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BE'TRAKTELSER
Under redaktörsrubriken "På Språng" i MKG-NYTT nummer

2/92 uttrycker sig redaktören Kaj Wiren: .... "efter tre snabba
månader som EG-Monitor i f d Jugoslavien känner sig redaktören
tillfälligt avgiftad och fri från utlandstjänstgöri~gsbaciller". D~t är
med viss sorg som jag ber att få meddela att sjukdomen brutit ut
igen. Sorgen grundar sig i att denna tidning byter redaktör när den
är "på topp". Men detta innebär också för mig och redaktionen en
utmaning i att fårsöka ytterligare, tillsammans med er läsare, ut-
veckla denna tidning.

Inget lätt arbete! Men mycket stimulerande! Speciellt om ni tycker
som denna insändare.

Peter Bäärnhielm
Redaktör

UrGA.

"MKG-NYTT
värd beröm

En personaltidning, som i
mitt tycke och som uppfyller
de flesta av de krav man kan
ställa, är Gotlands militärkom-
mandos personaltidning,
"MKG-NYTT". Där bjuds öns
militära personal en blandning
av gammalt och nytt, skämt
och allvar, idrott, personalia,
samtidshistoria, kultur - ja, det
är en vid sektor som denna tju-
gosidiga tidskrift arbetar inom.
Allt smakligt serverat, utan
pekpinnar och som sig bör med
personalen i centrum.

Att det nummer, som jag just
nu håller i min hand, saknar
något om eller till all den icke-
aktiva personal, som Gotlands-
försvaret är så beroende av, kan
vara en tillfällighet. Kanske
man också låter kamratföre-
ningarnas tidskrifter komplet-
tera härvidlag, dessutom finns
ju de fårträffliga Arme-Nytt,
Marin-Nytt o sv.

Finge man önska sig något
vore det skarpare bildmaterial.
Nu ges inte rättvisa åt de duk-
tiga fotograferna. Troligtvis är
det den maskinella utrustning-
en vid den egna reprocentralen
som sätter en gräns för vad som
kan åstadkommas i det avseen-
det.

Särskilt tilltalande
Något, som tilltalade alldeles

särskilt i det senaste numret,
var Peter Still nerts underbara
beskrivning över våren och In-
ger Gottfridssons meditation
över hur årstidernas växlingar
gav henne en "ny" väg till job-
bet varje månad. Jag skulle
också tro att Bertil Nelssons
femtiotalsminnen förnöjde
många.

Sammantaget kan huvudre-
daktören Kaj Wiren vara mer
än nöjd med sin tidskrift. Den
fy ller en viktig funktion får
"företaget MKG", och gör det
på ett utomordentligt sätt.

Stig Barke"
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ETT PROJEKT SOM BERÖR ALLA

Den 3 juni 1992 fattade riks ..
dagen sitt beslut om försvarets
utveckling de kommande fem
åren. Beslutet är ett startskott
för omfattande förändringar,
som i hög grad berör armen och
dess utveckling under den se-
nare delen av detta sekel. Det
projekt som chefen för armen
sjösatt, ger riktlinjer för för-
ändringsarbetet och går under
arbetsnamnet "ARMEN MOT
2000- TALET". Denna artikel
syftar till att ge dig som an-
ställd på MKG kunskap om
dessa riktlinjer, så att du kan
följa debatten i massmedia och
sätta in förändringarna på
MKG i sitt rätta sammanhang.
CA SYN PÅ
FRAMTIDEN

Armen har i årtionden haft en
för svag ekonomi för att kunna
upprätthålla den organisation
statsmakterna beslutat om. Det
innebär att målen för utbild-
ningen till fullo inte har upp-
nåtts och endast medgivit en
långsam förnyelse av utrust-
ningen. Det nya försvarsbeslu-
tet har tyvärr inte medfört
något större tillskott av pengar.
För att kunna återfå livskraft,
utveckling och effektivitet,
måste därför armens organisa-
tion och verksamhet minska
kraftigt.

Vi måste:
- minska krigsorganisationen

med 25 % .
- minska antalet anställda yr-

kesofficerare och civila med
c:a 4000 personer

- avveckla ytterligare sju re-
gements kaserner utöver de fem

som är under avveckling (läget
augusti 1992, red anmärkning)

Dessa åtgärder skall i huvud-
sak genomföras 1992-1994.
Det blir en period där vi i vissa
avseenden kan tvingas att ac-
ceptera sämre betingelser. Men
vi kan konstatera att den dest-
ruktiva fasen av osäkerhet och
utredande är slut - den kon-
struktiva fasen har börjat. Pa-
rallellt med ett raskt genomfö-
rande av reduktionerna skall
utvecklingen av armen ske
målmedvetet.

Vägledande för armen skall
vara kvalitets tillväxt. Armens
kvalitet skall utvecklas längs
två huvudlinjer den MÄNSK-
LIGA och den MATERIEL-
LA.
DEN MÄNSKLIGA
HUVUDLINJEN
Yrkesofflcerare

Armen krigsorganiserar och
kaderbemannar sina förband.
Krigsorganisationens krav styr
i alla avseenden utvecklingen.
Detta krav pekar på två grund-
läggande problem med dagens
organisation - åldersstrukturen
och antalet. Idag råder en oba-
lans mellan yngre och äldre of-
ficerare. Armen kommer att
förgubbas om inte åtgärder
vidtages. Inriktningen är att
chefer i fåltförband inte skall
vara äldre än 40 år.

Detta innebär att rekrytering-
en måste göras mer flexibel än
dagens system. En individuell
karriär bör kunna erbjudas, där

såväl organisationens som in-
dividens krav tillgodoses.

Reduceringarna totalt inom
armen blir c:a 1000 yrkesoffi-
cerare på grund av den minska-
de krigsorganisationen.

Civil personal
I ett projekt för den civila per-

sonalens utveckling kommer
chefen får armen att lägga fast
riktlinjerna på motsvarande
sätt som för den militära. Detta
innebär:

- all personal ,med något
undantag, skall krigsplaceras.
Krigsbefattningen styr kompe-
tensutvecklingen.

- Huvuddelen av personalen i
förplägnads- och förrådstjänst
utbildas till arbets- och utbild-
ningsledare.

På grund av den minskade
krigsorganisationen blir de to-
tala reduceringarna c:a 3000
civilanställda.

Värnpliktiga
Idag utbildar armen 33 000

värnpliktiga. Det antalet kom-
mer i framtiden att bli 27 000.
Den kortaste grundutbild-
ningstiden blir 7,5 månader
och alla grundutbildade värn-
pliktiga kommer att krigspla-
ceras.
DEN MATERIELLA
HUVUDLINJEN

Takten i tillförseln av ny ma-
teriel ökar. Idag kan endast om-
kring 20 % av armens budget
avdelas för materielanskaff-

Yoff - åldersstruktur 1992
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ning. Andelen kommer suc-
cessivt att öka under de när-
maste åren. I slutet av 1990-ta-
let beräknas andelen att uppgå
till 40 %.

Förbandens materiella kvali-
tet måste nå en sådan nivå att
personalen ges företroende för
möjligheterna att lösa sina upp-
gifter. Utgallringen av föråld-
rad materiel ges hög prioritet
och är en viktig förutsättning
för nyanskaffning ("operation
islossning ").

Materielanskaffningen följer
nedanstående prioritetsord-
ning:

1. Förnyelse av personlig ut~
rustning (Ak: 5, fåltuniform 90
och skyddsutrustning).

2. Nödvändig förnyelse av
enklare materiel på bredden i
organisationen t ex mörkersik-
te för pansarvärnsvapen, nya
handgranater och ny sam-
bandsmateriel.

3. Anskaffning av materiel
för upprätthållande av tekniskt
kunnande och utbildning, t ex
Robotsystem 90, Stridsfordon
90, ny stridsvagn, hårdmål-
sammunition och artilleriloka-
liseringsradar .

4. Anskaffning av materiel
som ökar uthålligheten.

CInfo

Till salu
2 rum och kök med mat-
plats, 57,5 kvadratmeter, i
Bostadsrättföreningen Bofin-
ken i Visby.
Säljes omgående.
Låg insats, låg hyra, attrak-
tivt område.
(Ev uthyrning i 2:a hand t v).
För dödsbos räkning.

Generaler som
jag tjänat

(Forts från MKG-Nytt 6/92)
Generalmajoren K-G Brand-

berg efterträdde Fale Burman
som militärbefälhavare 1 okto-
ber 1963. Han var en mera an-
språkslös natur än Fale Bur-
man och känd som skicklig för-
handlare. Han lyssnade noga
och seglade, som han själv ut-
tryckte det, gärna med lösa skot
till dess läget klarnat. Jag kom
inte i närmare kontakt med ho-
nom förrän på våren 1965,
sedan jag avslutat en kommen-
dering till Korea. Då tillträdde
jag som chef för utbildningsav-
delningen vid militärbefälssta-
ben. Det blev en mycket stimu-
lerande uppgift. Brandberg var
nämligen intresserad av utbild-
ning och lät mig få stora upp-
gifter. Ofta fick jag följa med
honom på inspektioner, rekog-
nosceringar o dyl under vilka
det också blev tillfälle till van-
liga samtal. Han var en klok
och mänsklig herre, som jag
satte stort värde på.

