar jag Hjördis

Mats Ahlstäde i svår situation. Skriven bubbla.
Svar emotses senast 1993-02-01. Pris till bästa förslag.
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Oxenvaldt och hennes perso-
nal. För den utomordentliga
servicen i Avar tackar jag lt
Hans Carlsson. Ett speciellt
tack till Jan-Ove Bergström,
som genom sin närvaro som
föreläsare och officer med sina
hudbilder slöt cirkeln, där sjuk-
vårdspersonal och militär per-
sonal förenas inför gemensam-
ma problem och Dermatolog-
konferensen var därmed avslu-
tad. Jag var stolt över att kunna
visa mina kolleger denna ar-
betsplats och då menar jag inte
bara stolthet över lokalerna
utan över er som medarbetare
pli olika sektioner!

Jag vill tacka alla sponsorer
för gåvorna till föreläsarna,
som framförde sina tack tillba-
ka till er.

Till sist vill jag även framföra
mina föreläsande kollegors
stora och hjärtliga tack. De
tyckte att de hade haft en un-
derbar dag som började i muse-
et, passerade mässen och av-
slutades i Avar.

Ingegerd Malmros

Lt Bergström i livligt samspråk med doc Inger Rosdahl, dr Åsa Lundin
och dr Wendela L iander. Visserligen har föreläsarna avtackats, vilket
ni kan se på gåvorna, men senapsgasolyckorna med hudsympton väck-
er nya frågeställningar.

När det är som mörkast
December, lirets mörkaste

månad. Mörkret tar mer och
mer av dagen i anspråk och den
"kortaste" dagen är solen bara
uppe l 6 timmar och 27 minu-
ter. Från kl 08.31 till 14.58.

Men ljusglimtar finns. Sol-
uppgångarna tidigt pli förmid-
dagen. Och solnedgången;
"kvällshimlen bär/rosor pli
svart när det skymmer" (Birger
Sjöberg). '

Sprakande stjärnhimmel.
Olika för olika månader. I de-
cember t ex, lyser polstjärnan
särskilt stark. Lucia är en annan
ljusglimt. Och sen kommer ju-
len ....

Inger Gottfridsson

Natten är mörk och vädret är kallt,
vintesolståndet är nära.
En elektrifierad ljusgestalt
bringar oss glögg att förtära
till urkristna helgons ära.

Vintersolstånden - en dag då allt vän-
der
Det sägs att ljuset tilltar, att man snart
kan se
över plogkanterna, att du nog kan
rycka upp dig
och vara som folk
Liv växer, också i allt större förtviv-
lan
Jag är inte din vän, men något mer
Medlidandet har inte plats. Du kan
falla
utan att drabba mig med din tyngd
Så är kontraktet

I de svenska kommunerna överallt
hörs skolbarnen stoja och svära
allt medan den heliga julens galt
går att låta sitt efemära
liv för asarnas lära.

Han skänker skinka, han giver palt,
och vad kan du mera begära?
Natten är lång och vädret kallt
mörkret är tjockt som tjära,
livet är tungt att bära.

B Eriksson (i Morkullan häller sin
tidtabell)

En elektrifierad ljusgestalt
varslar att fläsket är nära
varmed änglarna snart skall besvära
och som tomtarna strax skall beskära.

Alf Henriksson
(ur C-Q Josephson; Dikter och rim
kring julen)
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Nye regementsläkaren har ordet

Tillträdde som regementslä-
kare den 14 september i år, 33
år gammal, efter att dessförin-
nan ha arbetat inom den civila
sjukvården. Den rent medicin-
ska karriären kan sammanfat-
tas med 5 1/2 år vid Karolinska
Institutet i Stockholm ledande
till läkarexamen 1985. Häref-
ter fortsatt tjänstgöring varvat
med utbildning på olika sjuk-
hus, utmynnande i specialis-
texamen i invärtesmedicin vå-
ren 1992.

Militärt sett ursprungligen ut-
bildad som eldledare vid A 7
under nuvarande majorerna
Harald Hoffman och Staffan
Thurgrens ledning. Som seder-
mera läkare överförd till medi-
cinalkårens disposition. Ge-
nomgått de allmänna kurserna
samt stabslinjen vid Försvarets
Sjukvårdshögskola på
Karlberg. I den befattning jag
därefter fått genomföra en
KFO, och nu sedan i septem-
ber, arbetat som regementslä-
kare vid HSF/MKG.

Målsättning
Ett första mål som nyanställd

inom MKG är att bekanta mig
med min arbetsplats, då inte
endast HSF utan även MKG i
stort. Detta har tagit sig uttryck
i ett antal studiebesök med fö-
redragningar som skett, liksom
ett antal fortfarande återstår.

Efter denna primära genom-
gång är en uttrycklig målsätt-
ning att aktivt delta i förban-
dens övningsverksamhet för att
lära känna deras uppbyggnad,
funktion liksom arbetsmiljö för
såväl befäl som värnpliktiga.
Detta deltagande har inte varit
möjligt att ha under den första
tiden här p g a mycken annan
verksamhet i inledningsskedet,
av inte minst rent praktisk na-
tur.

Verksamheten
Sjukvårdstjänsten i såväl krig

som i fred är av yttersta bety-
delse. Detta av såväl humanitä-
ra orsaker som av rena effekti-
vitetsskäl.

Till verksamheten som be-
'drivs vid HSF/MKG idag hör
bl a medicinsk bedömning och
behandling av värnpliktiga,
medicinska föredragningar i
granskningsnämnder liksom
sjukvård för anställda inom
myndigheten.

Utöver detta är en viktig mål-
sättning, som led i effektivise-
rings- och besparingsarbetet att
vi skall engagera oss i den me-
dicinska företagshälsovården,
ett område där på HSF/MKG
finns både kompetens, intresse
och lämplighet genom känne-
dom om myndigheten som ar-
betsplats och om våra arbets-
kamrater på myndigheten i
stort.

Labb
Till mina största civila intres-

sen hör, förutom min labrador
retriever, inhämtandet av kun-
skaper om och vården av vårt
kulturarv. Särskilt har jag där-
vidlag kommit att intressera
mig för det gotländska, som
alltid måste ses i ett internatio-
nellt historiskt perspektiv för
att rätt förstås.

Byggnadsvård i tillämpad
form tar en stor del av min fritid
i anspråk, i princip med kame-

ran och ritningspapperet i ena
och mursleven i andra handen.

Skrivandet är härtill ett ut-
märkt sätt att genom bedrivan-
det aven intensiv annan verk-
samhet än den yrkesmässiga,
bibehållna gnistan inom läkar-
yrket och förhindra den utbrän-
ning det ofta talas om.

