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BETRAKTELSER
I skrivande stund - denna dag den ~.6april - visar termometern utanför

fönstret 24,5 grader. Vad har hänt? Ar våren äntligen här - eller k~n det
vara sommaren, som tagit oss med överraskning. Hur är det egenth9.en?
Har vi gotlänningar kontroll på hur många starurar som passerat? Tank!
Om vi hade förmågan att se in i framtiden - åtminstone den allra
närmaste tiden. Nej! Jag tror nog att det är bra att vi inte känner ti!l alla
detaljer i framtiden. Det räcker, som det är nu, att veta vad som ..l stort
händer. Årstiderna växlar. Efter vinter kommer våren och darefter
inträder sommaren o s v. Det är kanske så vi skall se på hela vår tillvaro,
med ofred i vår omgivning, lågkonjunktur och förändringar i vå~
organisation. Ser det mörkt ut eller av andra skäl är j?bbigt, så kan ~I
trösta oss med att det blir sannolikt bättre. För efter kng kommer alltid
fred - eller hur? Livscykeln är beständig! Se hoppfullt på framtiden!
Den är sannolikt full med möjligheter!

Redaktören

Vår -liv -
ska pelseunder

Det är inte kallt. Det är inte
heller varmt. Det är så där mitt
emellan som det bara kan vara
i april. Näsan kittlas av doften
som talar om att någon bränner
gammalt gräs och löv. Det är
vårens doft med minnen från
barndomen. Den skräckblan-
dade fascinationen när pappa
eller någon annan vuxen tände
på det torra gräset. Man gick
mot vinden för att få all röken
i ansiktet. Det var ju så oprak-
tiskt tyckte vi barn. Det skulle
brinna mycket fortare om man
tände på i andra änden och lät
vinden driva med sig elden.
Det tyckte vi ända till den dag
vi fick se vad som kunde hända
om man gjorde så, och den lilla
människan inte hann med na-
turkraften elden. Den här gång-
en vet jag inte var röken kom-
mer från, men doften är vår.

Men nu hjälper röken till att
förstärka en ny vårbild. Min
bild idag är mer mystisk och
kanske också mytisk. Det finns
ingen horisont idag. Min värld
har inga konturer. Mitt hav för-
svinner och uppslukas i ett vitt
skimrande, men ändå suddigt
töcken. Alla ljud dämpas men
hörs ändå så tydligt. I varje
sekund kommer något nytt när
en liten våg plaskar och susar

mot stranden. Var kommer den
ifrån? Vad händer med den?
Det är inte så enkelt att den bara
faller ihop och dör här vid
stranden. Nej den blir en del av
det hela. Den uppslukas i det
större men är också en förut-
sättning för det större. Den är
en förutsättning för livet men
också en del av det. Detta är
mitt evighetsfönster. Här vid
stranden i dimman och stillhe-
ten finns ingen början och inget
slut. Rörelsen, livet är inte ska-
pat av något eller någon påtag-
lig - det bara är. Det finns och
det vilar ibland men föds stän-
digt på nytt. Det anger livets
puls. Idag är det stilla och för-
siktigt, som den smygande spä-
da våren då den med varsam
värme söker sig allt mer in i
vinterkylan för att till sist få
övertaget.

I tystnaden bara finns jag och
tar till mig allt som är. Jag tar
till mig livets mystik. Jag kän-
ner att jag finns i den skapar-
kraft som bevisar livet - det
spirande, det knoppande, det
växande, det stilla skälvande,
det överväldigande jublande.

I all vår strävan, låt oss inte
glömma bort att stanna till och
lyssna, dofta, att andas detta
under som vi är en del av.

Peter Stillnert
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FN-mission
Jag blev, innan jag for iväg,

tillfrågad av C info att skriva
hem och berätta lite om vad
som händer här hos oss och hur
det är att vara ute på en ny
mission. Nu sitter jag här fram-
för en liten computer på mitt
rum och skriver och försöker
att samla mina tankar. Vem är
dåjag? Jag heter Christer Wahl
och arbetar på Lv 2 och jag tror
att de flesta vet vem jag är. Jag
är QM på HQ/LOGCOY i Ma-
kedonien. Vad är då det? QM
är en förkortning av quarter-
master, på svenska kvarter-
mästare, HQ/LOGCOY står
för headquarter and logis tic
company, Stab & trosskompa-
niet. Vi som jobbar där är en
blandad skara från hela norden.
Kompanichef och ställföreträ-
dare är svenskar och två av sju
plutonchefer är svenskar. Res-
ten är norrmän eller finnar.
Utav de meniga är ungefär
hälften svenskar, resten är fin-
nar och norrmän.

Vad är Makedonien för land
och varför vill dom ha FN-sol-
dater där?

Makedonien har varit en pro-
vins i det forna Jugoslavien. De
utropade sig självständiga i
mitten på 1990, men har inte
blivit erkända som suverän
stat. Sedan har Grekland bråkat
om namnet Makedonien, för
det finns en provins där som
också heter Makedonien. Gre-
kerna har inlett ett embargo
mot Makedonien.

I norr gränsar Makedonien
mot Serbien och Kossovo.
Längs den gränsen bor det en
hel del albaner, de så kallade
kossovoalbanerna. Vad är det
då som händer i Kossovo?

Jo, serberna förtrycker de al-
baner som bor där. Man är nu
rädd att Albanien med militära
styrkor skall försöka hjälpa
kossovoalbanerna. Den väpna-
de konflikt som då kanske star-
tar, kan bli början till ytterliga-

re strider i det forna Jugoslavi-
en.

Hela Makedoniens problem
är väldigt komplicerat, samt att
landet är väldigt fattigt. Och
detta på grund av att all handel
har avstannat och det är för att
de hade all sin export och im-
port med Grekland och Serbi-
en, men nu är gränserna mer
eller mindre stängda.

Det vi nu har gjort är att vi
upprättat observtionsposter
och vi skall övervaka, rappor-
tera och röra oss i Makedonien,
i rent förebyggande syfte.

Missionen är också unik för
det är första gången som FN
skickar en blandad styrka. Vi
har alltså ett skyttekompani
från Finland, Sverige och ett
från Norge. Bataljonsstaben är
nordisk och stab- och tros-
skompaniet är blandat som jag
tidigare nämnt. Allt detta gör
att det är väldigt spännande att
jobba. Det är utmaningar varje
dag. Man får verkligen testa sin
gamla skolengelska och då får
man klart för sig att den sitter
inte alls så bra som man trodde.

Chef för "The Nordie Batta-
lion" är översten Jan-Gunnar
Isberg och det är en väl merite-
rad man. Han har varit kompa-
nichef på Cypern och bataljon-
schef i Libanon. Hans ledstjär-
na är "lead by example". Med
andra och svenska ord, han
ställer samma krav på sina un-
derlydande som han gör på sig
själv.

Att rycka in i FN-tjänst är
som att börja om igen som be-
väring, det är ingen som helst
skillnad att rycka in hit eller
som våra soldater på Lv 2 i
januari gjorde. Efter att ha fått
uppleva det igen, så måste jag
säga att jag har lite mer förstå-
else för våra soldater där hem-
ma som är så förvirrade första
veckan.

Ungefär som när man rycker
in till ett repmöte så får man

som befäl ett par dagars utbild-
ning för att senare, när de me-
niga rycker in, ta hand om ut-
bildningen själv. Men det är
inte samma sak ändå, för de vi
får in till FN-tjänst är ju välmo-
tiverade soldater och dessutom
gräddan av de som gjort sin
värnplikt plus att ungefär SO %
har varit ute på FN-uppdrag
förut.

Som QM blir man ansvarig
för all mtrl som kompaniet
skall ha, och det är väl gott och
väl med det, men till det här
kommer det all extra mtrl, så-
som ett komplett storkök, ra-
diostationer till finnar och
norrmän, skrivbord, skriv-
bordsstolar, TV-apparater, vi-
deomaskiner och mycket
annat. Vi fyllde upp 23 stycken
20 fots containers, och med att
fylla menar jag fylla. De var
smockfulla. Bara det var en or-
sak till att jag klippte mitt hår
väldigt kort, så jag inte skulle
ha något att slita i. När jag kom
till Almnäs fattade jag inte vil-
ken stor apparat detta skulle
bli, och det gör man nog inte
förrän man varit med om det.
För att göra det lite mer spän-
nande så lastade vi själva alla
fordon och containers på tåg-
vagnar som skulle transportera
vår mtrl till Makedonien och
"huvudstaden" Skopje. Det var
två dagars hårt jobb för oss alla.