Han var inte någon vän av det
nya värnpliktsutbildningssys-
temet, som infördes 1966 och
gick under namnet VU 60. Jag
fick skriva ett långt yttrande
över detta. Det var, som Brand-
berg själv sade efteråt, bortkas-
tat arbete. Allt var bestämt i
förväg i Stockholm! Mera
framgångsrik var han med att
uppskjuta den omorganisation
till storregemente, som gene-
rallöjtnanten Carl-Erik Alm-
gren ville genomföra i Visby (i
rationaliseringssyfte). Det var
efter 1 oktober 1966, då Got-
land reducerats till militärkom -
mando inom det nya Östra mi-
litärområdet, där Almgren be-
stämde. Brandberg visste att
aB och försvarsstaben höll
styvt på Gotlands beredskap
och därför inte delade Alm-
grens åsikt. Det var en motsätt-
ning som även hans efterträda-
re skulle spela på.

Generalmajoren Fredrik
Löwenhielm kom till Gotland
1 oktober 1968. Då var jag
sedan ett halvår major på fast-
landet och kom inte åter förrän
1 april 1972. Då hade Löwen-
hielm redan lämnat Gotland.
Honom träffade jag bara några
veckor, då jag tillfälligt åtagit
mig att delta i brigadens fältöv-
ning. Att det var en man som
hade mycket lätt för sig, märk-
tes genast. Han var, enligt sin
chef sektion 3, en "24-tim-
marsman" . Det sade en hel del,
ty denne sektionschef (överste-
löjtnanten Sten Göthe) var
själv en mycket flitig person.
Löwenhielm höll mycket väl
reda på vad folk hette och gjor-
de sig känd som en ytterst älsk-
värd människa. Han kunde tala
lika okonstlat med en got-
ländsk bonde som med en
kunglig person. Att detta var
riktiga iakttagelser kunde jag
konstatera i efterhand, då jag
lärde känna honom på annat
sätt. Han kom t ex att besöka ön
flera gånger som rikshemvärn-
schef.

När jag återkom till P 18 efter
fyra år på fastlandet var gene-
ralmajoren Kjell Nordström
militärkommandochef sedan 1
oktober 1971. Det var en
mycket noggrann man och
minst lika flitig som Löwenhi-
elmo Han var mera stabsmän-
niska än denne. Han arbetade
tydligen in på kvällarna, ty på
morgnarna kom det ofta hand-
skrivna lappar med anvisning-
ar till både förbandschefer och
stabsmedlemmar. Metoden var
inte populär. Annars hade han
som princip att till regement-
scheferna överlämna det mesta
som gällde utbildningen. Inte
förrän under krigsförbandens
slutövningar blandade han sig
direkt i hanteringen. Det erfor
jag personligen då jag gjorde
krigsförbandsövning som bri-
gadstabschef. I slutgenom-
gången var Nordström noga
med att uppmärksamma även
stabschefens roll, som annars
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lätt kommer i skymundan. Jag
tror att denna strävan efter ba-
lans var typisk för honom. Det
Nordström annars höll styvt på
var frivilligutbildningen. Detta
innebar naturligtvis inte att han
helt släppte kontakten med
grundutbildningen. Han följde
några gånger, ensam, mina ba-
taljonsövningar .

Detta var under den s k flum-
perioden, då vänsterelement
försökte luckra upp disciplinen
(t ex under "värnpliktsriksda-
garna "). Vi på trupp behövde
stöd men märkte knappast att
det högre armebefälet gick i
bräschen för oss. För mig fram-
stod Nordström som repre-
sentant för en ny generals gene-
ration, som skilde sig från den
jag lärt känna tidigare. Det var
ju faktiskt också en helt ny tid.
Politiskt och fackligt inflytan-
de gjorde militära chefers posi-
tion osäker. Nordström kände
av detta på många sätt. Jag fick
se detta på nära håll. Fr o m
oktober 1976 blev jag nämli-
gen chef får sektion 3 i militär-
kommandostaben.

I tre och ett halvt år tjänade
jag Nordström i denna befatt-
ning. De minns jag som de
mest arbets tyngda i mitt liv.
Delvis berodde detta på att sek-
tionens organisation var svag,
men mycket också på att stora
besvärliga ärenden var aktuel-
la. På personalsidan kom med-
bestämmandelagen (som gav
facken och indirekt även de
värnpliktiga större makt) och
fredsorganisationsfrågan (d v s
storregementet som Brandberg
och Löwenhielm skjutit fram-
för sig), på utbildningssidan
kom striden om pansaröv-
ningsfältet. I alla dessa ärenden
förelåg motstridiga intressen,
som Nordström skulle manöv-
rera mellan. Eftersom han var
en ytterst lojal och nästan juri-
diskt formell person, beredde
detta honom stora bekymmer.
Jag märkte aldrig att han fick

något direkt stöd uppifrån. Där
fanns också motstridiga viljor.

Han fann kompensation i sitt
arbete med frivilligrörelserna.
I praktiken skötte han hem-
värns- och frivilligavdelningen
själv. Den lydde formellt under
mig, men jag hade inte tid med
den och jag tror att Nordström
tyckte att det var bäst så. Med
sina civila kontakter fick han
nog också välkommen av-
koppling med sin humanistis-
ka, särskilt litterära, bildning.

handskas med fackföreningar-
na inför den nya fredsorganisa-
tion, som skulle genomdrivas
på Gotland. Han visste hur det-
ta skulle skötas och hade inga
känslomässiga bindningar. När
han kom till ön, var jag ställ-
företrädare år Lars-Eric Wahl-
gren och fick alltså inte direkt
med honom att göra. Jag märk-
te dock att han i flera avseen-
den var helt olik Nordström.
Frivilligutbildningen intresse-
rade honom inte (vilket kan ha
berott på att han inte bosatte sig

Det gick rykten om att den
nye chefen för P 18, Lars-Eric
Wahlgren, var utsedd att efter-
träda Nordström 1 oktober
1980. Så blev inte fallet. Gene-
ralmajoren Bengt Tamfeldt
kom i stället. Förmodligen vil-
le överheten ha en hårdför för-
handlare på plats som kunde

i Visby) och han hade inga be-
tänkligheter i att gå emot per-
sonalens och de värnpliktigas
önskemål, om han tyckte att det

.behövdes. Han vann respekt
med detta men blev inte älskad.
Han förbands med den nya or-
ganisationen, som knappast
någon fann särskilt bra - men
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det var ju faktiskt inte hans fel.
Personligen värdesätter jag ho-
nom för att han frågade mig om
jag ville bli chef för P 18 under
mellanrummet mellan Lars-
Eric Wahlgren och Stig Barke.
Jag svarade ja. Han såg till att
det blev så.

upp. Det han inte blev färdig
med som regementschef, det
fullföljde han som militärkom-
mandochef - t ex renoveringen
av KP-bilen. Under den tid jag
var regementschef lät han mig
sköta mig själv och när denna,
den mest stimulerande perio-

När generalmajoren Lars-
Eric Wahlgren blev militär-
kommandochef 1 april 1983
kände jag honom väl. Jag hade
ju varit hans ställföreträdare
under tre år och nu skulle jag
för ett halvår efterträda honom.
Han hade varit en dynamisk
regementschef som aldrig titta-
de på klockan och var full av
uppslag. Hade han satt sig
något i sinnet, så gav han inte

den i mitt liv var över, då ord-
nade han så att jag ställdes
direkt till hans förfogande för
de två år jag hade kvar till pen-
sionen. Då fick jag åter nära
.kontakt med honom. Han var
ständigt verksam och sprang då
och då in till enskilda befatt-
ningshavare för att diskutera
detaljer. Det fanns säkert de,
bland dessas chefer, som inte
gillade detta, men ingen kunde

komma ifrån att Wahlgren all-
tid hade det gotländska försva-
rets väl för ögonen. Han var
också mycket lyckosam i sin
strävan. Gotland blev upp-
märksammat på högsta ort och
prioriterat.

Mig gav han också full gär-
ning med bl a stabsövningar
under militärkommandosta-
bens och brigadstabens krigs-
förbandsövningar. Jag fick t o
m stanna kvar ett år efter pen-
sionen för att planlägga och
under Wahlgren genomföra
Gotlands National bevärings
175-årsjubileum 1986. En
annan uppgift som jag, märk-
ligt nog, hade då (sedan två år
tillbaka) var att vara ordföran-
de i MKG officersförening,
alltså "fackpamp" . Som sådan
hade jag inte alltid samma upp-
fattning som Wahlgren och jag
förstod att han inte gillade det.
Han respekterade emellertid
min situation. Kort sagt: vi
undvek varandra i fackliga
ärenden. Vi varde bästa vänner
och att söka strid med Lars-
Eric Wahlgren hade jag aldrig
anledning till. Det hade blivit
mycket besvärligt i så fall. Han
kunde respektera en annan
åsikt, men inte att man satte sig
upp emot honom. Så är det med
viljestarka personer. Det är
ingen tillfällighet att Wahlgren
blivit generallöjtnant och UN
Force Commander i Libanon,
innan även han går i pension.

På det lilla men strategiskt
viktiga Gotland kommer gene-
ralernas personligheter nog i
dagen på ett särskilt sätt. Alla
på ön vet att de "sitter i samma
båt", om det smäller. "Mina"
tio generaler har varit olika,
men alla har - såvitt jag kan
bedöma - känt sig som ett med
ön, så länge de har varit här.
När de lämnat ön har de säkert
också haft den i gott, ofta kärt
minne.