Soldat-instruction
Litet historiskt perspektiv på

den militära sjukvården här på
Gotland fick jag då jag stötte på
en skrift tryckt i Visby år 1829.
Den är tryckt av boktryckaren
Gustaf Christiernin, en på sin
tid modern. och typografiskt
medveten man. Han gav ut en
"Soldat-insfruction" för solda-
terna i den endast nitton år tidi-
gare bildade Gotlands Natio-
nalbeväring.

I detta tryck kan vi ta del av
innehållet i fem kapitel; Solda-
tens skyldighet i allmänhet,
Soldatens skyldighet i tjensten,
Fält- Tjensten, Om Slagtning
samt Fältlefnaden.

I soldatinstruktionen ges rik-
ligt med praktiska råd och an-
visningar, som t ex att "Solda-
ten åligger att under ett fälttåg
vårda sin helse, för att ej genom
sjukdom blifva onyttig för Ko-
nung och Fosterland, och för-
lora tillfället, att på Slagfältet
och emot fienden utmärka sig" .

Kamratbjälp 1829
Sjuktransporttjänsten be-

handlas även i denna på många
sätt moderna, eller tidlösa,
publikation. Det relateras att
"Soldatens skyldighet mot
blesserade är, att då hans befäl
så befaller bära dem från Slagt-
Fältet". Hur det skall ske be-
skrivs i att den skadade skall
tagas omhand av "... aldrig mer
än 2 man om en blesserad som
sjelf kan gå, och blott en man
om en blesserad som ännu kan
gå, men behöfver stödjas".
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Praktiska råd ges för undvi - .
kande av sjukdom och illabe-
.finnande såsom då det sägs att:
"Under stark marche och då
han är mycket varm bö~, han e~
dricka häftigt,och aldng u.ta~,1
nödfall af stillastående vatten .
Således formuleringar vilka för
tankarna till den moderna Ar-
mens överlevnadshandbok!

Egenskaper vilka for~!as av
soldaten är förutom vordnad
och lydnad för högre och lägre
förmän, gudfruktighet, ärlig-
het,ordentlighet och nykterhet.
Det är således tidlösa egenska-
per vilka beskrivs, s?m ~ö~uf-
tigt uttolkade äger sin giltighet
än idag.
GodJul!

Med dessa rader som ett sätt
att i någon mån presentera mig
själv och ge uttryck för nåwa
spontana tankar och reflexio-
ner vill jag önska alla en God
Jul och ge uttryck för en för-
hoppning om ett fortsatt och
intensifierat gott samarbete!

Ingvar Engeström
Regementsläkare

.MKG-NYTT

Hustomten på
Visborgsslätt

Man ser honom överallt. Från
tidigt på morgonen til~.sent på
eftermiddagen.Så har strax
fö~e jul far han' omkrin~ och
sandar och snöplogar Vid be-
hov. Undrar hur många lår-
benshalsar som räddats genom
hans sandande i arla mor-
gonstunden? Långt in på hös-
ten ser vi honom i färd med att
fräscha upp våra gräsmattor, så
i där det så behövs. Ena dagen
arbetade han i hundkyrkogår-
den utan för WISBORGS-
MÄSSEN. Gravstenar putsa-
des, flyttades pietetsfullt och
cykelvägen mellan gravstenar-
na försvann. Nästa dag var han
i färd med att "blåsa ihop" höst-
löven som i år var gröna längre
än vanligt. Dagen därpå höst-
klipptes en del av gräsmatto~-
na. De som blivit för långhåri-
ga. Visste ni att vi har 70 000
kvadratmeter gräsmattor = 10
fotbollsplaner att vårda! .

Vad säger' Du. Har Du inte
sett honom. Jag menar inte "di
sma under jordi" eller tomten

som arbetar i det tysta och vis~r
sig på julafton om man vant
snäll. Nej, jag menar arbetsmy-
ran Evert Danielsson, 56, som
gör ett jobb som får oss att må
bra och vara glada.

Arbetsuppgifter räcker san-
nerligen till. Det förstår den
bäst som har en egen trädgård
att hålla i ordning. På \{is-
borgsslätt ska gamla alleträd
fållas innan de ruttnar och fal-

. ler över oss eller våra bilar.
Träd och buskar ska tuktas och
beskäras. Ny-a träd ska pla~te-
ras. Så att vi får ha kvar vår fina
miljö. Säg, finns det någo~
vackrare än blomsterprakten I

.?Donners Hage i slutet av maJ.
Men undervegetationen ska
hållas kort av någon om blom-
morna ska komma till sin rätt.
Någon måste göra jobbet. Ville
med dessa rader rikta ett tack
från oss alla till Evert för det
jättefina jobb som Du uträttar.
Vi är några stycken som ser v~d
Du gör och som upps~attar. Ditt
idoga arbete. Vi ses Igen I vår
när tjälen går ur marken och
naturen återväcks till liv.

Tack för i år.

Kaj Wiren
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STARTA EGET,

För en månad sedan samlades
drygt 30-talet anställda vid
MKG för att få information om
ATT STARTA EGET. Ledare
var Lars Erlandsson och Mag-
nus Larsson från Utvecklings-
fonden på GOTLAND.

Samlingen kommer att följas
upp med en kurs STARTA
EGET. Kursen genomföres på
fritid med början 16/1 1993.
Många är allvarligt intressera-
de av att göra verklighet av sina
drömmar.

En som redan kommit igång
är Thage Söderdahl. Thage, 30,
blev uppsagd 1992-10-01 men
är redan i gång med en egen
snickeriverkstad som han hyr
på sin gamla arbetsplats på VE.

- Thage, vad tänkte Du närDu
blev uppsagd?

"Det var överraskande. Man
har ju alltid sagt att Kronans
kaka är liten men säker. Jag
visste nog ändå att det här skul-
le kunna hända. Problemet var
ju att det är så svårt att få jobb
på GOTLAND. Särskilt för en
snickare. Men då kom erbju-
dandet att hyra snickeriet av
VE på ettårskontrakt. Jag har
gått yrkesskola och har 10 års
yrkespraktik från marinvarvet
och fortenheten på KA 3.

Min sambo jobbar inom vår-
den. Det är ju osäkert även
dä "ar .
- När starlade Du?

"Jag startade 1juli och harfått
hjälp av Trygghetsstiftelsen
som betalar lön under ett halvt
år".
- Har Du fått någrajobb?

"Ja, genom personliga kon-
takter och arbetskamrater. Just
nu har jag fullt upp. Gör barn-
möbler för fastlandsbehov.
Tänkte även starta egen till-
verkning så småningom. Det
här är inspirerande och utveck-
lande. Men det tar tid att jobba
upp det hela. Få folk att känna
till att man finns. Annonsering
blir dyrbar i längden".
- Får Du några beställningar
avVE/MKG?