När det väl var klart, infann
sig en form av "västgötakli-
max". Efter det var det bara att
vänta på att få åka ner, vilket vi
inte fick förrän all mtrl var på
plats. Men så kom budet, den
12/2 klockan 0400 skulle det
bli revelj och 0840 skulle fly-
get starta, en inchartrad kärra
från Scanair.

På flygresan ner fick vi sam-
ma service som alla charterre-
senärer får, det var bara en
skillnad och det var att vi fick
inte dricka wisky efter maten
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och det var ingen som applåde-
rade när kärran landade.

Nu är vi nere i Makedonien,
på plats så att säga. Vi bor på
ett gammalt jugoslaviskt luft-
värnsregemente som har varit
tomt i ca två år. Så det fanns
från början inget som fungera-
de.

När vår förtrupp kom hit var
det väldigt kallt, men när vi i
huvudstyrkan kom hade dags-
temperaturen gått upp lite så
det var inte så farligt.

Men det tog inte många dagar
förrän det började snöa. Det var
ett riktigt snöfall med stora
snöflingor. På en natt kom det
ca 15 cm snö. Plötsligt var det
vinter. Så har det varit nu en tid.
Vår några dagar och precis när
man börjar tro på att nu är verk-
ligen våren här, då börjar det
snöa.

Direkt när vi kom hit började
vi att fixa till kasernerna och
det går hela tiden framåt. Det
dröjer nog inte så länge till in-
nan vi har fått till svensk stan-
dard när det gäller renlighet
och så vidare.

Drygt en vecka efter det att
alla nationerna var på plats var
bataljonen operativ. Vi har sex-
ton OPn (Observations posts)
totalt i bataljonen längs grän-
sen mot Albanien, Kossovo
och Serbien.

Längst i söder finns det finska
kompaniet som har sin kompa-
nistab i Tetovo. I mitten har vi
det norska kompaniet med sin
kompanistab i Skopje och till
sist har vi i nordost det svenska
kompaniet med kompanista-
ben i Kummanovo. Nu börjar
allt rulla i gång med supplyfly g
från Zagreb och Norden. Innan
vi lämnade Sverige kom supp-
ly officer och sade att vi even-
tuellt skulle bli tvungna att äta
"VA-burk" i minst en månad.
Det var ingen som trodde på
honom, men nu, sex veckor se-
nare, så tror jag honom.

Jag bara säger det, klaga ald-
rig på maten i fålt. Kockarna
här har haft sex olika burkar

som de har varvat. Var tredje
dag har vi fått samma mat, men
som tur är så har de haft med
sig kryddor och jag tror att jag
aldrig smakat på så många oli-
ka modeller på risotto. Nu har
vi kommit igång med leveran-
ser av färsk mat och den är
nästan för god. På grund av det,
joggar jag nu varannan dag 5-6
km.

Läget här nere är calm and
quiet, som det brukar låta på
morgonuppställningen. Det
mest upphetsande som hänt var
när ett flygplan med ca 90 pas-
sagerare störtade fyra- till fem-
hundra meter från landnings-
banan efter start. Antalet döda
var ca 70 stycken. Vår bataljon
blev inblandad i räddnings-
och uppröjningsaktionen. Det
visade sig att vi hade de maski-
ner och det folk som behövdes
för en aktion i den storleksklas-
sen. Det var alla möjliga in-
blandade från bataljonen, allt
från prästen som ledde kris-
gruppen tillsammans med
wellfare officeren, till killarna
som körde skadade och döda
från olycksplatsen. Nämnas
bör också kockar, bärg-
ningspersonal, sambandsfolk,
läkarteam och sist men inte
minst räddnings ledningen i ba-
taljonsstaben m fl. Det var en
riktig bataljonsoperation. Alla
bidrog till räddningsarbetet på
ett eller annat sätt. Vad jag för-
står, blev det Makedonska fol-
ket imponerade över vad våra

killar gjorde därute på olycks-
platsen.

Men det har varit pompa och
ståt här också. Vi har haft be-
sök av ÖB och försvarsminis-
tern. Dessa herrar har blivit es-
korterade runt och de har be-
sökt de olika delarna av batal-
jonen.

Nu går vi och väntar på att
Generalen L-E Wahlgren skall
komma på besök, han är ju ny
chef för UNPROFOR.

Man tror ofta att den inte är så
mycket folk från Gotland som
åker ut på FN-tjänst, men vi är
åtta man här nere.

Det är:
Mj Eskelund A 7, Kn Dalman

GK/KA 3, Kn Jacobsson Lv 2,
Lt Wahl Lv 2, Fk Karlström
TE/MKG, Serg Kahl, Pte Pet-
tersson, Pte Nilsson och Pte
Solja. Vi är en liten, men bro-
kig samling här nere från ön,
som alla hälsar till de som vi
känner.

Christer Wahl



MKG-NYTT s

E tt brev från en anhörig

Värnamo 1993-04-02

Major Mats Kvarnberg
Stålhatts kompani
Gotlands Art.reg (A 7)

Vi har nu, för gott, fått hem vår son, 268 Mathias Fransson, från han värnpliktstjänstgöring under
Ditt och Dina medarbetares befäl.

Jag och min hustru vill härmed framför vårt tack till såväl Dig som övriga befäl och anställda på re-
gementet för den tid Ni tagit hand om Mathias och hjälpt oss i vår fostran. Det har varit en nyttig och
lärorik tid för honom och han är odelat positiv till den tid han tillbringat hos Er. Det är med stolthet
han berättar om väl lösta arbetsuppgifter och jobbiga kabeldragningar på Gotland.

Den erfarenhet han fått och de upplevelser han varit med om har också inneburit förbättrade och för-
djupade relationer mellan oss och Mathias. Vi har fått ytterligare gemensamma värderingar - betydel-
sen av gott kamratskap, samarbete och hänsynstagande. Dessutom har Mathias och jag fått trevliga
"lumpar" -minnen att diskutera och jämföra.

Min hustru och jag vill även passa på att tacka för två trevliga dagar på Gotland i januari. Det bästa
minnet av dessa dagar var att få uppleva den anda av kamratskap och ömsesidig respekt som prägla-
de relationerna mellan alla i kompaniet - såväl mellan befäl och värnpliktiga som värnpliktiga emel-
lan. Ett annat mycket positivt minne var den stolthet och det engagemang som de värnpliktiga visade
för sina uppgifter, sin utbildning och inte minst för sitt regemente.

Än en gång - hjärtligt tack och lycka till i Ert fortsatta arbete med svensk ungdom.

Med vänliga hälsningar

Inger och Börje Fransson

Jag och mina medarbetare på Stålhatts komp vill i detta sammanhang passa på att tacka för allt stöd
och uppbackning som vi givits under utbåret 92/93.
Vi vill särskilt rikta det mot våra chefer samt mot den servicepersonal som finns inom myndigheten.

Mats Kvarnberg
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Lär blåljusförare köra bättre
Att köra utryckningsfordon

är inte bara att köra i hundratju-
go knyck utan vidare. Förutom
att kunna alla lagar och regler
måste man veta hur fordonet
fungerar och öva mycket för att
bli en skicklig förare.

Nu har Gotlands kommuns
räddningstjänst tillsammans
med MKG startat en specialut-
bildning för dessa "blåljusföra-
re".

Någon sådan utbildning finns
inte någon annanstans i landet,
berättar kursledaren Lennart
Ljungdahl, chef på MKGs sko-
lavdelning.

- Utryckningsförare utbildas
normalt hemma av sina egna,
och många har inte en klok in-
struktörsutbildning i botten.
De lär sig reglerna bra, men får
inte öva tillräckligt mycket.
Det är nämligen inte bara att
gasa på i alla lägen.

- 25 km/h kan vara för snabbt
ibland. Det är mycket viktigare
att man lär sig köra uppmärk-
samt och att man är ödmjuk i
sin körning, förklarar Lennart
Ljungdahl.

Kursen på Gotland bygger
därför på mycket körövning.
Nästan två tredjedelar av kur-
sen är praktisk körning, mest
på militärens övningsområden.
Resten av tiden delas lika mel-
lan teori och fordonskunskap.

På kursen går både sådana
som kör brandbil, ambulans
och polisbil. Brandbilsförare
utbildas i tio dagar, ambulans-
förare i sju dagar och polisbils-
förare i fem dagar. Kursen av-
slutas med en stor gemensam
slutövning på Tofta skjutfält.

Den första kursen gick i no-
vember och var så uppskattad
att bland annat Norrmalmspo-
lisen numera med förtjusning

rekommenderar kursen. En
kurs till gick i april och ett fyr-
tiotal personer har redan an-
mält intresse för juni- och sep-
ternberkurserna.