Bengt Hammarhjelm
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In the service of
Peace i UNPRO-
FOR HQ, ZAG-
REB

Efter två månader i FN:s
största mission hitintills kan
det vara dags att lämna ett litet
livstecken, en tredjedel av ti-
den har gått utan att jag hunnit
få hemlängtan. Tyder på att
jobbet är intressant och att det
finns saker att uträtta.

Samtidigt rycker pensionstid-
punkten 1993-06-14 allt när-
mare. Ambivalenta känslor
fyller den svenske kontingent-
schefen i SWEDCON;JK 02.
Ska villigt erkänna att jag sak-
nar MKG och alla Er där hem-
ma. MKG är en god arbets-
plats.

Samtidigt måste jag ge min
eloge till alla här i HQ UN-
PROFOR. På kort tid har
denna arbetsplats blivit en väl
fungerande enhet. 400 männi-
skor av mer än 30 nationaliteter
jobbar som ett team. Ute på
fältet finns 23 000 frivilliga
FN-soldater. Cirka 40 nationa-
liteter finns representerade.
Några etniska problem har jag
inte upptäckt. Men så har heller
inte några kriminella handling-
ar ägt rum inom den stora FN-
familjen. Jag är chef för drygt
100 svenska ungdomar mellan
56 (jag själv) och 20 år. Alla
jobbar i HQ UNPROFOR. ss
även om vi är 0,5 promille av
den totala styrkan så är vi 25 %
av styrkan i HQ. Vi syns med
andra ord. Det uträttas ett pro-
fessionellt jobb av oss här. I
vakten, på kontoren och på
transportcentralen. Det är ut-
valt folk. En ren fröjd att vara
kontingentschef. Vi arbetar
lördagar och många också sön-
dagar. Verksamheten tar inte
slut kl 1700 utan pågår dygnet
runt. Ingen övertid./ob utgår.
Jobbet skall bara göras. Trots
detta trivs de allra flesta.

Fritiden ägnar vi åt att umgås
på olika sätt. Ett och annat
schackparti med/mot soldater-

na på kompaniet och med
någon av våra schackdatorer
hinner det bli för egen del.
Aven små partyn avlöser var-
andra. Att bli overksam är far-
ligt.

Så motionerar jag förstås så
gott det går. Det måste till för
maten är riklig. En bastukväll i
veckan hos finnarna hör också
till rutinerna. De har 12 bas-
tuanläggningar i missionen. På
280 man. Vi svenskar har ing-
en ... Om mandatet förlängs är
en bastu det första vi skall ha.

Något om läget;
Större delen av januari blev

för UNPROFOR en rörig peri-
od.

Mitt under pågående freds-
samtal i Geneve anföll kroater-
na plötsligt för att säkra terräng
runt Maslenicabron och där-
med skapa förutsättningar för
att bygga en pontonbro och se-
nare reparera eller bygga en ny
permanent bro på platsen. Nu
är nerverna spända och UN-
PROFOR blir strykpojle.

"UNPROFORE go home!"
blir ett allt vanligare slagord.
Serberna anklagade UNPRO-
FOR för att gå kroaternas ären-
den. Man menar att UNPRO-
FOR skulle ha hindrat kroater-
nas plötsliga och för alla ovän-
tade anfall. Hur, det är frågan ...
Kroaterna å andra sidan menar
att UNPROFOR skulle hindrat
TDF från att tömma vapenför-
råden i UNPA:s. Hur, det är
frågan ... Svaret är det att vi är
här att lösa vår uppgift utan
vapenmakt. När dimmorna
skingrats och blodtrycket på
pressade ledare åter sjunkit till
normalvärden så att de kan tän-
ka klart och logiskt då kommer
de till sist att inse att UNPRO-
FOR är på plats för att gjuta
olja på vågorna, lugna ner de
heta känslorna och för att hjäl-
pa till att skapa fred och stabi-
litet i området.

FC UNPROFOR, LtGen Sa-
tish Nambiar gav ut en pressre-
lease den 28 januari 1993. Ett
citat ur den får avsluta mitt lilla
bidrag till MKG-NYTT:

"Den avgörande frågan är den
nuvarande och framtida rela-
tionen mellan majoritets- och
minoritetsinvånarna i Kroati-
en, kroater och serber. Båda
kommer att leva här långt efter
att vi har lämnat området, och
långt efter det att Förenta Na-
tionerna bara är en del av his-
torien. Det är absolut nödvän-
digt att konstruktiva förhand-
lingar påbörjas så snart som
möjligt för att skapa förutsätt-
ningar för dessa grannar att
leva tillsammans. Det innebär
att de måste respektera varand-
ra / .../ Det tragiska är att i mor-
gon eller nästa vecka eller nästa
månad när slagen är över kom-
mer många att vara döda - män,
kvinnor och barn; bitterheten
och förstörelsen kommer att
vara större. Men vad kommer
parterna att ha uppnått? Fortfa-
rande kommer de att vara
tvungna att finna en gemensam
tillvaro där de som nära gran-
nar bygger en framtid tillsam-
mans.

När dammet lägger sig kom-
mer parterna återigen att behö-
va världssamfundet och alla
oss som de i sin otålighet, frust-
ration, rädsla och sitt hat har
försökt få ur vägen. Som soldat
känner man till och har sett kri-
gets barbari och förstörelse och
vet hur lite man uppnår med
det. Jag uppmanar parterna att
avsluta dessa slag, denna re-
vanschlust och nu i stället för-
bereda sig för förhandlingsbor-
det innan ännu mer blod spillts
i onödan. För faktum kvarstår;
förr eller senare måste vi alla
sätta oss ner och tillsammans
arbeta fram en lösning på de
här svårigheterna."

Jag tycker att citatet kunde
passa att publiceras även i
MKG-NYTT.

Många hälsningar till Er alla.

ZAGREB 1993-02-04

Kaj Wiren
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Utflyktsmål på övningsfältet
••

P18ANGE
I början av 1980-talet samla-

des ett antal officerare vid P 18,
under batch Charlie Hedmans
ledning, i .~et område som idag
är P 18 Ange, med målet att
skapa ett naturskönt utfykts-
mål. En viss form av fagning
kom till stånd, men tyvärr or-
kade ingen driva iden vidare.

Ett av skälen till detta var att
området var svårtillgängligt,
ett annat att växtligheten var så
kraftig att arbetslusten snart
avtog. Fördelen med svårtill-
gängligheten har varit den att
väldigt få befäl kännt till att
området varit militär övnings-
mark, vilket inneburit mini-
malt nyttjande av denna ter-
räng.

utformning och hösten -91 sat-
te AMS-personal igång att röja.
Målet var att på Valborgsmäs-
soafton -92 kunna inviga äng-
et. Under april mobiliserade vi
sedan så pass många att fag-
ningen klarades av.

PA/Kn Björn "Lunkan"
Lundqvist är utsedd till änges-
fogde och lägger ner mycket av
sin tid på arbetet i änget.

HISTORIK
En kort historisk återblick ger

vid handen (protokoll från
1911) att området troligen varit
kronoegendom under mycket
lång tid.

Med stor sannolikhet finns en
koppling till Kungsladugård. I

Jag har då och då funderat på
hur man skulle kunna göra
något åt området, men först
1990 tog iden om P 18 Änge
full fart.

Vi var några som väckte tan-
ken om ett änge i samband med
arbete på övningsfältet, och
efter att ha fått regch fulla stöd,
startade en intensiv utveck-
lingsperiod.

Området var våldsamt igen-
vuxet och krävde stor avverk-
ning för att få ängeskaraktär.

Vi fick hjälp av Skogsvårds-
styrelsen att skissa på ängets

samma protokoll talas även om
"kalfhagen " och Hund-
lundsäng eller Hunnelund-
storp, "hvilken egendom
äfvenledes förr hört till Wisby
socken men numera är återförd
till Westerhejde socken". Tro-
ligen kan änget härledas till
detta område.

Den huvudsakliga växtlighe-
ten i änget består av ek, ask,
hassel, vildapel, oxel och rönn,
där ett par mycket vackra ekar
ger änget en speciell karaktär.

Ett stort enbuskbestånd skyd-
dar änget i söder. Vidare finns

ett antal torrfuror och någon
gran kvar åt det vilda.

Vi har lyckats att få tillstånd
luftiga och öppna ytor, vilket är
viktigt för att få fram den typis-
ka ängeskaraktären. Den hu-
vudsakliga vårfloran består av
blå-, vit- och gulsippor samt
Sankt Pers nycklar, och senare
olika typer av nävor, framför
allt midsommarblomster.

Invigningen av änget skedde
enligt plan med ett Valborgs-
mässobål och nu gäller det att
hävda och utveckla änget.

Jag vill med dessa rader
"marknadsföra" änget och häl-
sa alla anställda på MKG väl-
komna till denna oas på öv-
ningsfältet. Att P 18 känner sig
som fadder för änget får ej in-
nebära att någon inte känner
sig välkommen,

Jag återkommer med tider för
fagning fram i vår och hoppas
på stor uppslutning så att vi får
ett Valborgsmässobål även i
vår.