"Ja, en del småjobb, repara-
tionsarbeten" .
- Hur är verkstaden utrustad?

"Jag saknar en fanerpress.
Annars finns allting jag behö-
ver".
- Om Du ser 5 år framåt i
tiden. Hur ser Du då på situa-
tionen?

"Alla hoppas ju på bättre ti-
der. Det måste ju komma en
vändning. Ingen vet bara när".
-Du är positiv!

"Ja, det måste man vara. Man
får inte vara rädd för att jobba.
Som sin egen har man många
järn i elden samtidigt. Det ger
inte samma trygghetskänsla
som när man är statligt an-
ställd. Men det är mera fritt. Jag
styr min egen tid".

Lycka till Thage som egen
företagare!

Till salu

Vi hämtar julkalkonen vid
Åke Gansvik 19/12 kl 1300.
Förbeställning tfn 5169 elt
218758.
Färsk 50: - kr/kg
Rökt fr 75:- till ca 150:- kr/kg.

"
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FCTF 50 år
FCTF blir 50 år den 16 de-

cember. Det började hösten
1942, andra världskriget rasa-
de runt om i världen. Försvaret
hade fått en femårsplan att job-
ba efter. Det var bekymmer
med ransoneringar och inkal-
lelser. Hela hösten talades det
om att bilda en lokalförening
inom FCfF. De två drivande
krafter !la var sergeanten/för-
rådsförmannen Ivar Johans-
son, P 18 ("Bågis" kallad p g a
att han var en duktig trollkonst-
när) och kontoristen Sture
Bondesson (pensionerad
1974). Under hösten skrev ett
trettiotal personer medlemsan-
sökningar till FCTF ..

Den 16 december hölls möte
på restaurang Hansegården där
ombudsman O A Olsson deltog
från förbundet. Under mötet
beslöts enhälligt att bilda en lo-
kalförening i Wisby. Till FCTF
If 29 första ordförande valdes
verkmästare K Jacobsson TYG
(nuvarande VE). Hansegården,
som låg på Mellangatan, an-
vändes under många år som
möteslokal för lokalförening-
en. Det första årsmötet hölls
där den 2 februari 1943. Under
detta årsmöte höll kaptenen
Sven Hedengren, P 18, ett fö-
redrag om sina upplevelser
som aktiv frontofficer i det på-
gående finsk -ryska kriget. Av
diverse handlingar framkom
att stämningen var god och att
man avslutade med supe i re-
staurangens stiliga matsal. Mö-
tet refererades utförligt i de
Gotländska tidningarna. Före-
ningsföreträdare skrev ofta om
vad som hände i föreningen i
de gotländska tidningarna på
40 och 50 talet.

Vad har då avhandlats inom
FCTF If 29 under åren? Skall
här försöka ge ett litet axplock.

Den stora frågan 1943 var lö-
neförhållandet mellan för-
rådsvaktmästare, förrådsmän
och kollektivanställda vid för-

råd. Ivar Johansson gjorde en
lång utredning i frågan och
kom fram till att förrådsvakt-
mästaren hade en årslön på
3081 kr eller 256:75 i måna-
den. Man kom fram till att för-
rådsmännen hade 316 kr mind-
re i årslön än de kollektivan-
ställda som de basade över.

1944 föreslog If 29 att man
skulle gå till Kungl Majt med
anhållan om löneökning med
50 kr retroaktivt för alla för-
rådsmän. Vid årsmötet detta år
var det femtio medlemmar i
FCTF If 29. Den 28 februari
1944 tillskrev man förbundet
om studiekurs som förbundet
tidigare lovat när förbindelser-
na med Gotland blev bättre.
Lokalföreningen framförde nu
att man hade bästa tänkbara
kommunikationer, båtförbin-
delser varje dag och flyg tre
dagar i veckan. Kursen gick av
stapeln på Stadshotellet och det
framgår att man hade sinne för
PR, då pressen var inbjuden till
supe på söndagen. Under året
missade man vid flertal tillfäl-
len redovisning av månadsav-
gifterna till förbundet. Detta
fick till följd att förbundet ho-
tade med att lokalföreningen
skulle få betala kongressombu-
det. Föreningen svarade med
en skrivelse där man förklarade
att en av anledningarna var att
kassören varit kommenderad
utanför förläggningsorten. Den
25 november detta år kom be-
skedet att Hansa torpederats.
Planerade möten inställdes.

För att stärka kassan begärde
och fick man tillstånd att ordna
offentlig dans i 118 exercishus.
Inom föreningen fanns då som
nu duktiga musikanter.

1945 sände man skrivelse till
förbundet där man ville att för-
bundet skulle uppvakta för-
svarsministern om att FCTF
medlemmar skulle få köpa
cyklar billigt. Rykten gick att
armen skulle sälja cyklar.

Under detta år arbetade man
även med att försöka ändra ti-
teln förrådsvakt mot för-
rådsrnästare eller förrådsför-

. man.
Man blev tvungen att utesluta

3 medlemmar p g a bristande
betalning.

1946 tog föreningen initiati-
vet till att starta en TBV avdel-
ning i Visby.

1950 var det ont om kvinnliga
medlemmar på mötena. Vice
sekr Kersti Börje fick i uppdrag
att dra med damer till mötena.

Man började detta år välja
skyddsombud på arbetsplatser-
na.

Den 15 mars var man med
och bildade TCO-kommitten
på Gotland.

Den stora händelsen 1951 var
rationaliseringen av A 7 stabs-
och förvaltningstjänst. Före-
ningen var i stort nöjd. Ett för-
sök att utestänga civil personal
från rätten att söka vaktmästa-
retjänster undanröjdes genom
gemensam uppvaktning av
FCTF och FCPF (försvarets ci-
vila personalförbund, nuvaran-
de SF) hos chefen A 7.

Tioårsjubileum avhälls på
statt med supe till en kostnad av
12:10.

1954 beslutade föreningen att
satsa 500 kr iföreningshuset
Borgen som skulle uppföras.
Andelar som vi har kvar i dag.

1961 jobbade man med att få
en bättre grupplivsförsäkring.

1963 började man diskutera
en sammanslagning av för-
svarsförbunden inom TCO.
Dessa var FCTF, FUF och
SOUF (Försvarets underbe-
fälsförening och Sveriges un-
derofficersförbund, nuvarande
ORF).

Förhandlingsrätten kom
1966 och med denna ett treårs-
avtal. Man införde reglerad be-
fordringsgång i kontorskarriä-
ren. Detta år diskuterade före-
ningen varför medlemmarna ej
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anlitade föreningen och man
kom då fram till att många var
rädda för repressalier från sina
chefer.