Det är egentligen kommu-
nens räddningstjänst som står
för utbildningen, med rädd-
ningschefen Jan Bejrum i spet-
sen. MKGs insats kom i ett
ganska sent skede. Den utveck-
lades snart till att MKG står för
både övningsområde, kur-
schef, instruktörer (Curt Jör-
holt, Alvar Olsson och Bengt
Hansson) och en del fordon.
Räddningstjänsten har också
instruktörer och fordon med,
och ordnar dessutom med allt
pappersarbete runt kursen.

Åsa Ehinger
Informationssekreterare
Gotlands kommun
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Mjölhatte träsk
Krigshamn och marinbas på Storsudret

Fyndet av behuggna trästockar i Mjölhatte träsk i maj 1991 gav upphov till en rad intressanta frågor.
Frågor som börjat få sina svar och som talar för att det är en tidigmedeltida krigshamn som återfunnits.
En av de frågor som ställdes var om det kunde vara den "försvunna" Hoburgs sättingshamn som
återfunnits?

Bakgrunden är den att det under 1991 som ett resultat aven systematisk genomsökning av Mjölhatte
träsk hittats träkonstruktioner där. Man har för över 60 år sedan hittat ett trästycke vilket aldrig
ålders bestämts, man vet för övrigt ej exakt var. Detta har gjort att man spekulerat i den eventuella
förekomsten aven bulverkskonstruktion.

Tvärvetenskap
Vid tolkningen av ett fynd av detta slag krävs att man anlägger ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt.

Det ges i en situation som denna utrymme för att formulera hypoteser vilka förhoppningsvis efter hand
skall kunna verifieras eller avfårdas. Kanske flera under lång tid kommer att kvarstå som just icke
verifierade hypoteser.

Fyndet av träkonstruktioner i Mjölhatte träsk ger även upphov till stimulerande möjligheter att bedriva
ett tvärvetenskapligt inriktat forskningsarbete. Företrädare för discipliner som, givetvis arkeologi, men
även ortnamnsforskning, kulturgeografi, geologi och historia bör här alla kunna lämna bidrag till arbetet.
Fosfatkartering, bestämning av 2,5-metersnivåkurvan i terrängen, dendrokronologiska och C14-analy-
ser kan här finna sin rättmätiga plats i ett forskningsprogram.

Av synnerligen stort intresse vid försöken att tolka en möjlig funktion av träkonstruktionerna i
Mjölhatte träsk är dels Gotlands tidigmedeltida administrativa indelning, dels den ortnamnsforskning
som bedrivs av Ingemar Olsson, professor vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms
Universitet.

Medeltida ting
För att få en bättre förståelse för problemet måste vi se tillbaka på den historiska situationen.
Under HOO-talets andra hälft åtog sig gotlänningarna att följa den svenske kungen på ledung, fårder

mot hedniska folk och att då ställa upp med och utrusta "snäckor", d v s en typ av fartyg. Det gutniska
landstinget hade friheten att själva bestämma om de ville deltaga i korstågen, eller om de ville betala
till dessa, erlägga en "ledungslame" .

Den gutniska staten var relativt löst sammansatt av sex sättingar. Dessa var envar bestående av några
ting. De olika tingen lydde alla under det gemensamma gutniska "gutnaltinget". Tillsammans fanns
tjugo ting.

Till sättingens uppgift hörde att utrusta en snäcka för ledungen och numera fil dr Per Lundström, som
tidigare var chef för Statens Sjöhistoriska Museum i Stockholm, har uppställt hypotesen att det skulle
ha funnits ett antal sättingshamnar runt ön. Se kartan över Gotland (efter N V Söderberg), där gränserna
för sättingar och ting är markerade. Om ett program för en vetenskaplig prövning av denna hypotes
redogör Per Lundström utförligt i årsskriften Gotländskt Arkiv 1981.

Snäckplatser
Professor Ingemar Olsson har framställt hypotesen att namn utmed den gotländska kusten med förledet

Snäck- kan vara associerat till hamnplatser, platser där man förvarat och utrustat snäckor. Han har
därvid konstaterat en god korrelation mellan Snäck-namn och utifrån topografiska förutsättningar
möjliga hamnplatser.

En likaledes god korrelation har konstaterats mellan Snäck-namnens fördelning längs den gotländska
kusten och de 20 tingen. Se tabellen. Tendensen att namnen fördelar sig nästan jämnt på de olika tingen
och längs öns kuster gör att professor Ingemar Olsson kan tänka sig att slutsatsen skulle kunna dras att
det finns ett samband mellan Snäck-platserna och de gamla tingshamnarna.
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Efter fyndet av trävirken i Mjölhatte träsk sökte jag i kartmaterial och på plats i terrängen efter en
möjlig gammal förbindelse mellan nuvarande Mjölhatte träsk och havet. Närmast till hands låg det
avståndsmässigt endast ringa näset på några hundra meter norr om träsket, men vid närmare studium
föreföll ändå ett område i sydvästlig riktning flackare och lägre.

Gammal passage
Det visar sig studier av kartmaterial och vid fältstudier i terrängen att det från Mjölhatte träsks sydvästra

del sträcker sig en praktiskt taget obruten rad av sankmarker ända ner mot kusten strax norr om Västlands
i Vamlingbo.

På en karta betitlad "Geometrisk charta öfwer Wamlingbo sochen" upprättad 1703 av lantmätaren N
Biörck, vilken förvaras i Länsstyrelsens i Gotlands län lantmäterienhet arkiv, syns en uppgrundning
centralt i träsker där det anges att "refwet" är ovan vattnet. Här torde slam och sand ha samlats mot ett
hinder på botten och det är här vi bör leta efter huvuddelen av bulverkskonstruktionen. På denna kartan
syns även sankmarker som sträcker sig mot sydväst.

Jag har inte haft möjlighet att göra regelrätta mätningar i terrängen men huvuddelen av det nämnda
området synes vid inspektion i terrängen endast ligga någon eller ett par meter över dagens havsnivå.

En möjlig passage vid tiden får Bulverkets i Mjölhatte träsk byggnad krävde självfallet fritt vatten
ända in. Frågan om vilken nuvarande nivå på landstrukturer som kan "accepteras" för att hypotesen
skall hålla är inte helt lätt att besvara.

Landhöjning
Antas Bulverket i Mjölhatte träsk härröra från llOO-talet bör man från denna tid räknat kunna räkna

med en landhöjning om ca 2 meter.
Härtill kommer vad professor Lars-Köning Köningsson särskilt påtalat för mig, vilket inte alltid

medtagits i beräkningar av tidigare havsnivåer på andra platser kring ön, att det under vikingatiden och
tidigmedeltiden rådde ett kraftigt högvatten. Man måste således beakta såväl landhöjningen som
variationer i havsytenivån som sådan!

Sammantaget skulle en huvudsaklig nivå på terrängen uppemot 2,5 meter kunna tillåta hypotesens
överlevnad. Enstaka högre hinder i form av grusvalar kan ha tillkommit vid stormar i samband med
havets tillbakadragande. Jämför de höga grusvallarna vilka effektivt täpper till tilloppet till Gamla hamn
på Fårö.

Snäckvik
..Vart kommer vi då om vi följer den hypotetiska vattenvägen som skulle förbinda Mjölhatte träsk med
Ostersjön? Jo, den mynnar exakt vid Snäckvik! Snäckvik, det vill säga just den plats där professor
Ingemar Olsson postulerat möjligheten av förekomsten aven sättingshamn!

Vill därför här sammanfattningsvis peka på möjligheten att de hittade konstruktionsdetaljerna i
Mjölhatte träsk kan ha fyllt funktionen som en mycket väl skyddad hamnansläggning.

För att kunna få ett avgörande angående huruvida träkonstruktionerna är belägna på ett sådant sätt att
det talar för att de utgör rester aven hamnanläggning, en marinbas på Storsudret, krävs att de kan dateras
samt att den eventuella tidigare förekomsten aven kommunikation med havet fanns.

Vad avser dateringen har fil mag alf Bråthen i Trollhättan, dendrokronolog med stor erfarenhet av
datering av träkonstruktioner i såväl kyrkor som profan bebyggelse inte minst på Gotland, gjort en
analys av virkesprover.

Krigshamn!
Denna analys har ännu inte gett någon exakt datering, men provernas utseende, vittringsgrad och

karaktär i övrigt är lika de prover som tagits från Bulverket i Tingstäde träsk och kunnat dateras till
tiden kring 1200.

Vad gäller vattennivån sade vi att en huvudsaklig nivå på terrängen uppemot 2,5 meter över dagens
medelvattenstånd skulle kunna tillåta hypotesens överlevnad. Där kom mig förre chefen för P 18 övlt
Bengt Hammarhjelm till hjälp!
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Det visade sig att han kunde förse mig med information om 2,5-meterskurvans utbredning i terrängen,
och därmed hur vattnets utbredning varit.