Vi har med glädje också sett
att Västerhejdebor hittat till
änget och njutit av vacker natur
och medhaft kaffe.

Bästa vägen till änget är från
Tomatboden eller Plantskolan
med goda parkeringsmöjlighe-
ter på åkern söder om änget.

Med förhoppning om fortsatt
utveckling av änget och att alla
MKG-anställda skall "hitta" dit
avslutas denna artikel.

Lars Lindström
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•• ••
JAMSTALLDHETS-
INFORMATIONEN

Vilket intresse, vilket gensvar
vi fick på jämställdhetsinfor-
mationen. Fler än 160 deltaga-
re kom får att lyssna på våra
inbjudna föreläsare, vid något
av de tre informationstillfälle-
na. I hörsalen var vi till och
med 86 åhörare.

För Er som inte hade möjlig-
het att vara med vid någon av
informationerna tänkte jag
lämna en kort redogörelse av
innehållet. Vi i jämställdhets-
gruppen hade bjudit in Folke
Gardelin från länsarbetsnämn-
den, för att prata om den nya
jämställdhetslagen. En uppgift
som är nog så svår. Hur får man
lagtext att bli begriplig och lätt-
förstådd? Folke lyckades
emellertid på ett alldeles får-
träffligt sätt med detta konst-
stycke.

LAGEN
Jämställdhetslagens ändamål

är att främja kvinnors och mäns
lika rätt i fråga om arbete, an-
ställnings- och andra arbets-
villkor samt utvecklingsmöj-
ligheter i årbetet. Hur åstad-
kommer man det? Jo, genom
att arbetsgivaren driver ett mål-
inriktat jämställdhetsarbete.
Arbetsförhållandena skall an-
passas så att de passar både för
kvinnor och män. Arbetsgiva-

ren skall göra det lättare för
både kvinnor och män att får-
ena arbete och föräldraskap.
Arbetsgivaren skall också se
till att inte någon arbetstagare
utsätts för sexuella trakasseri-
er.
REKRYTERING

Vid rekrytering skall arbets-
givaren verka för att lediga an-
ställningar söks av både kvin-
nor och män, samma förhållan-
de gäller vid internrekrytering.
Arbetsgivaren har ansvar för
att både kvinnor och män har
samma möjlighet till utbild-
ning och kompetensutveck-
ling.
JÄMSTÄLLDHETS-
PLAN

Varje år skall en plan för ar-
betsgivarens jämställdhetsar-
bete upprättas. Planen skall in-
nehålla en översikt över de åt-
gärder, arbetsförhållanden och
rekrytering, som behövs på ar-
betsplatsen. Den skall också
ange vilka åtgärder arbetsgiva-
ren avser att påbörja eller ge-
nomföra under det kommande
året. I följande års plan görs
sedan en redovisning av före-
gående års planer och av vad
som har genomförts.
KÖNSDISKRIMINE-
RING

Det är förbjudet att missgyn-
na någon på grund av könstill-
hörighet.

SKADESTÅND OCH
ANDRA PÅFÖLJDER

Om könsdiskriminering sker
genom att arbetsgivaren bryter
mot någon av ovanstående reg-
ler, skall arbetsgivaren betala
skadestånd till den eller de dis-
kriminerade får den förlust och

för den kränkning som diskri-
mineringen innebär.
TILLSYN AV LAGENS
EFTERLEVNAD

Jäms tälldhetsom budsmann
en och Jämställdhetsnämnden
är tillsatta för att se till att lagen
efterlevs.

PRAKTISKA
ERFARENHETER

För att mjuka upp den torra
lagtexten och för att få lite
praktiska tips hade vi också
bjudit in representanter från
Kommunens jämställdhets-
grupp. Vid två tillfällen var
Eva Jupiter här och vid ett var
Gunhild Fridh här och pratade
om kommunens jämställdhets-
grupp, dess sammansättning
och gruppens arbete. De po-
ängterade särskilt vikten av att
medlemmar ur det högsta
chefsskiktet finns med i grup-
pen får att gruppens mål snabbt
skall få förankring och genom-
slagskraft i verksamheten. Det
är också viktigare att den jäm-
ställdhetsplan som tas är enkel,
med några få konkreta åtgärder
än att den är tjock, komplicerad
och har tjusig layout men med
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små möjligheter att genomfö-
ras. För att driva ett lyckat ar-
bete med jämställdhet krävs
det att arbetsgivaren och ar-
betstagarna samverkar.

De pratade också om sats-
ningen med mentorer och
adepter som nu startats av
kommunen och där MKG del-
tar med Olle Bjurström som
mentor och Mats Kvarnberg
adept.

Till sist vill jag tacka Folke
Gardelin, Eva Jupiter och Gun-
hild Fridh för att de avsatte tid
och arbete för att göra en så bra
och intressant genomgång och
Er alla som kom för att lyssna.

Slutligen kom ihåg att det
viktigaste med jämställdhet-
sarbetet är att det är tillsam -
mans sida vid sida i samverkan,
vi kvinnor och män kan nå det
bästa resultatet.

PRATBUBBLAN
I decembernumret av MKG-NYTT hade Mats Alstäde hamnat i

en svår situation. Hur klarade han sig ur den?
Här är några av svaren:

- Jäklar!! Vilket password har jag nu igen? - Insänt av Rune
Fransson, MKGIME.

- Hallå, finns det någon som kan ta över en stund medan jag tar
mig ett dopp? - Birgitta Pettersson, PersE/FA

- De hade jag ingen aning om "att jag kunde lyfta berg" ! - Birgit-
ta Pettersson, PersE/F A

- Sånt här slavjobb är ja inte van vid. - Alf Utas, 10. komp

Rune Fransson får en MÅ BÄTTRE-handduk för bidraget.

För jämställdhetsgruppen

Lena Karlsson

Vad pågår på PersE?
Svar insändes senast 1993-04-19. Pris till bästa förslag.
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Anders Gärderuds träningsråd till blivande
Lidingöioppslöpare
Många elitlöpare, men de

flesta motionärer som ser som
sin främsta utmaning att full-
följa på ett anständigt sätt.

Det är till denna stora grupp
motionärer som jag främst rik-
tar mig. Till dig som nu i och
med vårens ankomst får en
massa "spring" i benen.

Spring i benen
Löpbehovet föds varje år när

kylan och mörkret släpper sitt
grepp över vår del av jorden.
Och löpningen framstår för
många som den naturligaste
och förnämsta motionsformen.

Så är det inte alltid under vin-
tern. Det måste vi uppriktigt
erkänna, även vi som tillhör de
mest hängivna.

På vintern finns naturligare
och attraktivare motionsfor-
mer. Genomsnittsmotionären
sätter ofta välbefinnande, rö-
relseglädjen och gemenskapen
i centrum och väljer då gärna
inomhusaktivi teter.

Speciellt så som vintrarna va-
rit de senaste åren, då det bara
varit de nordligaste innevånar-
na i vårt land förunnat att kun-
na åka skidor.

Det kräver en stor beslutsam-
het och klar målinriktning för
att ge sig ut på vägarna i kyla,
mörker och modden.

Du vill ut i spåret med hjärtat,
men hänger benen med?

Därför står du nu där. med en
massa spring i benen, mitt i
underbara maj och vill. Det är
nästan fem månader kvar till
loppet. Du hinner förbereda
dig under den löpvänliga delen
av året. Du behöver inte stres-
sa. Lidingöloppet är idealiskt
placerat i tiden. Det är dags att
sätta igång.

Försök få in tre löppass per
vecka, fördelat så att du får till-
räcklig vila mellan löppassen.
Resultatet av din träning är ett
resultat av träningen och vilan
i kombination, där bägge delar-
na är lika viktiga.

Det är under vilan (återhämt-
ningen) som du ger dig chan-
sen att tillgodogöra dig trä-
ningen.

Första springmånaden bör du
genomföra med stora margina-
ler. Varje enskilt pass bör inle-
das med en igångsättningsfas.
Du går eller småjoggar 1/4 av
din totala träningsrunda, helst
inte i raskare takt än att du kan
andas genom näsan.
, Därefter ökar du successivt
tempot under de mellersta 2/4,
dock inte snabbare än att du
kan prata med kompisen.

Den avslutande 1/4-delen
trappar du ner tempot till sam-
ma nivå som under inledning-
en. Behåll denna princip, men
följande två månader bör du
korta ner uppvärmnings- och
nedjoggingsfasen. Och du bör
töja lite mer på gränserna under
träningsfasen.

Genom att t ex hålla farten i
backarna och/eller öka tempot
då och då under kortare perio-
der. Du kan även öka antalet
pass per vecka. De sista måna-
derna innan loppet bör du ytter-
ligare förkorta uppvärmnings-
och nedjoggingsdelen så att de
tillsammans upptar ca 20 % av
träningsrundan, samtidigt som
du under träningsfasen ytterli-
gare ökar belastningen.

Du vill töja dina gränser, men
var finns begränsningarna?

Gör upp en plan för hur trä-
ningen skall stegras fram till

,
Murphys lag:
"Ingenting är så lätt som det
ser ut. Allting tar längre tid
än de tror och om någonting
kan gå snett så kommer det
att göra det vid sämsta tänk-

\..baratillfälle".

loppet. Och låt planen bestäm-
ma, inte hjärtat!