1967 firade föreningen 25-år-
sjubileum under ordförande
Bengt Ericsson.

Båda dessa avtal ökade be-
tydligt arbetsbelastningen på
lokalföreningen.

1980 storstrejk inom den of-
fentliga sektorn. För lokalföre-
ningen innebar detta övertids-
blockad och reseblockad.

1986 var ett av problemen att
myndigheten vägrade en av
våra medlemmar att deltaga i
facklig utbildning. Vi drev frå-
gan till tvisteförhandling vid
civilförvaltningen i Karlstad
och fick ett skadestånd, dock

Lena Åman, Sten-Göran "Putte" Åman, Dag Steijner, Lilly Steijner firar FCTF 25 år på BORGEN.

1976 påbörjades arbetet med
att införa flextid, något som
blev verklighet i Nya Wisborg
tretton år senare.

1977 kom lagen om medbe-
stämmande i arbetslivet.
Denna lag följdes 1978 av ett
MBL-avtal. Detta år kom även
avtalet om lokala förhandling-
ar inom allmänna tjänsteför-
teckningsavtalet, mer känt som
L-ATF. Detta avtal innebar att
man frångick de gamla B-liste-
förhandlingarna då all förhand-
ling skedde centralt och man
löneförhandlade hela grupper.
L-A TF började med att man
sände in förslag och priorite-
ringar tillsammans med myn-
digheten om höjning av
högstlöner som sedan förhand-
lades centralt, 1979/80 kom de
första lokal/lokala potterna och
föreningen fick själv förhandla
direkt med myndigheten.

1982 flyttade MKG ut till
Visborgsslätt och en omfattan-
de omorganisation genomför-
des efter flera års förberedel-
ser. Åtta myndigheter blev en.
Redan 1979 hade man omorga-
niserat byggnadskontoret vid
FBE. Allt detta utan att någon
fast anställd sades upp. Vi var
med denna omorganisation ett
pilotprojekt inom försvar-
smakten.

Detta år påbörjades arbetet
med att få en lokal för facklig
verksamhet. Denna fråga kom-
mer förhoppningsvis att lösas
under 1992.

Vi fick rätt att informera med-
lemmar på arbetstid under fem
timmar per år.

1985 upphörde lokalförening
nr 84 (tidigare TSB) och åtta
medlemmar överfördes till lo-
kalföreningen när TSB flytta-
des över till VE.

symboliskt 500 kr.
1987 genomförde lokalföre-

ningen den organisation som
gäller än idag, med styrelse,
platsombud och kontaktorn-
bud.

1989 lyckas man genomdriva
fysträning under en timma i
veckan. Tidigare hade det fun-
nits fysträning eller pausgym-
nastik, bl a under 1983, då
under högst 29 minuter.

1990 lämnade Bengt Erics-
son MKGNE med pension.
Bengt var den siste som lämna-
de FCTF av dem som deltog
vid mötet 1942, då föreningen
bildades.

Under dessa 50 år som har
gått har det under ett år (1985)
inte gått att utse ordförande för
lokalföreningen. Detta år be-
stod ledningen aven inte-
rimstyreise. Endast ett år har vi
haft en kvinnlig ordförande,
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Elisabeth Nilsson 1974, trots
att över 50 % av medlemmarna
är kvinnor. Vi får hoppas att vi
vid 100 årsjubileumet kan pre-
sentera andra siffror på detta.
Kom igen tjejer!

Föreningen har under alla år
sedan 1947 haft ett medlem-
santa l strax över 100 med en
topp 1977, 137 medlemmar.

Under åren har Gustav Hult-
ström och Rune Fransson, från
föreningen haft ordinarie plats
i förbundsstyrelsen.

Under de gångna årens sum-
mering har inte nämnts något
om studier, men under så gott
som alla år har det varit ett
flitigt studerande inom FCTF
med mycket duktiga studieor-
ganisatörer.

En annan genomgripande frå-
ga från 1943 fram till idag har
varit hur vi skall få fler med-
lemmar att deltaga i mötes-
verksamheten. Det framgår av
protokollen att det under åren
har diskuterats löner och det
som har varit en stående fråga
är löneskillnad mellan yngre
och äldre samt mellan olika
grupper.

Vi har nu kommit till 1992.
Detta jubileumsår får vi tyvärr
utse till ett av föreningens svå-
rare. Och vi måste i protokollet
notera att några av våra med-
lemmar har blivit varslade och
uppsagda.

Men året avslutas med 50-
årsfest i Västerhejde bygde-
gård med middag och dans.

Till sist vill jag att ni som
eventuellt vet var gamla hand-
lingar, protokoll m m finns,
kontaktar mig. Tyvärr verkar
det som om protokollen för de
första 25 åren har sorterats
bort. Handlingarna har funnits
hemma hos olika personer och
sedan har de blivit utsorterade
vid dödsfall m m.

Leif Dahlby

Reservoffi-
cersutbild-
ning iUSA
I nära två månader i våras

bodde jag granne med George
Miller. Han bor i ett område i
staden Boulder, ca 35 km nord-
väst om Denver i Colorado,
USA, som trots namnet Gun-
barrel (krutdurken) är ett lugnt
och fridfullt amerikanskt me-
delklassamhälle. Boulder lig-
ger där prärien möter Rocky
Mountain. Mötet är dramatiskt
och plötsligt. Den vidsträckta
slätten har höjt sig från Missis-
sipis dalgång i Kansas och
Nebraska, för att i Colorado nå
en höjd av 1600 meter över
havet. Denver kallas "One
Mile City". Rocky Mountains
toppar når höjder på 4.300 me-
ter och vägarna över bergspas-
sen kan ligga nära, eller strax
över, 4.000 meters höjd. Boul-
der Dounty har sin västra gräns
i kontinentalvattendelaren,
som delar nederbörden mellan
Atlanten och Stilla Havet. På
dessa höjder nonchalerar man
inte varningar om snöstormar
och isiga vägar. Jag har själv,
så sent som under påsken i år,
suttit fast i ett snöoväder på en
isig motorväg nära Veil Pass
utan att vare sig komma fram
eller tillbaka under en timmes
tid. Väl i Boulder mötte sol och
sommarvärme.