Det sensationella kan då med all rimlig grad av sannolikhet fastställas, nämligen att det som kallats
Bulverket i Mjölhatte träsk är lämningarna efter den aldrig återfunna Hoburgs sättingshamn,
Storsudrets krigshamn och marinbas under medeltiden!

Ingvar Engeström
Regementsläkare
HSF/MKG

Artikelförfattaren vid sankmark innanför Snäckviken i Vamlingbo där inseglingsrännan till Hoburgs sättings-
hamn sträckt sig. Foto: E-B Månelind 1991.
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Karta över Gotlands sättingar och ting efter N V Söderberg:

I.
l.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
III.
8.
9.
10.
IV.
ll.
12.
13.
14.
V.
15.
16.
17.VI.
18.
19.
20.

Hoburgs sätting
Hoburgs ting
Eke ting
Hablinge ting
Eksta ting
Burs sätting
Hemse ting
Burs ting
Garde ting
Kräklinge sätting
Kräklinge ting
Lina ting
HaHa ting
Hejde sätting
Hejde ting
Banda ting
Stenkumla ting
Dede ting
Bro sätting
Endre ting
Bro ting
Lummelunds ting
Rute sätting
Bäls ting
Forsa ting
Rute ting

Karta över Gotlands sättingar och ting efter N
V Söderberg: I. Hoburgs sätting: 1. Hoburgs
ting, 2. Eke ting, 3. Hablinge ting, 4. Eksta ting.
II. Burs sätting: 5. Hemse ting, 6. Burs ting, 7.
Garde ting. III. Kräklinge sätting: 8. Kräklinge
ting, 9. Linda ting, 10. Halla ting. /V. Hejde
sätting: 11.Hejde ting, 12.Banda ting, 13. Sten-
kumla ting, 14. Dede ting. V. Bro sätting: 15.
Endre ting, 16. Bro ting, 17. Lummelunds ting.
VI. Rute sättning: 18. Bäls ting, 19. Forsa ting,
20. Rute ting.
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Karta efter Armens eldledningskarta 1934 med angivande av strandlinjen med en vattennivå 2,5 me-
ter över nuvarande. Prickat antyds dagens kustlinje och begränsning av Mjölhatte träsk. Bearbetning
avartikelförf och övlt B Hammarhjelm.
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Snäck-platsemas anmärkningsvärt jämna fördelning på tingen enligt professor Ingemar Olsson:

Snäckhagen
Snäckgärdet
Snäckskog
Snäckänge
Snäckåker
Snäckgärde
Snäckhus
Snäckvik
Snäcku
Snäckänge
Snäckgärde
Snäckers
Snäckhagen

Rute ting
Forsa ting
Bäls ting
Lina ting
Kräklinge ting
Garde ting
Burs ting
Hoburgs ting
Banda ting
Stenkumla ting
Endre ting
Forsa ting
Forsa ting

Utsnitt av kartan från 1703 över Mjölhatte träsk, då kallat "Linhatta träsk" med uppgifter om "Hvit sand" och
"Refvet ofvan wattnet" centralt i träsket. Foto: I Engeström 1991.
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Ett uppdrag för TE/Pansar
När vår chef - Gunnar Öberg

- en dag i oktober kom hem från
ett sammanträde i huvudsta-
den, såg han mera hemlighets-
full ut än vanligt. Vid fikapau-
sen släppte han nyheten. "FMV
skall ha landets alla strv 102
statusvärderade före en eventu-
ell ombyggnad till strv 104 och
vi på MKG har fått uppdraget. "

Oj då! Vi tittade frågande på
varandra och undrade vem som
nu skulle göra allt detta. "Rune
och du får uppdraget och ni tar
med er tre strvmekaniker från
Miloverkstaden. Allt skall vara
klart och slutredovisat före
930401 så ni får sätta igång
omgående."

Klara besked, men hur fasen
skulle detta egentligen gå till?
Jo då, efter några dagar var pla-
neringen klar. Alla gotlands-
vagnar skulle besiktigas klart i
november. I december skulle
jobbet fortsätta i Skövde och
efter jul P 6 och P 7 i Skåne.

Första veckan i november
startade vi våra besiktningar.
Från MV var det Bertil Lundin,
Göte Holmer och Leif Eriksson
som ställde upp. Besiktningen
omfattade i första hand torn,
bandaggregat och chassi.
Tornkransens slitage skulle
mätas i åtta lägen. Bandaggre-
gatet noggrant kontrolleras så
att man kunde beräkna kostna-
den får att få detta i fullgott
skick eller om delar var värda
att omhänderta och använda på
kvarvarande vagnar o sv. En
tredjedel av vagnarna kommer
antagligen att skrotas bort.

I gråkallt novemberväder ge-
nomfårdes besiktningen iolika
gotlandsförråd och sista no-
vember hade vi kollat varenda
vagn på ön. Vi sammanställde
resultatet och packade därefter
för skövderesan. Måndagen 7
decem ber kördes en nedlastad
Nissan King Van ombord på
gotlandsbåten till Oskarshamn,
för vidare färd mot Västergöt-

land. I Skövde blev vi väl mot-
tagna av teknikerkollegan
Sven-Åke Stridh. Han kunde
det mesta om P 4-vagnarna och
hjälpte oss hela första veckan.
Men usch vad kallt och blåsigt
det var på Axvalla Hed när vi
kämpade med att starta och
kolla vagnarna där ute. Då var
det härligt att få komma tillba-
ka till hotellet Prisma och bli
bjuden på kvälls fika.

Lucianatten firade några av
oss i Götene Folkets Park. En
härlig kväll med dans till Curt
Hagers orkester och ett uppträ-
dande med ortens egen lucia
och tärnor.

Andra veckan tillbringade vi
till största delen i ett sedvanligt
plåtförråd i en mörk, djup skog.
Arbetet gick bra och på tors-
dagskvällen kunde vi åter styra
bilen mot Oskarshamn och ta
båten hem för att fira jul.

Den 11 januari satt vi åter på
gotlandsfärjan. nu för vidare
resa till Kristianstad. Något
undrande var vi nog hur vi
skulle bli mottagna på P 6.
Eftersom förbandet helt skall
läggas ned i sommar, kanske
stämningen där inte skulle vara
så trevlig. Men närvi kom fram
möttes vi av ett positivt tekni-
kergäng och mottagandet var
lika hjärtligt som i Skövde. En
förrådsman hade husbil och all
utrustning vi behövde klart när
vi kom, så det var bara att köra
igång med besiktningarna.
Skånevädret bjöd förstås på en
hel del överraskningar. Särskilt
minns vi morgonen efter första
orkanen när vi nätt och jämt
kunde ta oss fram till Ravlunda
på grund av alla kullblåsta träd
på vägbanan. Att det sedan var
strömavbrott hela dagen och vi
fick äta fältmässigt var ju en
bagatell. Ovriga dagar var väd-
ret ganska milt och behagligt
och arbetet flöt som det skulle.

När vi före resan skulle boka
hotellrum, valde vi länge mel-

lan C 4 och Grand. Något ljus-
huvud menade att eftersom
Grand har nattklubb med dans
är detta naturligtvis bästa alter-
nativet. Stort misstag!! Små
usla, fuktiga rum, dålig betjä-
ning och trasig bastu. Fast tors-
dagsdansen höjde förstås bety-
get en aning.

När vi efter två veckor skulle
resa hem, kom stormoväder
nummer två. Skulle verkligen
flyget kunna gå i dessa orkan-
byar? Bilresan mellan Ravlun-
da och Veberöd kändes redan
den ganska obehaglig. Rune
fick verkligen jobba hårt vid
ratten, får att vår höga och sma-
la Nissan-skåpvagn skulle vara
kvar på vägen. Flyget gick
emellertid utan minsta pro-
blem, endast 10 min försenat,
Den gamla Fokkern ruskade
lite på sig i starten, men uppe
på 9000 meter gick den som på
räls.

Veckan därefter jobbade vi
färdigt vid P 6 och fortsatte mot
Revinge och bostaden i Lund.

Ett speciellt tack till Peter i
motorförrådet P 6, som inte
bara hjälpte oss vid besikt-
ningsarbetet, utan också visade
oss en del av Skånes alla se-
värdheter. Vi besökte bl a
Åhus, Kivik, Brösarps Backar
samt såg både hjortar, rådjur
och vildsvin vid Christinehof
Slott. Hoppas du lyckas få ett
bra jobb även efter 30 juni.

Aven vid P 7 blev vi väl mot-
tagna och arbetet klarades av
som planerat.

Efter nära sex veckor i Skåne
hade vi samlat tillräckligt med
fakta för utvärderingen och den
17 februari körde vi iland i Vis-
by igen.