Du kommer ganska snabbt
känna dig mogen för snabbare
takt och längre slingor. Men
det är oftast falska signaler!

Dina inre organ ger klarteck -
en, men framför allt senor och
ligament tar betydligt längre
tid att anpassa.

Om du inte tillräckligt res-
pekterar det, finns risk för att
du råkar ut för de typiska lö-
parskadorna t ex inflammatio-
ner i hälsenor och benhinnor.

Hur långt ska du springa vid
varje träningstillfälle?

Det beror i hög grad på ditt
utgångsläge hur långt och hur
snabbt du bör springa.

En genomsnittsrekommen-
dation om du ska springa Li-
dingöloppets 30 km är att hålla
sig till 5-10 km den första
springmånaden, 10-15 km de
två nästkommande och 10-20
km de sista månaderna innan
loppet med inslag av några en-
staka längre pass. Kommer du
att sikta på 15 eller 10 km vid
Lidingöloppet kan du välja en
något lägre träningsmängd per
träningsdag. Sök dig gärna till
en löparförening på din hemort
för att få råd och tips.

Lycka till!

Anders Gärderud

Det är svårt att vara kvin-
na. Man skall tänka som
en man, uppföra sig som
en dam, se ut som en ung
flicka och arbeta som en
häst.
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PA 01 SKÖVDE' 1992
Under sex veckor i maj-juni

hade jag förmånen att få delta i
bataljonchefskursen på PAC i
Skövde. Det är truppslagsdelen
i MIlS allmänna kurs, dit kom-
mer också bataljonchefer för
att fräscha upp och få det senas-
te ..i kunskapsväg inför
KFO/GKO. Där fanns också en
representant från I 1 som ju ska
inleda armens ökade mekani-
seringsgrad, det fanns också
nedstämda P 6:are som står för
minskningen av densamma.
Hur den logiken hänger ihop
ska man inte behöva förstå.
Från Norge kom mj Morten
Kolbjörnsen som är chef för
Pansarsektionen i vårt grann-
land. Pansartrupperna i Norge
sorterar under Kavalleriet. Mer
om Norge hoppas jag få ork att
återkomma med vid ett senare
tillfälle. I spetsen för lärartea-
met gick övlt Uno Karlsson.

Själv var jag enda artilleristen
så jag fick många tillfällen till
samverkan och det är alltid nyt-
tigt.

Några av målen på kursen är
att utveckla offensiva pansar-
chefer som har:

- Vinnartänkande, våga
chansa, agera istället för parera

- Gott ledarskap, självkänne-
dom, målstyr, delegera och
kontrollera

- Framsynthet, se syftet, se
alternativa möjligheter och ut-
veckling

- Enkelhet, rutiner som un-
derlättar verksamhet, enkla
planer och lösningar som del-
ges tydligt.

De första två veckorna till-
bringade vi i strisim (stridsled-
ningssimulator) i Klagstorp.
Där övar man ledningsfunk-
tion inonr bataljon och samti-
digt kan lärarlaget manipulera
stridens utveckling så att ele-
verna förstår vilken -stridstek-
nik som är gångbar. Här övar
också, på andra tider av året,
krigsförband sina ledningar på
brigad och bataljonsnivå med
duc. Motsvarande finns på

InF/KavCi Kvarn. Jag har övat
i båda och det är en klar tem-
poskillnad. I Skövde utnyttjar
man tiden mer effektivt, men så
ärdet ju skillnad på truppslag.

Ovningarna i strisim varva-
des med genomgångar som
hölls av det mycket kompeten-
ta lärarcorpset. Varje strid star-
tades med högt tempo i orde-
rarbetet.

BrigC gav ibland en lagom
luddig order så att bataljonche-
fen inte skulle få allt serverat
utan tvingas ta reda på syftet
och ge order inom kort, det är
bättre med en 70 % bra order
inom 45 min än en 100 % efter
2 tim.

Till min hjälp kommendera-
des en elev som skulle få lite
djupare kunskap i artilleritjäns-
ten. Jag skulle då vara någon
handledare och sedan ge feed-
back på samverkan m m. Detta
var ingen bra modell så efter ett
tag så gick jag in som ständig
bataljonsartillerichef och hade
då en elev som bisittare. Heder
år nuvarande majoren Göran
Lundin som var frivillig och
skötte måluttag och eldsignale-
ring med den äran (men han har
ju samverkat mycket med oss
artillerister på Tofta).

Den 3:e veckan hade vi
striövning söder om Skövde.
Då åkte vi i radiofordon och
övade i full skala avseende ytor
, vilket medför vissa svårighe-
ter bl a på sambandssidan. Den
ena kurshalvan med mekbat 90
org och hade strids fordon 90
till batch och stf hade pbv
remo. Det kan dock ha sina
sidor att vara utrustad med för-
söksmtrl, pbv remo, med ny
sambandsutrustning och ut-
rymme för ca 6 personer bak.
Hade problem med sambandet
under marsch.

Den 4:e veckan hade vi fäl-
tövning i Trosa (orten alltså).
Där belystes ny terrängtyp för
pansarförband, nygammal är
väl kanske mer korrekt. Det var
nu vi skulle inse fördelarna

med "mixade" förband. Så får
det dock inte heta utan det ska
heta "tillfälligt sammansatta"
förband. Vi skulle också inse
fördelen med att gå med strids-
vagn i täten. Pbat anfall mot
luftlandsättning, pvbat skydd
av flank var några avsnitt som
behandlades. Aven ett moment
där det primära var att ta grup-
peringsterräng för KAoch hau-
bitsbataljon fanns med. Den
3/opå em fick vi möjlighet att
åka till Riksdagen och följa
försvarsdebatten. Den pågick i
12 tim och ändå var allt i prak-
tiken redan bestämt. Bland
publiken syntes C ArtSS öv
Annerstedt och f pinsp öv 1
Zickerman.

Den 5:e veckan, ny striövning
med rafordon. Bataljonchefer-
na glömde ofta bort artilleriet,
en företeelse som fanns redan i
strisim. Det var mycket åkande
och lite samverkan. Detta påta-
lades också av elever som age-
rade i olika befattningar, så de
flesta har nog insett betydelsen
av ett väl fungerande under-
stöd. En intressant variant av
arbetsfördelning i bataljonche-
fens vagn var den att adjutan-
ten agerade stridsledare och
skötte allt löpande medan
batch "satt på läktaren" och
följde matchen samt blickade
framåt.

Den sista veckan innehöll
blandad kompott med oreinte-
ring om försöksverksamhet,
utbildning mobledning, utbild-
ning krigsförbands värdering
KFV och förbandsutvecklings-
plan FUP. Lektionerna avseen-
de KFV och FUP hölls av mj
Mats Edberg. Vidare ingick en
kulturdag i Skaraborg. (Dan-
sken har varit jävlig även där),
sedvanlig utvärdering, utryck-
are samt ett förnämligt före-
drag på klingande norsk om
Norges Pansartrupper.

Slutligen vill jag rekommen-
dera den här kursen för alla
batartch även om vårt trupp-
slagscentrum ArtC, skulle
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skulle kornrna på den briljanta iden att utbilda artillerichefer även till pansar och mekförband.

Mats Runander

Deltagare från P 18: Göran Lundin, Per Wallin, Patrik Nohlgren och Per Stålhök

KUNGA-
FONDEN

Militär övningsverksamhet är
farlig. Jag tänker inte bara då
på övningar med ammunition
och sprängmedel. Övningar
genomförs ofta under mörker
och under pressade förhållande
med många fordon och annan
tung materiel.

Alla i Sverige har ett bra för-
säkringsskydd om en olycks-
händelse skulle inträffa. Trots
detta täcks inte alla kostnader
som drabbar den enskilde eller
dennes familj vid en olycks-
händelse.

För de kostnader som kan
uppstå utöver de som täcks av
försäkringar finns sedan gam-
malt Kungafonden, som kan ge
bidrag till den (de) som drab-

bas av olyckshändelse vid mi-
litär verksamhet.

Den som skadas kan få bidrag
för rehabilitering, förlorad ar-
betsförtj änst m m som upp-
kommer på grund av den skada
vederbörande fått vid militär
övning. Även anhöriga kan få
bidrag om det uppkommer
kostnader på grund av olycka
vid militär övning.

Bidrag lämnas inte bara till
aktiv och värnpliktig personal
utan till alla som råkar i olycks-
händelse vid militära övningar
således även frivillig personal.

Om en olycka skulle inträffa
kan den enskilde eller myndig-
heten sända in bidragsansökan
till Kungafonden. Blanketter
och övriga anvisningar m m
finns vid personalvårdsavdel-
ningen.

Under föregående utbild-
ningsår vid Lv 2 var det en
värnpliktig vid GU-bat Lv 2
som råkade ut för en olycks-
händelse. Kungafonden läm-
nade efter ansökan bidrag såväl
till den värnpliktige som till fa-
miljen för de kostnader som
inte täcktes av försäkringar.

Avslutningsvis kan jag med-
dela att Kungafonden inte är
någon byråkratisk organisa-
tion, utan handläggningen av
bidragsärenden sker snabbt
och generöst och det är lätt att
diskutera ärende per telefon
eller via brev.

Med förhoppning att inga
olyckor ska inträffa, men om
det ändå händer, glöm inte
Kungafonden.