Georg är professor i naval sci-
ence (marinvetenskap) och
kommendör i US Navy. Han är
inte ensam om denna civila och
militära kombination. Han har
kollegor, både vid University
of Colorado och andra univer-
sitet. I USA har man valt att
lägga en del av utbildningen av
reservofficerare vid vissa hög-
re utbildningsanstalter. Offi-
cersutbildningen för de olika
vapenslagen sker annars på
respektive krigsskola: West

Point utanför New York, Naval
Academy i Maryland och Air
Force Academy i Colorado
Springs. Av USAs över 3000
universitet har omkring 320
kurser för blivande officerare
och reservofficerare i armen,
cirka 120 för flygvapnet och 60
för marinen. Organisationen
kallas Reserv Officers Trai-
ning Corps (ROTC), men kan
också ses som en utbildning för
blivande aktiva officerare.
Möjligheterna att växla mellan
aktiv och reservtj änst är stora.
En reservare kan nå överstes
rang. Han eller hon skall tjänst-
göra att antal veckor varje år.
Någon direkt fördel för den en-
skilde, civile, att enrollera sig i
försvaret finns inte. Att vara
borta från sitt ordinarie arbete
utöver semester är ingen merit
i USA.

Det är den grundläggande,
teoretiska delen av studierna
som genomförs utanför det mi-
litära etablisemanget, men
under ledning av militära lära-
re. Respektive vapenslag står
för hela eller del av (minst 80
%) av terminsavgiften, kurslit-
teratur samt ger ett månatligt
bidrag till student/aspiranten
på f n 100 dollar per månad. I
gengäld förbinder sig för-
månstagaren att fortsätta att
tjänstgöra i reserven minst fyra
år.

I den här delen av USA finns,
såvitt jag vet, inte många mili-
tära etablisemang. I Colorado
Springs ligger, som nämnts,
US Airforce Academy. Söder
därom ligger Fort Carson, ett
skjut- och övningsfält för in-
fanteriförband. Någonstans på
Wyomings vidsträckta slätter
finns utskjutningsramper för
internkontinentala robotar. I
Om aha i Nebraska ligger hög-
kvarteret för Strategic Air
Command. I Denver finns
flygförband samt ett, åtskilliga
kvadratmeter stort, område
som armen under decennier an-
vänt för att tillverka, lagra och
dumpa nervgas och kemiska
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bekämpningsmedel. Nu byg-
ger man där Denvers nya stor-
flygplats.

Sällan ser man uniformskläd -
da personer, militära fordon
eller krigsflygplan i Boulder.
Det säkraste tillfället att beskå-
da uniformer är vid inled-
ningsceremonin till en fot-
bollsmatch mellan två univer-
sitetslag. Efter en konsert aven
massorkester, som spelar hellre
än bra, marscherar fyra uni-
formsklädda ynglingar, tätt
tryckta intill varandra, in på
arenan. Mittmännen bär fanor,
flygelkarlarna gevär. Sedan
sjunger man unisont national-
sången och den tre timmarlån-
ga sporttillställningen kan bör-
j a. De paraderande tillhör
ROTC. De representerar var
och en sitt vapenslag: armen,
flottan, flyget och marinkåren.

Det amerikanska försvaret är
uppbyggt av stående förband
av yrkessoldater. Det under
oroligheterna i Los Angeles in-
kallade "Nationalgardet" på-
minner i viss mån om vårt hem-
värn. Det är knutet till respek-
tive delstat. Vapenslagen är au-
tonoma. Man har, formellt,
ingen ÖB men en chef över den
gemensamma staben, vari va-
penslagen ingår. (Joint Chifs of
Staff), Det är en allmän upp-
fattning och officiell hemlighet
att stora resurser ödslas på att
vidmakthålla denna strikta
uppdelning i vapenslag.

Redovisningen som följer be-
skriver förhållandet vid Uni-
versity of Colorado i Boulder.
Studierna vid ROTC pågår
samtidigt som studierna i andra
ämnen. Två eller fyra årspro-
gram erbjuds med sommarut-
bildning vid ett militärt för-
band som obligatoriskt kom-
plement. Studenten kan under
studietiden välja om han eller
hon vill fortsätta som aktiv
eller som reservare.

Armens kurs program
Military Science heter kurs-

programmet för dem som avser
att enrollera sig i armen. Man

ger åtta separata kurser. Den
amerikanska armens historia
och utveckling studeras i -två
kurser. Genomgång och analys
av armens utveckling och del i
det amerikanska samhället t o
m första världskriget behand-
las i den första kursen. Man
fortsätter sen med motsvarande
studie intill dagens världsläge.
Därefter följer två kurser i le-
darskap som behandlar attity-
der, motivation, kommunika-
tion, skicklighet, problemlös-
ning, mänskliga behov och be-
teenden samt ledarskapsut-
veckling. Militär taktik och ut-
bildning är därefter ämnet för
de två kurser som följer.
Grundkursen behandlar ar-
mens organisation, befälsfö-
ring och olika sätt att leda för-
band. Viss praktisk träning i
mindre förband ingår också.
Fortsättningskursen innehåller
avsnitt om taktik, ordergivning
och användning av olika va-
pensystem. Slutligen behand-
las truppföring, ledarskap och
egen utveckling i två kurser.
Här studeras informations-
spridning, beslutsvärderingar
och konflikter. Man ger dess-
utom studenterna en introduk-
tion i det militära juridiska
systemet.

Flygets kursprogram
Flygkadetterna studerar,

naturligtvis aviation och flyg-
teknik, men ingen obligatorisk
flygutbildning ingår i utbild-
ningen. För Air Force cadets
ges två kurser i nationell säker-
hetsstrategi. De innehåller ana-
lys av försvarsmakten, som en
integrerad del i det amerikan-
ska samhället, professiona-
lism, sociala attityder, kon-
fliktlösning, internationella
krigslagar och "Uniform Code
of Military Justice". Parente-
tiskt må nämnas att flygvap-
nets inriktning på strategiska,
avlägset belägna mål, formar
detta kursinnehåll. Det är också
huvudskälet till att såväl mari-
nen som armen skapat och be-
hållit egna bevingade styrkor.

Taktiskt flygunderstöd priori-
teras inte av flygvapnet. Armen
och marinen anser det därför
nödvändigt att hålla sig med
egna taktiska flygförband.

Marinens kurs program
Så till marinens kurs utbud för

blivande officerare. Marinve-
tenskap, sjöstridskrafternas
historia, sjöstridsoperationer
och farty gsmanövrar ingår som
moment under de tre grundläg-
gande kurserna. Att man däref-
ter i detalj analyserar och stu-
derar marinfartygens kon-
struktion, driftsystem, beväp-
ning och bemanning är natur-
ligt. De blivande marinoffice-
rarna genomgår också en kurs
i krigshistoria. Vidare studerar
man navigation i teori och
praktik (kartlösningar). Några
praktiska övningar på vatten
kan knappast arrangeras i
denna torra del av kontinenten.
Området närmast bergens fot
är visserligen fyllt av reservoi-
rer och dammar, men ingen i
storlek ens av Tingstäde träsk.
Slutligen ges också två kurser i
ledarskap och befälsföring.
Under marinens ansvar ligger
också utbildning för blivande
marinkårskadetter .