När jag skriver detta återstår
ännu allt arbete med att sam-
manväga uppgifterna och ge
förslag på vilka strv som skall
renoveras, skrotas eller sparas
på annat sätt.

Forts. pli nästa sid.
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Korpralens lilla misstag
I senaste numret av MKG-nytt fanns en artikel av Curt Sjölin. Det påminde mig om att jag en gång

nedtecknat några rimmade verser i vilka skribenten hade huvudrollen. Då jag nu åter läste verserna så
fann jag att jag - omedvetet - hade fångat en av Sjölins fina egenskaper, nämligen att kunna lyssna på
soldaten, ta tid på sig och göra en värdering och därefter kunna ändra sin inställning eller sitt påstående.

Det var egenskaper som inte var vanligt förekommande bland dåtidens befål, då ett ifrågasättande
oftast betraktades som ren uppstudsighet och kunde resultera i utskällning, språngmarsch eller förlängda
exercis pass.

Min första kontakt med Sjölin härrör sig till 1963 då han utbildade oss dåvarande korpraler på
Instruktörsskola 1 i sprängtjänst. Han var mycket skicklig och genomförde många spännande spräng-
moment, av vilka huvuddelen inte skulle kunna utföras med nuvarande säkerhetsinstruktion som grund.
Redan då upptäckte vi emellrtid att det gick att föra en dialog med Sjö lin, och jag minns ännu hur han
kunde avsluta ett samtal med: "Korpralen har rätt, jag hade fel". Detta beteende stod i bjärt kontrast till
det kompani varifrån vi kom, där en välmenad fråga kunde besvaras med: "Hur schatans dum får man
vara egentligen?" Nå, även denna egenskap hörde väl till undantagen, om sanningen skall fram. Vi
formas alla, mer eller mindre, av våra läromästare och denna "Sjölinska" egenskap är något som jag
försöker bära med mig i livet.

Hur många vi har kontrollerat
kan naturligtvis inte skrivas
här, men Leif och Göte har
kontrollerat ca 4000 pende-
larmsanslag och Bertil har av-
läst och flyttat sin indikator-
klocka på tornkransen nära
2000 gånger.

Ett lite annorlunda, men
intressant och stimulerande
uppdrag är nu i det närmaste
genomfört. Allt har fungerat
över förväntan, samarbetet i
gruppen har varit perfekt och vi
ser positivt fram mot nästa
uppdrag.

Sylve Karlsson

Om huru korpralen Arne Hedman var nära att av
misstag erhålla en smäll

Lasse Berg har mig berättat om en dag på I S 1,
"Skjutning" stod uppå programmet, uti vapnen de sig klätt,
marsch till Hällarna - de södra - solen lyste klar och fin,
dagelev var Arne Hedman, ledare var Curt Sjö lin.

Truppen, under Arnes ledning, skulle vapnen draga ur,
under väntan uppå dukning utav hel- och halvfigur.
Men av ordning blev det ringa, mera utav stoj och fläng,
medan Curt Sjölin allena, visiterar målterräng.

Curt till dageleven ropar, från terrängen längre fram,
Hedman hör ej vad han säger, truppen stör, för mycket glam,
"ty~t", han säger, Curt ånyo, ropar an och något vill,
"HALL NU KAFfEN!" ryter Arne - Curt Sjölin ses rycka till ...

Lugn men mörk han kommer åter, kallar Hedman fram till sig,
ger kommandot: "Tag figuren" Lägg på axeln! Följ nu mig!"
Ovriga med bävan undrar, vad som efter komma skall,
strax försvinner Curt och Arne, bakom Mellangläntans vall.

Utom synhåll Curt nu säger: "Din figur mot busken ställ,
och nu, dageleven Hedman, skall du få en djävla smäll!"
"Jag har inget gjort!" sa Arne, som ett frågetecken paff,
"Jo du bad mig hålla käften och för det skall du ha straff!"

Arne stammande förklarar: "Detta skrek jag till min trupp."
"Om det sant är," Curt nu sade, "ta figuren åter upp,
följ mig!" Och när de till truppen, båda hade återvänt,
återtog Sjölin befälet, som om inget hade hänt.

N-Å Stenström
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Brev från Costa Rica
Runt omkring mig breder

Costa Ricas huvudstad, San
Jose, ut sig som en glimmande
matta i den kolsvarta natten.
Månen, som sig bör längs de
tropiska breddgraderna, ligger
ner och tycks vara det enda som
når över de enorma vulkan-
massiv som omger staden.

Jag har, när detta skrivs, varit
bosatt och arbetat i Costa Rica
i nära fem månader och fortfa-
rande förundrar jag mig över,
hur fridfullt allt är här. Att ett
land, med grannländer som Pa-
nama, Nicaragua och El Salva-
dor, som dessutom är en av fä
stater i världen som helt saknar
försvarsmakt, kan vara så fred-
ligt sinnat. En kort tillbaka-
blick i historien visar att redan
år 1889 inledde Costa Rica sin
långa tradition som suverän de-
mokratisk stat och har sedan
dess, med några få korta
undantag, bibehållit denna sta-
tus. I dag är Costa Rica, i mina
ögon, ett välmående land med
en socialpolitik och utbild-
ningsnivå som är fullt jämför-
bar med västvärldens I-länder.
Naturligtvis har den frånvaran-
de utgiften för ett försvar kom-
mit andra områden till godo,
men jag tror att den samtidigt
skapat en beroendesituation
gentemot fosterstaten USA. I
dag satsas en stor del av landets
ekonomiska resurser till att be-
kämpa typiska välfärdspro-
blem som narkotika, miljöför-
störing och bristande in-
frastruktur. En stor utgiftspost
är underhållet av vägnätet,
även om det inte märks. Det är
inte ovanligt att hela vägar för-
svinner i ett häftigt skyfall eller
att de rasar samman till följd av
en jordbävning.

Att vara bilförare här är inte
att gasa upp till 90 kilometer
per timme och slå på farthålla-
ren. Det gäller att ständigt vara
på alerten, beredd att väja för
"Potholes" (stora hål som av

outgrundlig anledning finns
längs alla Costa Ricanska vä-
gar) och samtidigt se till att vä-
gen är fri från boskap. Ingen
vägsträcka, som jag har åkt på,
kan bekräftas vara en säker väg
utan överraskningar. Då jag
och en kollega, Henry, genom-
förde en strapatsrik tur genom
Costa Rica, mötte vi en av de
för landet typiska farorna.
Mörkret hade precis fallit, när
vi befann oss på en slingrig
bergsväg som kantades av ett
flera hundra meter brant stup.
Molnen hade slutit sig kring
oss, då vi befann oss på flera
kilometers höjd, vilket begrän-
sade vår sikt till några fä meter.
Henry hojtade till: - "Stor sten
på vägen". Detta hade blivit ett
standardförfarande, att föra-
rens ögon var riktade precis
framför bilen och framsä-
tespassagerarens ögon försökte
penetrera molnen ytterligare
ett tiotal meter framåt. Under
några sekunder tvekade jag, till
höger eller till vänster? Valet
föll på vänster. Då vi kom upp
jämsides med hindret konstate-
rade vi att rätt vägval hade
gjorts. Stenen, som hade röd-
målats, fungerade som en var-
ning då höger körfäl t var borta!
Aven om jag varken ur ekono-
misk eller ur trafiksäkerhets-
mässig synvinkel vill rekom-
mendera bilkörning i Costa
Rica, så är det ett nödvändigt
ont för att nå många av de mest
intressanta platserna.

För att lämna de tråkigheter
som landets vägnät kan ställa
till med och övergå till allt det
fantastiska man kan uppleva
här, så är det viktigt att förstå
Costa Ricas unika geologiska
förutsättningar.