Roy Hansson
GU-batch Lv 2
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Reservdelsman Stig Cedergren
VE

Plikttrogen allt i allo på verkstaden.
Hus och hem, bilen.
Gillar gammeldans.
HERRUR

Förrådsförman Olle Ylander
ME

Positiv arbetskamrat.
En som "ställer upp" både i och utom
tjänsten.
Samlar saker.
Stor fasa för gäddorna i Tjälderviken.
HERRUR

Major Claes-Goran Nilsson
P 18

Personalman på Gotlands regemente.
Traditionsbevarare.
Styr vår framtid på Gotland genom
sin plats i kommunfullmäktige.
MEDALJ

Kapten Helge Gardelin
p 18

Kapten Allan Lingstrom
P 18

Arbetar på mobavd i MKGstaben.
Nyckelharpspelande månskensbonde
från Bro.
MEDALJ

Skicklig och serviceinriktad i arbetet på
MKGstaben.
Arkivansvarig.
Friskvårdsjoggare.
ORRE FORS

Kapten Robert Knutas
P 18/Fort

Kostnadsmedveten fortifikatör.
F d maratonlöpare, numera flitig
långskubbare.
HERRUR
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Löjtnant Harry Hanell
A7

Sjukvårdsutbildare.
Hemvärnets dataoperatör.
Harry tar gärna fram orienteringsklä-
derna.
ORRE FORS

Löjtnant Sven-Erik Johansson
A7 .

Ypl- adm på PersE.
Spänstig orienterare.
Reser gärna till Skåne.
ORREFORS

Kapten Nils-Åke Stenstrom
p 18

Trupputbildare med spedalkunskap
inom A -C -området.
Kilomätare inom ME.
Lite av "uppfinnarjocke".
Skriver illfundiga dikter.
ORREFORS

Förrådsmästare Roland Johansson
VE

Vapenreparatör Harald Pettersson
VE/ME

Riddare av det Gyllene Svärdet.
Facklig förtroendeman.
Avdelningschef på VE
ORREFORS

Positiv arbetskamrat.
Bytt arbetsområde till ME/Förråd
Fotboll i Dalhem, målspottare av hög
klass.
ORREFORS

Kapten Olle Annas
P 18

Fältarbetsspecialist påFBE.
Går ej på någon mina.
Kan allt om hamnminering.
Bevakar Jungfrun i Lickershamn.
HERRUR

Kapten Stig Svensson
P 18

Skicklig medarbetare på Hv!Friv.
Långskubbare.
V 65-orakel.
HERRUR
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VAD HÄNDER PÅ MKG I MARS/APRIL

DagIKl Verksamhet
".

03-01--16 ME utbildning av handledare
Mob-zförplvpl

03-02 P 18: Inryckning GBIE-vpl
Mob-/förplvpl r

A7: KB-vpl inryckning

03-11 MDM luftvapen (arr F 13 Got)

03-15--19 B1!B2 vecka Brigstab-stabskomp

03-22--25 Brigtabskomp slutövning

03-22--28 A 7 slutövning
.

v 312 Fl vecka Sudergruppen

v 312,315 Studietjänstgöring FörvHS (MKG)

03-30 A 7 inryckning PB-vpl

04-01 Gotlands Regemente 30 år

04-01 A 7 årsklass utryckning

v 312 Fl vecka Sudergruppen

04-19--23 Fst presschefskurs vid MKG

04-20--22 Fältövning KFÖ PBG

04-22 MDM Fältskjutning (arr A 7)

v 317 F2 vecka Sudergruppen

För att komplettera min uppsättning med äldre num-
mer av MKG-NYTT söker jag följande utgåvor.
1989: 1, 3, 4, 5, 1990:3, 4, 1991:2, 1992: 1. Skulle Du
som läser detta kunna gräva fram något eller några av
dessa nummer av MKG-NYTT skulle jag vara ytterst
tacksam om jag kunde få de/dem att komplettera min
uppsättning med.

Med vänlig hälsning

Ingvar Engeström
Regementsläkare HSFjMKG

DU! VARFÖR INTE GÅ
ATTERDAGSMARSCHEN -93
29-30 MAJ

Närmare information: GOTLANDS
FBU-FÖRBUND
Hv/Frivsektionen MKG
Tel: 5265 eller 5270
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BILLIGARE OCH BÄTTRE
En organisationsöversyn har

påbörjats vid MKG. Den skall
prövas 1993-07-01 och ett år
framåt. Krigsorganisationen är
styrande. Resultatet blir säkert
bra.

Men krigsorganisationen till
trots. Vi lever i fred. Alla möj-
ligheter att förbilliga
fredsverksamheten måste dis-
kuteras och genomföras. Här är
ett förslag.

Vid MKG genomförs av tra-
dition den militära idrottsverk-
samheten i orientering och
fälttävlan splittrad:

Dagori
MKGstabmed
stödfunktioner x
A7 x x
Lv2 x
P 18 x x

9 tävlingar arrangeras. Utan
någon som helst samordning.

Med god vilja skulle 9 arran-
gemang kunna bli 3. Varför

inte arrangera: "öppna" mäster-
skap d v s även med civila del-
tagare. Det låter väl praktiskt
och vettigt!

Men hittills har motargumen-
ten varit starka:

- Vi har olika utbildnings-
rytm. Omöjligt att samordna i
tiden.

- Vi vill ha en egen tävling för
det stärker vår förbandsanda.

- Det finns inga pengar att
spara.

All verksamhet borde syfta
till att skapa en .~rbetsenhet på
VISBORGSSLAIT

Nattori Fälttävlan

x

x
x

som har gemensamma mål.
Gemensamma aktiviteter för
att nå målen är då en av förut-
sät~niilgarna. Navelskådande

inom enheterna leder till isole-
ring och sämre resultat.

Jag menar att man med en
samordning kan

- skapa en förbandsanda där
konkurrensen med de andra en-
heterna blir till en stimulerande
och kvalitetshöjande faktor

- få med den civila personalen
på lika villkor, många är fak-
tiskt krigsplacerade

- spara körmil
- spara arbetstid
- göra verksamheten billigare

och bättre.
Kan vi inte lösa denna den

enklaste av samordningsfrågor
i fred hur ska vi då kunna ratio-
nalisera och utvecklas?

Utb/ldrott bör ta täten i den
här processen. Med enhetsche-
fernas stöd.

Lycka till!

Kaj Wiren

Ja nu är det nytt år igen -
redan! Solen och värmen kom-
mer åter. Tiden går fort tycker
jag - ibland alltför fort. Har
redan varit här i ett år och tio
månader .. För min del har det
varit aktiva; händelserika må-
nader. Jag har fått ta del av
många positiva och konstrukti-
va aktiviteter och en del mindre
glada händelser. Med det sist-
nämnda syftar jag på de varsel
och uppsägningar som bl a
drabbat MKG. När jag nu sitter
och tittar ut mot havet genom
mitt stora fönster kan jag se hur

ljuset skiftat. Solen tar åter jor-
den i besittning. Havet, gräset
och himlen har en annan färg
än i december. Naturen väntar
tåligt på att åter få ge uttryck
för all den sprängande kraft
den är mäktig. Oppnar vi våra
sinnen ger vi oss själva möjlig-
het att ta in allt det fantastiska
som sker. Livet är så kort -
alltför kort för att schabblas
bort på småaktigheter och
missnöje.

Jag påstår inte att livet alltid
är så lätt. Men vem har sagt att
det"skulle vara det? Viktigt är
att emellanåt stanna upp och
tänka tillbaka på stunder med
guldkanter på - på möten som
livet ger oss chans att ta del av
och på människor som berikat
oss. Dunderklumpen sa en
gång: Se skönheten i en liten
sten, en vacker blomma och
känn glädjens vind -som blåser
när vi minst anar det.

Egentligen skulle jag inte alls
skriva om det här utan om vad
som händer inom Må Bättre
Projektet. Men projektet rör ju
människor, mänskliga känslor
och reaktioner så ...

Åter till ordningen:
Följande händer inom Må

Bättre Projektet under våren:
REHAB

Gruppledare: Peter Stillnert,
Pers E

- Ett rehabprogram för MKG
är under utarbetande.

- Individuell rehab med pla-
ner på aktivitets program för
långtidssj ukskrivna.

- Sjukgymnastik i grupp eller
individuellt - fnengång i veck-
an (torsdagar 1430-1600)
under Gun Johanssons ledning.

- Pv-avdelningen går ut och
"presenterar sig" vid myndig-
heten. Vi startar med ME som
pilotenhet.
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FRISKVÅRD
Gruppledare: Benkt Kull-

gard, Lv 2
- Gymnastiken fortsätter var-

je tisda.g mellan 1000 och 1100
i stora gymnastiksalen t o m
930406.

Ledare: Leena Palmgren,
Visby korpen. Nivå: Medel-
gympa.

- Tipspromenaderna fortsät-
ter varannan vecka.

- Massage av rygg och nacke
som Göthe Pettersson, DSA,
utför har blivit alltmer populär.
Bokas direkt via Göthe.

- Möjlighet till hälsoprofilbe-
dömning av anställda är under
planering.
ARBETSMILJÖ

Ny gruppledare är C FBE,
Göran Nygren.

Följande kurser kommer att
genomföras under våren:

Ansvarskurs 1/2 dag:
930330,930922 samt 931117.