Eleverna kvitterar ut viss mi-
litär utrustning bl a uniformer.
Under vissa lektioner och öv-
ningar bär såväl militära lärare
som elever uniform, men hu-
vuddelen av undervisningen
sker under civila former. Sjut-
ton lärare ansvarar för utbild-
ningsprogrammet. Två övers-
tar, en överstelöjtnant, två ma-
jorer, tre kaptener och tre löjt-
nanter utgör den militära sta-
ben som kompletteras av sex
civila lärare. Antalet studen-
ter/kadetter är cirka 180 per år.

I mitten av maj hölls avslut-
ning på universitetet. De cirka
3.200 studenterna samlades i
närvaro av föräldrar, släkt och
vänner i den stora fotbollssta-
dion. Rektor och universitet-
spresident höll avskeds- och
förmaningstal till de i svarta
mantlar och universitetshattar
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klädda studenterna. Glädjen
var stor. Det påminde om en
svensk studentexamen i mass-
format.

Officersstudenterna höll efter
den gemensamma avslut-
ningsceremonin en egen exa-
mensfest, där cermonielet var,
militärt och klädsam militär
högtidsdräkt. George var klädd
i marinens kritvita uniform
med gyllene gradbeteckningar,
färggranna ribbons och hög
krage.

Utnämningen till lieutenant
avslutade åren vid universite-
tet. Ungdomarna gick ut i sam-
hället med såväl en civil ex-
amen (bachelor of art eller bar-
chelor of science) som en mili-·
tär examen. Visserligen hade
man förbundit sig att tjänstgöra ,
i försvaret under några är fram - .
över, men man gick ut ur den
akademiska porten helt eller
delvis utan studieskulder.

Intresset för ROTe utbild-
ning är ganska konstant är frän
är. Trots att havet ligger längt

borta anmäler sig mänga till
marinens kurser. I övrigt fång-
ar tekniskt inriktade truppslag
flest studenter. Utbildningen är

"öppen får såväl män som kvin-
, nor.

George Miller gav mig bro-
schyrer och annan information
som ger ytterligare upplys-
ningar. Den intresserade kan
vända sig till Kaj Wiren som nu
har det materialet.

Hans Lönegren

Författaren tillsammans med George Miller

r
Till salu

2 r.o.k, 60 kvadratmeter, Sten-
kumlaväg.
Låg hyra, 1805 kr/män inkl P-
plats.
Mycket bra län att överta.
Tfn 5375 eller 27 88 77

Pia

Här kommer ett bidrag som
kräver eftertanke. Tänker Du
bara ögna igenom det hela
slentrianmässigt så avbryt nu.
Men om Du är intresserad. Sätt
Dig ner. Ta tid på Dig, läs ige-
.nom. Tänk, läs gärna om flera
gånger. Du kommer kanske att
upptäcka att det Du läst öppnar
Dina sinnen. Du ser klarare. Du
lyssnar noggrannare och det
Du läst får Dig att tänka längre
och djupare än Du kanske gjort

TANKAR
tidigare. Kanske kommer Du
att ertappa Dig med att tänka
annorlunda? Bra. Dä har Du
nätt en bit på väg. Du har möj-
ligen börjat med något ~om
kallas LATERALT TAN-
KANDE! En introduktion till
Lateralt tänkande i nästa num-
mer av tidningen. Tack Ing-
Britt för bidraget.
Hur tänker jag?

Några rader faller mig osökt i
tanken. "Vad rätt du tänkt, vad
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du i kärlek vill, vad skönt du
drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan ho-
nom bärgas, ty den hör evighe-
tens rike till." (Viktor Ryd-
berg). Jag var mycket ung när
jag första gången läste de ra-
derna. Fortfarande kan jag
komma ihåg den känslan. Tän-
ker jag rätt så kommer det alltid
att finnas någonting kvar av
mig. Om, när jag fann det rätta
sättet att tänka, så skulle allting
vara klart.

Så enkelt, men nu vet jag att
det är det enkla som är det svå-
ra.

Hur tänker jag idag? Vad är
det soIp. styr mitt tänkande
idag? Overtar jag tänkandet
från andra? Tar jag till mig ord
som inte är mina? Hur mycket
tillåter jag mig att känna igen
och beröras?

Avund bevisade rättegången
mot naziförbrytaren Adolf Ei-
chmann. Hans försvar var att
han bara lydde order. Det som
utmärkte honom var att han
inte tänkte.

Var finns jag - vi på den ska-
lan. Tänker jag eller lyder jag?

Jag tänker ofta på en dikt av
Tina Fröberg.

Det borde vara si
Det borde vara så
Det bara mässar och går på
Bättre utnyttjad arbetskraft
inom människovård
Effektivitet
Hänsyn inom rimliga gränser
Men vem sätter gränser ....?

Sätter jag gränser? Flyttar jag
gränserna beroende på vilken
grupp/person jag arbetar
i/med?

Tänker jag olika beroende på
vilken grupp jag är i? Eller tän-
ker jag inte alls. Vilket värde
har då mitt tänkande?

Dom - vi - dom där männi-
skorna. Är jag rädd för likheter
när jag säger dom. Måste jag
försäkra mig om olikheterna
jag - dom. Subjekt - objekt. Då
behöver jag inte engagera mig

känslomässigt, behöver inte
beröras.

Lever jag ett dubbelt liv. Är
det så att jag har en privat moral
och en officiell moral. Jag
anammar tanken "vi ska ta
hand om de svaga i samhället",
men ...

Ska jag välja/prioritera i arbe-
tet då tar jag inte hand om den
svage. Står jag i en abstrakt
valsituation som inte kostar
mig något då är det lätt att vara
generös.

Visst, vi ska naturligtvis ta
emot flyktingar. Konkret valsi-
tuation så mycket svårare. Det
är lättare att rädda regnskogen
i Brasilien än den skog som
finns runtomkring oss.

Ord, så lätt att gömma sig
bakom. Jag ville möta en män-
niska men mötte ord som jag
inte förstod.

Lyssnar jag, ser jag, Ser jag
dig som den unika person du är
eller?

Låtsas jag lyssna, förstå,
höra.

En människa skapar i varje
ögonblick av sitt liv och genom
varje händelse i sitt liv förut-
sättningar för fortsatt utveck-
ling mot ökad medvetenhet.

Ar människan medveten om
att så är fallet kan hon vända
motgång och lidande til] möj-
1igheter och försoning. Ar hon
omedveten om att hon skapar
sin egen utveckling fortsätter
hennes lidande (Stern B).

Har alla människor möjlig-
het/förmåga att bli medveten?