Costa Rica är hjärtat i den så
kallade "Centrala huvudhe-
misfären'' , vilken är en av de
yngre landmassorna i världen.
Den centrala huvudhemisfären
uppkom ur en kollision mellan

den södra (Afrika) och den nor-
ra (Europa) hemisfåren. När
dessa landmassor möttes över-
fördes de ekologiska förhållan-
den som rådde på de två konti-
nenter till den nybildade Cent-
ralahuvudhemisfären. Detta
har i dag lett till att Costa Rica
har ett sällsynt rikt växt- och
djurliv, som omfattar fem pro-
cent av världens totala bestånd.
Det system som djuren och
växterna är insorterade i, popu-
lärt kallat "regnskog", är värl-
dens mest komplicerade eko-
system. Många forskare anser i
dag, att i detta system ligger
grunden för allt liv på jorden.
För att verkligen förstå hur vik-
tig den Centrala huvudhe-
misfåren är för vår existens,
kan man illustrera detta med ett
rådande förhållande från "Bar-
nens regnskog" i Monteverde,
som för övrigt ligger just i Cos-
ta Rica. Om ett enda djur eller
en växtart försvinner ur
systemet, rubbas ekobalansen
och inom kort börjar djur efter
djur och träd efter träd att dö ut.
Processen, som kan jämföras
med en kärnreaktion, kommer
inledningsvis att gå långsamt
för att efterhand snabbt öka
hastigheten. Vad som riktigt
hänger i de olika stegen och om
processen går att stoppa, är det
ingen som i dag med säkerhet
kan säga, men ett är säkert, den
mänskliga rasen kommer ock-
så att drabbas. Regnskogen,
som egentligen består av ett an-
tal olika skogar i ett lika stort
antal skilda klimat, är således
väldigt känslig även för väldigt
små störningar. Costa Rica,
som en av fä representanter för
alla typerna av regnskog, har
därigenom fått en mycket an-
svarsfull uppgift: Att bevara
och skydda sina skogar. Detta
verkar dock vara en uppgift
landet tagit på allvar, då 12,2
procent av landets totala yta i
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dag är skyddad genom natio-
nalparker och naturreservat.

Det är dessutom, just i dessa
parker och reservat, som Costa
Rica fått sin nya näring "Eco-
turism" och från min synvinkel
är det här man som besökare får
valuta för sin 1000 mil långa
resa. Här finner man de aktiva
vulkanerna, molnskogarna, ut-
sikten över de milsvida
regnskogarna och kan ta en
svalkande dusch under någt av
de många vattenfallen. Bara
vulkanerna, med sina många
sevärdheter, är helt otroliga att
se. Vulkanen Arenal, som är en
av de mest aktiva, sprutar stän-
digt lava och längs bergsslutt-
ningarna kastas stenar högt upp
i luften av de heta ångstrålar
som pressas fram från vulka-
nens inre. Bäst upplever man
vulkanaktiviteterna på kvällen,
då lavan tydligt kan ses rinna
efter sidorna och det enorma
mullret ekar mellan bergväg-
garna och får marken att skaka.
Själv kan man sitta på tryggt
avstånd, med en kall öl, i det
observatorium som är byggt
vid vulkanens västra fot. Andra
vulkaniska sevärdheter är de
heta källor, kokande lerfålt och
de svavelsjöar som vulkanerna
Poäs, Vieja och Irazu visar
upp. En av de största fördelarna
med vulkanerna, är att de är.
relativt lätta att ta sig till och
det finns goda möjligheter till
bekväm övernattning. Vulka-
nerna är uteslutande gruppera-
de längs den stora bergskedja
som genomkorsar landets mitt
från norr till söder.

Längs den östra sidan av
bergskedjans fot, börjar den
fuktiga regnskogen. Den sko-
gen motsvarar min föreställ-
ning om hur en "riktigt" djung-
el skall se ut. Värmen ligger
runt 35° Celsius och luftfuktig-
heten är konstant 100 procent.
Växtligheten, med de enorma
träden som ständigt skymmer
himlen, är så tät att det är omöj-
ligt att ta sig fram utan mache-
te. På vissa ställen har ett nytt

jord plan bildats flera meter upp
i luften. Denna företeelse upp-
kommer då lianer och andra
klätterväxter länkas samman
till ett finmaskigt nät som fång-
ar upp de växtdelar som faller
från trädkronorna. Växtdelarna
förruttnar och utgör sedan gro-
grund för andra växter och
snart har ett jord plan bildats,
tjockt nog att bära en männi-
ska. Djurlivet i djungeln är
enormt omfattande men endast
ett tränat öga har förmåga att
uptäcka alla de väl kamouflera-
de invånarna. Trots detta ser
man en hel del djur, som man
genom sitt klumpiga uppträ-
dande skrämmer upp. Många
exemplar behöver man inte ens
söka med blicken, de drar sig
till en. Jag tänker närmast på de
tusental insekter som ständigt
kretsar omkring och gör tillva-
ron allt annat än lättsam. An
mindre roligt är det då alla in-
sekter i djungeln har en tendens
att växa sig så stora.

Tyvärr har jag under mina be-
sök i den här typen av djungel
haft svårt att njuta av turen me-
dan den pågick. I dag, däremot,
ser jag tillbaka på turerna som
helt underbara.

Detta otroliga växtsystem
som omfattar allt från mina
krukväxter hemma i Sverige,
om än något större, till de mest
egendomliga växter jag någon-
sin skådat. Där finns 40 meter
höga Fikusar och Monstreror,
stora som mitt vardagsrum. Or-
mar, små som stora, blandat
med fårgglada grodor, apor
och tapirer som gör sitt bästa
för att smälta in i den omgivan-
de grönskan. Alla ljud från pa-
pegojor och cikador och andra
oidentifierade flygfån som gör
en alldeles omtumlad. Kort
sagt: - "Paradiset på jorden att
minnas, men helvetet att upple-
va".

Väljer man i stället att ta sig
lite längre upp på bergsslutt-
ningarna så kommer man att
möta ett betydligt svalare kli-
mat. Här tar andra typer av

regnskogar vid. Ett passande
sammanfattande namn på des-
sa skogar kan vara
"Molnskog", då de ständigt, på
grund av den höga altituden är
omgivna av moln.

Mitt arbete här, för fundatio-
nen "Pro Bosque Verdes en
Costa Rica", syftar till att beva-
ra just en sådan typ av
regnskog. Under lösandet av
en av de arbetsuppgifter jag
och min flickvän Jessica, fått
oss tilldelade, fick vi tillfälle att
besöka ett av landets mest svår-
tillgängliga områden:
Molnskogarna nedanför vulka-
nen Turrialba. Efter flera dagar
av förberedelser kom vi äntli-
gen iväg. De två första etapper-
na, som skulle klaras av med
vår jeep, gick över slingriga
bergsvägar för att slutligen
leda oss in på den mest eländi-
ga väg jag någonsin skådat.

Marschfarten sänktes till ett
par kilometer i timmen och det
var en befrielse när vi äntligen
nådde slutpunkten för bilfår-
den. Platsen vi kommit till var
en nationalparkernas basläger,
som upprättats för att hindra
olaga avverkning och tjuvjakt.
Basen, som bestod av ett plåt-
skjul och en flaggstång med
costa ricanska flaggan, var den
omlastningsplats där mulås-
norna skulle överta bilens arbe-
te. Under det att mulorna lasta-
des och sadlades passade vi på
att gå igenom kartorna med
parkvakterna. Faktum var att vi
redan befann oss på 2000 me-
ters höjd och inledningsvis
skulle klättra ytterligare en ki-
lom eter upp, innan nedfärden
mot den dalgång, där Pro
Bosque Verdes ägor tar vid,
kunde påbörjas. Strax innan
avfård tilldelades vi tabletter
mot "altitudsjuka". Altitudsju-
ka, som uppkommer hos män-
niskor, ovana vid hårt arbete på
höga höjder, har symptom som
i stort kan jämföras med symp-
tomen för akut vätskebrist, det
vill säga trötthet, illamående
och svimningskänslor. Natur-
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ligtvis är det förenat med livs-
fara om sjukdomen bryter ut
under bergsklättring, så pillren
svaldes utan knot.

Runt omkring oss tornade
enorma berg upp sig, alla täck-
ta av väldiga djungler, som mot
toppen är helt omhöljda av
moln. Fuktigheten, som tilltog
längs vägen mot vulkanen Tur-
rialba, fick kläderna att klibba
fast mot kroppen och gjorde
luften behagligt sval. På grund
av stigens beskaffenhet hade vi
inte tid att närmare studera den
skönhet som naturen ständigt
bjöd på. Ibland var vi dock
tvungen att titta upp, då en när-
gången kolibri susade förbi
eller när en flock vrålapor
under ett vansinnigt tjutande
flydde in i djungeln, men i öv-
rigt fann jag det säkrast att se
vad stigen hade för överask-
ningar. Det var en skräckfull
färd på en stig inklämd på en
halvmeter bred klipphylla kan-
tad av ett stup på flera hundra
meter. Längs stigen hade ras
från toppen lämnat stora klipp-
block som spärrade vägen för
oss. Till min stora fasa stanna-
de min mula då och då med alla
fyra hovarna uppe på något av
klippblocken, hon funderade
en stund innan hon raskt skut-
tade vidare.