Grundkurs/Intro 1/2 dag:
930330,930922 samt 931117.

BAM-S: 2 dagar, blir av tidi-
gast under hösten -93.

Chefs kurs genomförs under
hösten -93 - datum ej fastställt.

Ämneskurser: Läggs in vid
behov.
UTBILDNING AV
MELLANCHEFER
samt ATTITYDER

Nya gruppledare i' dessa ar-
betsgrupper är C P 18 Karlis
Neretnieks resp C A 7 Olle
Bjurström.

Stabs- och utbildningsbefäi
vid P 18, A 7, Lv 2, TE, ME
samt arbetsledare vid ME kom-
mer att genomföra 'ett två-da-
gars seminarium på Fårö med
temat ETIK- och MORAL-frå-
gor vid fyra tillfällen under
mars/april.

Utbildningens syfte:
- Att få den enskilde att fun-

dera över etik-och moralfrågor
kopplade till yrket.

- Att öka den enskildes krea-
tivitet. "Göra det mesta möjliga
av situationen".

- Att skapa förståelse för var-
andras krav och synpunkter.

- Att lära känna varandra.
Utbildningen genomförs i

blandade grupper. Planering
och uppläggning har gjorts av
Tommy Johansson, P 18.

Planer och intresse finns i
dessa arbetsgrupper även för
"första hjälpen" i krishantering
och krisbearbetning - dels för
förbanden men även för annan
intresserad personal.

Samverkanskurserna för VE,
ME, FBE, ProdE och Stabsav-
delningen samt uppföljningar-
na av dessa är nu i stort sett
avslutade. Det fortsatta arbetet
kommer nu att drivas vidare
inom varje enhet inom linjeor-
ganisationen. Kvarstår att göra
under våren: Uppföljningsdag
på ProdE och Stabsavdelning-
en samt för MR.

Marianne Adman

Carina L öthb erg F 13 GOT, ar-
rangerade en trivsam tipsprome-
nad med kluriga gotlandsfrågor
i ett finfint vårväder. Ett 20-tal
tog chansen att besöka F 13
GOT.

Leena Palmgren leder gym-
nastiken i stora gymnastik-
salen varje tisdag. Kom
med DU också! Det är
både roligt och skönt!!
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Soldatminnen
"Kunna vi bli saliga efter det-

ta? En kulspruteman frågar
fältprästen. Kunna vi bli mer
fördömda än vi redan äro?
Ännu en fråga, lika bitter och
lika ond."

Laddad med litterära citat av
liknande slag för själen och
några smörgåsar bredda med
fläskflott för magen, ryckte jag.
in till volontärsoldatskola vid
dåvarande I 18 den första no-
vember 1938. Lusten att läsa
och vanan att leva spartanskt
var värdefulla tillgångar under
den ettåriga utbildningen till
vicekorpral, det första i fjärran
hägrande målet. Då skulle
skoltecknet, ett smalt streck på
uniformens vänstra överärm
jämte en stolpe på vardera ax-
elklaffen, bli de synliga bevi-
sen på rätten att utöva militär
makt.

Utbildningen var stereotyp,
tidvis fysiskt krävande och all-
tid förenad med övervakning.
Någon koppling till krigets
krav på mental balans och
själslig styrka hos soldaten fö-
rekom inte. Först i samband
med korta trupptjänstperioder
under chefer sådana som Thord
och Sven Hedengren berördes
frågor om dödsångest, psykis-
ka reaktioner under strid och
behovet av både fysisk och
psy kisk styrka hos såväl befäl
som meniga.

Min beskrivning här nedan av
en övning med 1938 års volon-
tärer i trakten av Ygne våren
1939, kan möjligen ses som ett
utslag av nostalgi. Den ska
emellertid bara ses som en åter-
blick och ett, exempel på den
tidens pedagogik och utbild-
ningsmetodik.

Volontärskolebefäl 1938
Från vänster:
Kurt Fondelius
Evald Almqvist ,
Edvin Karlsson (Koreus)
Karl-Erik Johansson (Ahnell)

Övning i kustförsvar
Övningsförberedelserna var

minutiösa. Vi pluggade bland
annat in betydelsen av de sig-
naler som skulle ges med hjälp
av olikfärgade skärmar under
övningen. Bristen på övning-
strupp var total och fram-
tvingade ett ohämmat bruk av
markeringsmateriel avallehan-
da slag. Skolans tre furirer, Ivar
Karlsson (Ivås), Karl-Erik Jo-
hansson (Ahnell) och Kurt
Fondelius tränade för att få
skärmhanteringen helt perfekt.
Ingen av dessa tre repre-
senterade - trots trägna försök -
vad dåvarande översten frih
A.W.C Gyllenkrok benämner:
"exercisdjävlar som aldrig
kunna tillfredsställas." Skol-
chefen, fänrik Evald Almqvist,
som ogärna fattade självständi-
ga beslut, rådfrågade sina reg-
lementen medan ställföreträda-
ren, sergeant Edvin Karlsson
(Koreus), ordnade torrskaff-
ning och varm dryck. Vi ele-
ver, 35 ynglingar från landets
alla hörn, rullade våra kappor
m/LO till hårda "korvar", som
vi sen spände fast vid ränslen.
Denna var delvis gjord av ko-
hud och gick därför under be-
nämningen "kalven". På kal-
ven var infanterispaden fast-
spänd. Den kunde också bäras
i en hake till vänster på ammu-
nitionsgördeln och var i det
närmaste oduglig att gräva
med, men utmärkt vid exercis:
"Fäst verktyg! Lossa verktyg!

Fäst verktyg!" Osv ... Mattor-
nistern som bars i ett band över
vänster axel var avsedd för
torrskaffningen. Inom hemvär-
net som kom till 1940 kallades
den för "Sillnissen. " Förmodli-
gen ingick spicken (salt, rå) sill
i torrskaffningen nån gång i ti-
den. Till sist utdelades 15 lösa
patroner per gevärsskytt och 40
per kulsprutegevärsskytt. Kul-
sprutepistoler hade vi då ännu
inte hört talas om.

Så bar det då äntligen av per
cykel mot Ygne. Efter fram-
komsten kopplade vi cyklarna
parvis och maskerade dem.
Fänriken var övningsledare
och biträddes av furirerna.

Vi grupperades på linje längs
en ås, som formats efter in-
landsisens uppbrott för cirka
11 000 år sen. Nu låg havet
isfritt, glittrande i solen och
krusat aven svag vind. Samma
vind förde varsamt några lätta
moln ut mot horisonten. Det
kändes svårt att i denna idyIl
mobilisera nån större inlevelse
i övningen. Pliktskyldigt röjde
vi skottfält och ordnade stöd
för vapnen. Fältarbeten marke-
rade vi genom att lägga ut någ-
ra grästorvor och en och annan
ilandfluten virkesbit. Tiden
gick långsamt och det kändes
befriande när våra furirer efter
några timmar gav oss en rejäl
körare i stridsexercis. Ingen
skjorta var torr efter den duv-
ningen. Till sist ansågs vi ha
fått nog av praktik för stunden
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och övningen avbröts för mat-
rast.

Efter rasten återtog vi våra
platser på åsen. Furirerna
Karlsson och Johansson intog
utgångsläge bortom en strand-
bod nere vid havet. De medför-
de ett antal skärmar av olika
storlek och fårg. Furir Fondeli-
us stod stram och uppmärksam
bakom oss som tryckte i strids-
ställningarna. På tecken från
övningsledaren höjde han en
liten vit skärm. Omedelbart
därefter visades en stor vit
skärm nere på stranden. Den
betydde: "rök syns vid horison-
ten."

- Åtgärd? Volontär 132 Sjö-
lin!

- Rapport till gruppchefen,
fånrik!

- Rätt! Verkställ!
- Gruppchef! Kompass 5200!

Rök vid horisonten!
- Uppfattat!
De vita skärmarna togs ner

och i stället restes en stor gul

skärm med betydelsen "far-
tygsskrov syns vid horison-
ten."

- Åtgärd? Volontär 116 Jo-
hansson!

- Rapport till gruppchefen,
fånrik!

- Rätt! Verkställ!
- Gruppchef! Kompass 5200!

Fartygsskrov vid horisonten!
- Uppfattat!
Så fortgick övningen moment

för moment och kulminerade i
en eldunderstödd stormning,
det vill säga furir Karlsson vi-
sade en blå skärm vid stugknu-
ten markerande kulspruteeld,
medan furir Johansson med en
röd skärm i nypan störtade
fram emot oss. Naturligtvis av-
slog vi anfallet och kunde efter
hylsplockning och en kort ge-
nomgång anträda hemmamar-
schen till den sedvanliga va-
pen- och persedelvården.

Under de följande årens korp-
ral- och furirskolor följde ut-
bildningen i stort sett samma

mönster, vilket med säkerhet
inte avvek från vad som tilläm-
pades vid övriga armeförband.
Ibland frågade vi oss hur
mycket av det inlärda som
egentligen vore tillämpbart i
krig. En fingervisning ges i en
undersökning som gjordes
1944 bland befäl som fört
svensk trupp i verklig strid. En
som tillfrågats var chefen för
den Svenska Frivilligbataljo-
nen, översten Hans Berggren,
som med sin bataljon kämpade
vid Hangö juli-december 1941.
Om den mycket stora procent
stamanställt underbefål som
"utgjorde stommen inom batal-
jonen" säger han - visserligen
part i målet - följande: IIDevi-
sade sig med ytterligt få undan-
tag vara utomordentligt väl ut-
bildade, väl disciplinerade och
över huvud taget goda solda-
ter. II

Curt Sjölin

..
NYA FANRI-
KARPÅA 7

Onsdagen den 16 dec genom-
fördes A 7:s nya fånriksprov
med sergeanterna Zander och
Håkansson.