Jag tänker på några rader ur
AA:s program "det finns ett få-
tal olyckliga människor som
inte kan ta till sig vårt budskap"
(fritt citerat).

Är det människorna som är
olyckliga eller är det budskapet
som inte når fram till männi-
skorna?

Ur ett anförande av Anne-
Marie Thunberg Vad är en
människa värd.

"Människovärdet är en ono-
tologisk storhet, ett värde i sig
självt. Det ligger utanför det

bevisbara och bortom den en-
skilda människan. Samtidigt är
det ett relations begrepp, d v s
människovärdet uppstår i rela-
tionen mellan två sjubjekt. Det
betyder att vi måste handla så
att vi bekräftar människovär-
det.

Det är i vår praxis som vi
bevisar dess existens. Det inne-
bär också att varje kränkning
aven människas värde blir en
kränkning av allas värde.

Människovärdet innebär att
alla människor har lika värde.
Samtidigt är vi ju olika som
individer, har olika personliga
egenskaper, etc. Likheten i vär-
de innebär en garanti för rätten
att vara olik.

Det är när olikheten vänds
mot människan och blir ett
mått på hennes värde som män-
niskovärdet är hotat.

För människans betydelse
och värde finns ingen mått-
stock. Att människovärdet är
absolut är nödvändigt för att vi
skall kunna se konflikterna när
de uppstår."

Jag har läst Thunbergs anfö-
rande många gånger, kan det
vara så att om jag vet mitt män-
niskovärde, tillåter jag ingen
att förhandla om mitt värde.

Eller om alla såg på världen
ur Thunbergs perspektiv då
fanns inte krig, då missbrukade
ingen sin makt.

Utopi - ja, kanske men värl-
den är ju du och jag. Eller är vår
värld så splittrad, finns det
någon social gemensakp, har vi
kontakt över generationsgrän-
serna?

Arbetsgemenskap - solidari-
tet är det tomma ord utan vär-
de? Det är svårt att ifrågasätta
sitt eget tänkande. Känslan
kommer över mig. Vem är jag
egentligen?

Ing-Britt Croon

~

~, "~-.'
.~

,
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Ake Vilse - färdmedlens favoritoffer
Hör Du till dem som klagar på

våra kommunikationer? Det
gjorde jag också tills jag hörde
talas om Åke Vilse (fingerat
namn). Åke Vilse var civileko-
nom från Sundby berg och hade
fått ett vikariat på gamla Tyg-
verkstäderna (Miloverkstaden
tror jag dyt heter nu) tidigt i
höstas. Han finns inte längre. I
alla fall inte på Gotland. Åke
Vilse hade helt enkelt alla sor-
ters färdmedel emot sig.

Det började redan på m/s
Nord Gotlandia från Nynäs-
hamn. De flesta av oss har ju
haft tid att vänja oss vid got-
landsbåtarna. Vi hittar dörr B3
på bildäck i sömnen. Vi vet att
toaletterna närmast baren blir
först nerspydda när det blåser.
Vi vet att man ska vägra ta hytt
mellan nummer 3150 och 3250
för de ligger mitt över motorer-
na. Vi spänner inte fast oss med
resårbanden som håller säng-
kläderna på plats i de uppfäll-
bara överslafarna.

Inget av det där visste Åke
Vilse. När han äntligen hade
krånglat sig ned under resår-
banden i en överslaf ihytt 3175
(vad var det jag sal) ville hans
mage gå på toaletten. Åke Vil-
se gjorde vad hans mage kräv-
de och kände sig med ens
mycket lättare till mods. Han
tog några djupa andetag och
tryckte förstrött på spolknap-
pen till vacuurntoaletten. Me-
dan han satt kvar!

Alla vi andra vet ju att ser
man ut som Åke Vilse bör man
inte sitta på en vacuumtoalett
samtidgt som man spolar. För
dem av er som inte hann träffa
Åke Vilse bör jag nu berätta att
han var kraftigt överviktig. På
gränsen till smällfet.

När en smällfet person med
löst hull sätter sig tillrätta och
riktigt sjunker ned på en toa-
lettring kan det hampa sig så att
hullet flyter ut och' tätar till
vartenda litet mellanrum. Det

blir lufttätt. Om man då sitter
på en vacuumtoalett bör man
låta bli spofknappen. Det gjor-
de inte Ake Vilse. .

Jag skall inte gå in på detaljer,
men om ni tänker er ett lave-
mang utfört med en kraftig
dammsugare så påminner det
om vad som hände med Åke
Vilse. Metervis med tarmar
sögs ned i toaletten.'

Turligt nog fårdades Åke Vil-
se på statens tjänstebiljett, vil-
ket betydde att han sov i fy-
rabäddshytt. Hans tre hyttkam-
rater (repgubbar) vaknade
naturligtvis omedelbart av Åke'
Vilses avgrundsvrål. Men trots
att det var tre ganska kraftiga
karlar orkade de inte rubba Åke
Vilse, där han satt fastsugen på
vacuumtoaletten. En av dem
fick springa ut i cafeterians kök
och låna en stekspade och lirka
in mellan fjölen och Åke Vilses
lår så att vacummet släppte.

Om någon har undrat varför
det numera på alla Nord Got-
landias toaletter hänger en
stekspade i en glaslåda med på-
skriften: "Nödspade. Krossa
glaset vid behov. Overträdelse
beivras. Rederiet." Då vet ni
nu.

Efter några veckor i Visby
hade Åke Vilse träffat en söt
gotländska som han började
sällskapa med. Han lånade bil
och husvagn aven arbetskam -
rat och tog den sköna med på
en helgutflykt till Fårö. Det
hela var mycket lyckat och på
söndagkvällen skulle de åka
hem till Visby igen.

Flickvännen var trött efter
helgens övningar och fastän
båda visste att det var förbju-
det, kröp hon ned i sängen i
husvagnen för att försöka stjäla
sig till en timmes sömn på vä-
gen till stan.

Snart märkte Åke Vilse att
han behövde stanna och
"sträcka på benen", som man
säger. Efter backen vid Rute

kyrka, där det är tät skog på
bägge sidor, svängde han in till
'vägkanten och klev ur. Baktill
i husvagnen vaknade flickvän-
nen av att ekipaget stannade.
Hon kände sig också nödig,
hoppade ur och hukade i diket,
spritt språngande naken - det
var ju en ljum augustikväll.

Tror ni att Åke Vilse hade
märkt att flickan hade hoppat
ur? Ingalunda. Då vore han inte
Åke vilse, färdmedlens favori-
toffer. Han satte sig i bilen och
fortsatte att lyssna på samman-
fattningen av helgens sport.