Då vi äntligen nådde dal-
gången hade pulsen lagt sig så
pass att ett normalt samtal gick
att föra. Efter en välbehövlig
rast fortsatte färden in i den
regnskog som täcker större de-
len av dalgången och bergs-
sluttningarna omkring den.
Den täta djungeln var nästan
omöjlig att ta sig igenom och vi
tvingades bitvis framrycka
längs uttorkade flodfåror. Efter
tre timmars svettig kamp nådde
vi en uthuggen glänta. Mitt i
gläntan låg ett ensamt trähus
vid vilket några mulor strosade
fritt, vi var framme! Den en-
samme arbetare, som bevakar
ägorna, tog emot oss med va-
pen i hand. Lätt oroade hälsade
vi glatt, väl medvetna om att

Costa Ricansk lag medger att
verkanseld får avlossas mot in-
kräktare. Louis, vår geolog och
tekniske rådgivare, spädde på
vår oro ytterligare genom att
sakligt påpeka att "bergsmän-
nen ofta är helt galna". Det av-
löpte emellertid bra och efter
en rejäl måltid kunde vårt arbe-
te påbörjas. Utrustade med hel-
täckande klädsel och ficklam -
por gick vi ut i den angränsan-
de djungeln. Vår uppgift var att
samla växtprover och göra en
dokumentation av befintligt
djurliv. Louis fick naturligtvis
styra allt detta arbete. Jag och
Jessica stoppade prover i plast-
påsar och försökte samtidigt
lyssna på den lektion Louis
gav. Mörkret slöt sig snabbt
omkring oss och fick med ens
ljuden runt omkring oss att till-
ta i styrka och ur varje buske
hördes febrila aktiviteter från
de uppvaknande djuren. Över-
allt kretsade eldflugor och blin-
kade med sitt förvånansvärt
starka sken. Ljuskäglorna från
våra ficklampor träffade allt
från de mest egendomliga in-
sekter till större däggdjur så-
som tapirer. Vid flera tillfällen
hördes de typiska ljuden från
stora kattdjur i kamp med var-
andra. Ljudet som börjar med
en vanligt kattväsning, som
hastigt tilltar i styrka för att
övergå till ett gällt skrik, var
inte alls särskilt ovanliga då
ägorna har ett omfattande be-
stånd av jaguarer, pumor och
ozeloter. På vägen tillbaka till
huset började marken plötsligt
skaka och ett öronbedövande

dån, som från en kraftig
åskknall, ekade genom luften.
Lätt skadade och med stora frå-
getecken tittade jag och Jessica
på varandra.

- Det var bara ett träd som
föll, sa Louis lugnande. Det vi-
sade sig senare att detta var
mycket vanligt förekomman-
de, då nästan alla de riktigt sto-
ra träden har begränsad livs-
längd. Efter det att trädet dött
tar förruttnelseprocessen
snabbt hand om rotsystemet
och sen är det bara en tidsfråga
tills 70 kubikmeter trä slår i
backen.

Fulla av intryck och beundran
för den enorma vildmark vi
under den gångna dagen fått
bekanta oss med kunde vi sluta
ögonen och låta drömmarna
blanda sig med regnskogens
alla ljud.

Martin Liander
Löjtnant Lv 2
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MKG-Mästerskap i bowling
Så har då äntligen 1993 års Bo Magnusson ME/Mobs,

mästerskap i bowling genom- gjorde vad de kunde för att
förts. matcha varann. Men eftersom

Det har som vanligt skett i Clas-Göran hade ett högre han-
Vis borgs hallen. J ag trodde dicap drog han det längsta strå-
faktiskt ett tag att det rörde sig et. Hade det gällt "ren slag-
om deltagarrekord - men icke - ning", hade Bosse vunnit med
det fattades 4 anmälningar till ett mindre antal käglor.
en tangering. Prisbordet i år var gediget,

Av 38 anmälda kom 34 till förutom vandringspriset och
start. diplom, hade idrottsavd med

Det här året hade vi även an- Olle Gardell i spetsen, skänkt
mälningar från Tde/Ra och många fina hederspriser. Där
GKJKA 3. En vpl från Lv 2 fanns overaller, collegetröja
hade också anmält sitt intresse och mycket annat. Prisutdelare
för klot- och kägelIeken. i år var stabschfen P 18, övlt

Nytt för i år är ett vand- Jan-Inge Svensson, som vi
ringspris, som undertecknad tackar å det hövligaste för att
har skänkt till tävlingen. Det är han kunde ställa upp.
en kägla i naturlig storlek på en Priserna fördelades rättvist,
ekplatta med en inskription. där största delen av prisbordet
Där får vinnaren sitt namn, av- lottades ut till de startande, vil-
delning samt resultat inristat i ket uppskattades.
priset.

För att få behålla detta pris för
gott gäller följande: Vinst tre år
i följd eller fem inteckningar
sammanlagt.

Tävlingen genomfördes som
handicaptävling i 4 serier var-
för det blev väldigt svårt att få
fram rätt handicap till alla täv-
lande. Många har aldrig hållit i
ett klot, ännu mindre testat spe-
let. Men vi gjorde ett genom-
snitt och satte ett personligt
handicap därefter.

Inför tävlingarna i år verkade
det som om många hade tränat
eftersom resultaten i många
fall var mycket bra.

Stämningen var som vanligt
hög där det bjöds på en och
annan kommentar. Stilarna var
också många och härliga att se
på.

Somliga såg ut .... som dom
bar på en skivstång och andra,
mer "etablerade" spelare, såg
ut som vanligt. Där fanns även
ett och annat "pokerface" ock-
så.

När jag säger pokerface tän-
ker jag på Clas-Göran Brynolf
ME/Amfd. Hans spel gick inte
att rå på. Han, tillsammans med

Den här tävlingen är kul även
om det är lite fix med. Det var
debut för mig som arrangör,
men jag hoppas alla är nöjda,
även om det förekom lite små
missar ibland. Men som sagt,
det är misstagen man lär sig av.
Jag tackar alla som har ställt
upp och gjort denna tävling
möjlig. Ett speciellt tack till
Soldathemmets personal som
ställde upp helhjärtat och fixa-
de kaffe och färskt bröd till oss,
samt bowlinghallens pojkar
med resultatgivningen.

Ninni, TSF

PS. Vid eftersnack diskutera-
des att arrangera en liknande
tävling i höst eller starta en
kvällsliga inom avdelningarna
på myndigheten. KUL! Tål att
tänkas på. DS

Resultat

Mäst 1 Clas-Göran Brynolf ME/Amfd
2 Bo Magnusson ME/Mobs
3 Ninni Lingstedt ME/fSF

Hcp/Serie
21
5
9

Slutresultat
878
820
818
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Mentorskap
Jag fick chansen i nov -92 att

deltaga i kommunens s k Le-
darskapsutveckling. Det var
Eva Jupiter inom Gotlands
kommun som dragit igång det-
ta. Till sin hjälp hade hon bl a
Christina Franzen (manager
Procordia ).

Utan att egentligen veta vad
det var frågan om, mer än att
jag förstod att det skulle handla
om ledarskap, tackade jag ja.

Det visade sig att hon hade
inbjudit ca 20 st olika chefer
inom den offentliga sektorn att
deltaga. Ex på chefer som är
med : rektorer, läkare,
vårdcentralchefer. basenhet-
schefer inom vården, chefer
inom försäkringskassan, skat-
tekontoret m m.

Vi deltar tillsammans i ett an-
tal seminariedagar ca två dagar
varannan månad under ett års
tid.

Det hela skulle dock inledas
med att varje deltagare skulle
"skaffa sig" en mentor.

Vad är då en mentor? Enligt
uppslagsboken är mentor: Ge-
stalt i Odysseen, vän till Odys-
seus och uppfostrare till hans
son Telernachios under faderns
långa bortovaro, därav den
överförda betydelsen "lärare".
Denna mentor är då tänkt att
fungera som exempelvis rådgi-
vare, samtalspartner, lärare i
vissa fall m m. Vad själva men-
torskapet blir är ju sedan upp
till resp individ/mentor. Alla
har här valt ut och tillfrågat en
person som de anser vara en
framgångsrik chef/ledare.

Själva seminariedagarna be-
står ofta av att någon konsult
leder diskussioner, håller före-
läsningar om det stora ämnet
ledarskap. (Här deltar inte
mentorerna utan kontakten
med dessa sker individiuellt).

Konsulterna vi hittills har
haft har varit av varierande
sort. Några mycket bra, andra
något sämre. Ibland tycker jag

att det finns en viss "övertro"
på konsulter. Mycket beroende
på att de kommer "utifrån" . När
någon säger något inom företa-
get motsv, är det inte alltid lika
mycket värt. Det har handlat
om lite olika saker under de här
dagarna. Några exempel är
konflikthantering, organisa-
tionsuppbyggnad olika ledar-
stilar mm.