Vi skulle visa att tiden var
mogen för fånriksstjärnan. Det
något annorlunda utnämnings-
datumet 11 jan, beror på att vi
är A 7:s första kull av fullstän-
digt förstegsutbildade KB-ele-
ver. Tidigast 36 månader efter
inryckningen kan man bli fän-
rik.

Regementschef, överstelöjt-
nant Olle Bjurström, beslutade
att ett värdigt prov skulle ge-
nomföras med alla blivande
fånrikar på A 7-fånriksskjut-
ning. Provet bestod av två delar
som varje artilleriofficer ska
behärska - batteritjänstocheld-
ledningstjänst. Provet var hela
tiden mörklagt för oss två, en-

dast ryktesvägen visste vi att vi
skulle utsättas för något speci-
ellt. Onsdagmorgon fick vi an-
mäla oss på skolavdelningen
för kapten Leif Svensson och
kapten Sven-Ove Alfström ut-
rustade med fyrpunkt. Vi blev
uttransporterade till Tofta och
fick order att enskilt mäta in en
batteriplats med 2 pjäser inom
2 timmar. Till vår hjälp fick vi
varsin signalist som biträde.
Snabbt iväg och fastställa pjäs-
platser, ap, köra gyro, gå och
utvärdera kvtåg m m. Därefter
fick vi förbereda order till pjäs-
vägvisarna. - Ordern gavs och
till vår stora förvåning rullade
2 pjäser in och grupperade. Ett
kort avbrott för lunch, därefter
bar det iväg till gula pålen, där
regchef, perschef och C sekt 1
väntade. Eldledaren OA blev
underställda en pansarskytte-
pluton. Vår uppgift: nedkämpa
fi skpluton i dungen beredd

nedkämpa upl vid bredstugan.
Vi framryckte till stridsställ-
ningen där vi löste vår uppgift
som eldledare. Artilleriförban-
det, som vi grupperat, sköt mot
dungen och nedkämpade fi,
därefter inriktades förbandet
mot upl vid Bredstugan. Plöts-
ligt dök en pskpluton upp vid
N Strandriddarevägen som
slutligen nedkämpades.

Under hela momentet stod
regchef, perschef, C sekt 1 och
betygsatte oss. Resultatet var
godkänt för oss båda och i slut-
bedömningen stod sergeant
Mikael Håkansson som segrare
i fänriksskjutningen.

Fänrik Zander
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Löjtnant Rickard Wärff
fyller SO år den 20 mars.
Radiotelegrafis t
Tingstäde Radio

I

Löjtnant Bert Fridell
fyller SO år den 27 mars.
Stf plutchef 2.komp

Löjtnant Kurt Johansson
fyller SO år den 27 mars.
Idrottsinstruktör MKG

Assistent Loni Arvidsson
fyller 60 år den 3 april.
Sekreterare HSF

Major Gunnar Öberg
Fyller SO år den 23 mars.
Teknisk chef pansar

Löjtnant Gunnar Olsson
fyller SO år den 13 april.
Chef stabsexpeditionen P 18
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Den 11 till 21 december gäs-
tade den lettiska musikgruppen
"Mini-Pops" Gotland. Efter
kontakter med Brigadchefen
besökte denna kyrkligt oriente-
rade grupp MKG. Under en
lunch spelade och sjöng grup-
pen i MR, allt till lunchgäster-

.nas förnöjelse.
Gruppen bildades 1984, en

tid då man knappast vågade
räkna med ett fritt Lettland. För

att underlätta verksamheten
och finansiering har man en
stödorganisation som heter
"Morgonstjärnan". För två år
sedan inköpte denna organisa-
tion ett ödegods, Rezaka, i dist-
riktet Aluksne i Alsviks by. På
detta gods, som omfattar 100
hektar, finns idag 47 barn i åld-
rarna 5 till 16 år som deltager i
undervisning i sådana ämnen
som musik, dans, konst, reli-

gion och flera främmande
språk. På sidan om utbild-
ningsverksamheten sker repa-
rationer av godset med sikte på
att utveckla olika grenar av
lantbruk och öppna det första
gymnasiet av detta slag i Lett-
land.

Peter Bäärnhielm

En klenod flyttas
till Tyskland

I augusti 1942 avhölls Rege-
mentets Dag vid I 18 under led-
ning av överste Janse. Han
vissste då att 1942 års försvars-
beslut bl a innebar återuppsät-
tande av Göta Livgarde som P
1 med ett kompani (P 1 G) på
Visborgsslätt.

Under Regementets Dag föll
det sig naturligt att vid förevis-
ningsövningen visa upp en
första samövning mellan I 18
och P 1 G.

Ett par tysktillverkade strv
m/21-29 deltog. Varifrån dessa
var lånade har inte kunnat utrö-
nas.

När P 1 G fick egen kasern
1946 (nuvarande Havde) upp-
sattes en strv m/21-29 framför
denna.

Strv m/21-29 hade tjänar vid
Göta Livgarde, I 2, som drogs
in 1939.

Det var naturligt att det åter-
uppståndna Göta Pansarlivgar-
de lät sitt Gotlandskompani få
en traditionsvagn.

Denna strv m/21-29 har såle-
des prytt sin plats från 1946 till
den 2 dec 1992 då den började
sin transport till ett pansarmu-
seum i TYSKLAND, där just
denna typ av strv saknas.

21-29:ans plats hyser nu en
strv m 40 K som också har
knytningar till P 1 G och kasern
Havde.

Lars Lindström
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Frön 960:-
Paketet innehåller:
- Flyg t/r
- Flygbuss Arlanda-Vikingterminalen t/r
- Kryssning till Helsingfors med måltidspaket.

För mer information kontakta
Transit Resebyrå Tel:5372, 5377
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DANS PA VISBORGS SLATT

Innan Kaj Wiren begav sig ut på sitt senaste FN-uppdrag till f d Jugoslavien, bad han mig att bidra
med en musiksida i februarinumret av MKG-NYTT.

Jag tänkte då att ytterligare en gammal soldatvisa kunde få möjlighet att dammas av och visas upp.
Vid jultiden 1919, samma år som både Jugoslavien och NF (FN:s föregångare) bildades, var i GA

införd en dikt eller visa med överskriften "Dans på Visborgs slätt". Den är skriven av David Wik som
jag för övrigt inte vet någonting mer om. Musikangivelse finns inte. Av texten framgår att musiken kan
tänkas som en gungande valsmelodi.

Verserna är, som valstexter, ganska korta, tycker jag. Därför har jag tänjt ut texten lite i första versen
men lagt till några inledningstoner till valsen. Den är gjord med tre respriser, där vers 1 och 2 sjungs
till första reprisen och vers 3 och 4 till den andra. Vers 5 kan man ta om två gånger till den tredje reprisen.

Alla verserna har samma sluttoner. Efter som de skrevs vid jultiden, har jag låtit sista takterna inspireras
av sluttakterna i julsången" Stilla Natt". (1818.) Jag hoppas Franz Gruber inte misstycker.

God fortsättning!
Hälsningar

Göte Janzen

text David ','fik
musik Göte Janz6n

J=-~
/.M'.l-sfkenär s~ekan-de(den smeker)valsen går lekan-de. går Lekarr- dej -#-

J. Valsen vackert svävan-de och mu-siken som nen svävan-de

FJJ~I,)~~
flickan med böljande hå~~ dansar på foten så l1rtt. ~
trå-den i ungdomens vå~~i rin sarje ungmö har lett.

-j-,@~
~ BIA- a ö- gan strå-Ian-de, så längtans-fu- l~lt mA- lan-de,
4. Skratten Luat i.gt klingan- de; fli-(i,l-kor, som svingan-de

J J J 11;z3ki&J~
. å- ter- !l;elivets be-ha_ (ajg ut i dess fagraste glans. ~

lyftats på ar-mar-na 0- (o)p,veta att tråna en dans.

~J·~.I~~
5. Blicken spanar stirran-de; stegen föra irran- de

* J J J f1 ,J ~ r J 21 J J J I J'~I~. J§~
flickan med tvivlande ho~ ~p o-ro-ligt i sis-ta dans. '

visan Jrar införd i Gotlands Allehanda

tisdagaR 23 aaG, '9'9 (Nr 298)

DANS PÅ VISBORGS
SLÄTT

Musiken är smekande.
Valsen går lekande;
flickan med böljande hår
dansar på foten så lätt.

Valsen vackert svävande;
musiken, den svävande
tråden i ungdomens vår,
ren varje ungmö har lett.

Blåa ögon strålande,
så längtansfullt målande,
återge livets behag
uti dess fagraste glans.

Skratten lustig klingande;
~ flickor, som svingande

lyftats på armarna opp,
veta att tråna en dans.

x

Blicken spanar stirrande;
stegen föra irrande
flickan med tvivlande hopp
oroligt i sista dans.

Davik Wik