Flickan däremot satt kvar i
diket när bil och husvagn susa-
de bort i natten. Turligt nog
fick hon ganska snart lift med
en motorcyklist. Ni kanju tän-
ka er Ake Vilses reaktion när
han helt plötsligt blev omkörd
aven läderklädd motorcy klis t
som såg ut som Zack i Angla-
gård och som dessutom hade
hans flickvän på bönpallen -
naken l Och tro det eller ej, men
hon log och vinkade glatt åt
Åke.

Det krävdes rätt mycket för-
klarande, innan Åke Vilse kun-
de fås att tro på flickans berät-
telse. Men som bekant är kvin-
nor skickliga på att få de mest
ologiska historier att verka
fullständigt logiska och soom
bekant vill vi män -liksom Ake
Vilse - gärna tro på deras för-
klaringar, så snart var fnurran
utredd.

Flickan bodde hemma hos
sina föräldrar i en sådan där
tvåvånings kalkstensark som
fastlänningar betalade fantasi-
belopp för på 1970-talet. Fa-
dern var sjuklig och några te-
gelpannor behövde bytas före
vintern. Åke Vilse lovade att
hjälpa till. Det fanns ingen
nockstege, men Åke Vilse knöt
ihop två bogserlinor och släng-
de ena ändan över nocken.
Andra ändan knöt han fast i
dragkroken på flickans pappas
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stod parkerad på framsidan av
huset. Så gick han upp på taket
till bakbygget med den vanliga
stegen och med en tegelpanna
i taget klättrade han längs bog-
serlinan upp på taket på huvud-
byggnaden.

Den gick jättebra, ända tills
flickans pappa skulle åka till
Lantmännen och köpa en ask
spik utan att märka bogserlinan
som satt i dragkroken ... Ulf Palmenfelt

Åke Vilse slog inte ihjäl sig,
men han lämnade Gotland täm-
ligen omgående. Var han finns
nu vet jag inte, men härom
veckan hörde jag om en svensk
i Kenya, som hade fått sin lilla
grå Volkswagen krossad aven
närsynt elefanthane som besteg
den i tron att det var en hona.
Så jag har mina misstankar.

UIf i berättartagen i A VAR

Regler för
kontorspersonal 1852
1. Gudfruktighet, renlighet och
punktlighet är nödvändigt för god af-
färsverksamhet.
2. Antalet arbetstimmar per vecka har
företaget nu beslutat minska - kon-
torspersonalen behöver i fortsätt-
ningen bara arbeta mellan klockan 7
på morgonen och klockan 6 på kväl-
len.
3. Morgonbör hälles varje dag på hu-
vudkontoret. Alla måste närvara.
4.Personalens klädsel skall vara mått-
full. Kontorspersonalen får ej roa sig
med att klä sig i ljusa fårger. Lång-
strumpor är förbj udna, såvida de icke
är i mycket gott skick.
5. En kamin står till förfogande för
personalens trevnad. Var och en av
personalen skall vid kall väderlek
varje morgon ha med sig två kilo kol
för eldning.
6. Ingen av de anställda får lämna
arbetsrummet utan tillstånd av hr Ry-
der. Uträttande av naturbehov är dock

. tillåtet och kontorspersonalen skall
använda den del av trädgården som
ligger vid andra grinden. Personalen
skall själv tillse att denna plats hålles
i ordning.
7. Allt samtal är förbj udet under kon-
torstid.
8. Begäret efter tobak, vin och sprit är
en mänsklig svaghet och nyttjande av
dessa ting är helt förbjudet för våra
anställda. Detta gäller även under fri-
tiden.
9. När nu antalet arbetstimmar så
drastiskt har minskats, har vi beslutat
tillåta intagandet av föda mellan
klockan 11.30 och 12. Arbetet får
dock under denna tid under inga för-
hållanden avstanna.
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50 AR

Löjtnant Sven Pettersson
fyller 50 år den 1 januari
DSNSäkgrp Tofta

o

60 AR

Kapten Kenneth Rönn
fyller 60 år den 30 december
DSNSäkgrp Tofta

Förrådsman Eskil Gahnström
fyller 50 år den 2 februari
ME/Mtrl-sjvförråd

Förrådsman Bo Magnusson
fyller 60 år den 20 februari
ME/Mobserviceförråd
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Are med Flyg!

Weekendresa

från
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Transit resebyrå har på nytt nöjet att kunna erbjuda förmånliga
o

weekendresor till Are för försvarsanställda med anhöriga.

Res bekvämt med Kronflyg
Du flyger tur och retur StockholmJ Arlanda-Östersund. Ombord har Du egen sitt-
plats reserverad och blir bjuden på en kallrätt. Våra bussar tar Dig direkt till
skidanläggningen. Snabbare och bekvämare kan Du knappast resa. Du kan givetvis
ta med Dina egna skidor utan extra kostnad.
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NU GAR DE GAMLE HEM

Tre trotjänare lämnar in
Löjtnant Åke Dansell, A 7.Furir 1/41956.
Kapten Lars-Gunnar Berg, p 18. Började som volontär 1/101950.
Löjtnant Hasse Carlsson, Lv 2. Började som volontär 1/10 1951.

Frivillig pensionsavgång
När MKG-NYTT går i trycket har många "55-åringar", yrkesofficerare födda 1937 och tidigare,

bestämt sig för att frivilligt gå i pension 1992-12-31. Möjligheter finns intill 1993-04-01 för ytterligare
någon i den gruppen att bestämma sig för att frivilligt avgå. För yoff födda 1938 och 1939, totalt 20 st,
gäller att de måste bestämma sig senast 1993-03-01 om de önskar avgå månaden efter de fyller 55 år.

Den som väljer att avgå får ca 80 % av lönen fram till 60 års ålder. Alltså lön till ordinarie
pensionsavgång. Bra betalt för att inte arbeta tycker den som inte berörs. Men pengar är inte allt. Det
svåraste med beslutet är att de därmed lämnar någonting som de känt för i 20-30-40 år. Man lämnar
stimulerande arbetsuppgifter, fina arbetskamrater.

Civil personal som uppnått 60 års ålder kan välja att gå med pensionsersättning. Några civila har tagit
den möjligheten och bereder därmed plats för en yngre som annars skulle ha blivit uppsagd. Perso-
nalvårdsåtgärder för att överbrygga övergången kan behövas. CMKG har redan tagit ett beslut att den
personal som frivilligt avgår före uppnådd pensionsåldersgräns skall få behålla tjänstekort, nyttja
fritidsanläggningar, matsal samt vissa andra förmåner till det de fyller 60 år. Bra beslut tycker de berörda.

Så räkna med att Ni då och då även framöver får se "55-åringarna" i matsalen, på mässen eller i
motionshallen. Det känns bra för den som går men även för Er som är kvar. Tror jag.

Kaj Wiren