Jag vill i detta sammanhang
passa på att säga att vi inom
militären ligger långt fram
inom ledarskapsområdet.
Dessutom är det roligt när det
uppmärksammas ute i det civi-
la. Konsulterna har nämligen
ofta sagt: - Jasså har vi en mili-
tär med i församlingen, ja ni
går ju oftast i täten när det gäl-
ler ledarskap.

Christina Franzen var förres-
ten på A. 7 rör några månader
sedan och gjorde en artikel om
vårt ledarskap inom det militä-
ra. Artikeln, som till stor del
handlar om hur vi lyckas få
fram så duktiga vpl chefer,
publiceras i Procordias perso-
naltidning (40 000 läsare).

Andra saker som är bra med
dessa dagar är att man kan ut-
byta erfarenheter med personer
från helt skilda områden.

Man inser mer och mer att
den organisation som vi har
inom det militära är bra. Vissa
av de basenhetschefer som del-
tar har t ex bara träffat sin chef
någon enstaka gång på flera år.
Många basenhetschefer , 30-40
st inom vitt skilda områden, har
alltså samma chef. En av de
deltagande läkarna sa till mig:
- Om man skulle jämföra situa-
tionen med det militära, så
skulle t ex Visby bästa bloms-
terhandlare kunna vara chef A
7. Han menade att hans chef
inte visste vad det egentligen
handlar om. I dessa omstruktu-
reringstider ansåg han det som
mycket frustrerande.

Så även om blommor är vack-
ert, är det bra att vi har vår
överste.

Jag tror personligen att en av
våra stora fördelar är att vi by-
ter chefer inom olika nivåer re-
lativt ofta. Sedan tycker jag
inte att alla måste vara unga.
Aldre personer med erfarenhet,
som klarar av att stå för förny-
else, borde ju vara guld värda
som chefer/ledare. Ett bra
exempel på detta tycker jag är
Tommy Sand lin, tränare för
Brynäs ishockey lag. Redan på
tidigt 70-tal skördade han stora
framgångar som tränare. Dessa
har han kunnat bibehålla tack
vare erfarenhet och förnyelse,
anser jag.

Tack för ordet!

Mats Kvarnberg
C Stålhatts komp

r
Uthyres
Stuga vid Åminne veckorna
26-30, 33-34.
Tel jobbet: 5484
Tel hem: 50775
OIle Ylander

~ ~
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Lite om ADB
Ni ser oss i matsalen, i korri-

doren' kasernen eller något
annat ställe på området och
ställer er frågan vad gör dom ?
Det skall denna lilla presenta-
tion förhoppningsvis klara ut.

Vilka är dom då som jobbar
på ADB ?

I demokratisk ordning börjar
vi med Chefen.
Mats Alstäde

avdankad Kapten,
född på P18, nume-
ra i civila kläder och
med den mycket
trevliga titeln Byrå-
direktör. Den dri-
vande kraften inom
myndigheten (och
även bromsande
tycker en del).

Har varit med från
början, känner till,
kan och har det
mesta som berör
ADB instämplat i
hjärnbarken.

Favorituttryck:
"Det är på gång"
samt "Jävla skitoxe".

verkstaden inom tele (numera
Marktele).

Började vid ADB för 2 år
sedan, hjälper Kenneth i den
löpande driften samt håller på
med dom delar och system som
berör pc.

Skapligt kunnig på Datakom -
munikation.

Favorituttryck: "Friskt kopp-
lat hälften brunnet".

Hur är då "miljön" på MKG.
Det dom flesta har kommit i

kontakt med är en terminal av
typ Twist (den med vridbar
skärm) eller 3400- den lite mo-
dernare varianten.

När man "knackar" på dessa
kommer man i de flesta fall i
kontakt med terminalväxeln
och får ett välkomstmeddelan-
de som säkert är välkänt för

dom flesta.
Sedan väljer
man vilket
system man vill
komma till.
(Om detta inte
fungerar ringer
man till ADB).

Men vad lig-
ger bakom? vad
händer ? när
man knackar,
och om inte,
vad är det som
felar.

Om vi tar en
användare nere
på området i en
kasern t ex.

När han knackar så vaknar en
"burk" i ett skåp i källaren till
liv. Det är vad vi kallar en NID
(Network Interface Unit).
Denna är ihopkopplad med
Nya Wisborg med hjälp av det
som vi använder att samman-
binda olika system och termi-
naler. Det är vad man kallar för
ett nätverk.

Vårat är av fabrikat Unger-
man Bass och är inte speciellt
på något sätt, förutom till nam-
net. Med hjälp av nätverket ra-
sar man upp till terminalväxeln
i datorrummet på NW. I den får
användaren tilldelat sig en "lin-
je" samtidigt som välkomst-
meddelandet skickas till termi-
nalen.

Nu kan man välja vilket av
dom öppna systemen man vill
använda, t ex F S LOKAL. När
användaren gjort sitt val kopp-
lar växeln upp till den dator

Kenneth Broström - Drift
och utveckling.

Kenneth är Kapten, Artille-
rist, härstammar från A 7. (Tro-
ligen därför han kan lägga ihop
102).

Hans huvudområden-är Drift
och Utveckling. Han"är trolli-
gen en av försvarets bästa inom
utveckling av program med
hjälp av Progress ett 4 GL verk-
tyg.

Han är även mycket duktig på
verktygen hammare och löd-
kolv.

Favorituttryck: "Tack och hej
leverpastej"

Thomas Larsson - Drift
Civilisten i sammanhanget. I

grunden Ingenjör. Började vid
försvaret efter värnplikten, då
vid FRA. Sedan 10 år på Milo-

Vi tre jobbar hela dagarna
med att hålla igång !

10 st Minidatorer
200 st Terminaler
150 st Skrivare
70 st PC Datorer
1 st Nätverk
Samt en massa nödvändig

kringutrustning.
Eftersom utvecklingen inom

detta område går framåt med
stormsteg så går en hel del tid
åt till att

planera, utbilda samt doku-
mentera förändringar i vår
"Miljö".

Inom datavärlden pratar man
mycket om vilken miljö man
har. Vad man då menar är inte
om det är varmt eller kallt i
datarummet, utan vilken typ av
datorer man har och hur man
kopplar ihop dessa.
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som innehåller det valda pro-
grammet.

Ett välkänt problem är att
ibland kommer det ingen
utskrift till skrivaren. Orsaken
till detta är oftast (inte alltid)
att skrivarna "pratar" med da-
torn på ett sätt som kallas för
handskakning.

När skrivaren är beredd att ta
emot en utskrift så skickar den
en "signal" till datorn. Denna
uppfattar detta som OK och
sänder utskriften. Om skriva-
ren är utan papper eller pap-
persmagasinet inte sitter i,
skickar skrivaren inget OK.
Datorn uppfattar det och ställer
sig att vänta.

Nu undrar vän av ordning
men min skrivare är helt OK,
den står "On line". Lika förban-
nat kommer ingen utskrift. I en
dator finns något som kallas för

NYHETER OCH
BULLENTINER från
MÅ
BÄ TTRE-projektet:

Sedan föregående MKG-
NYTT har stabs- och utbild-
ningsbefäi vid P 18, A 7, Lv 2,
TE, ME samt arbetsledare från
ME - sammanlagt 150 personer
genomfört ett två-dagars semi-
narium på Fårö där man lärt
känna varandra över "revir-
gränserna", diskuterat frågor i
vardagsetik kopplade till job-
bet samt tagit upp utbildnings-
och policy frågor som känts an-
gelägna.

Fördjupning i etik- och mo-
ralfrågor planeras till hösten.

skrivarkö. Där läggs alla ut-
skrifter i väntan på sin tur att
skrivas ut. En del skrivarköer
delas av flera skrivare så, att
om nu en skrivare som håller på
att skriva ut blir utan papper
skickar den, som tidigare
nämnts, sin signal till datorn att
nu får du vänta. Datorn lyder
och slutar att skicka resten av
utskriften. Nu inträffar det som
ställer till problem.

Den utskrift som ligger och
väntar på sin tur i skrivarkön i
datorn blir även den stoppad.
Lösningen är att felet på den
aktuella skrivaren åtgärdas.

Man kan lösa detta genom att
gå in i datorn och manipulera

men då går den utskrift som
pågår åt skogen.

Vi jobbar med detta och när
vi får möj lighet att ge varje
skrivare en egen kö försvinner
problemet.

Jag hoppas att du orkat läsa
ända hit och att det inte blivit
för tekniskt (läs tråkigt).

Och att du "hängt med" i alla
svengelska ord, men detta är
den värld vi på ADB lever i.

Till sist ett ord till alla pe-
användare

"Bättre tio virus i kroppen än
ett på hårddisken"

Thomas Larsson

MKG-DAG l JUNI
1993

Om vädret så tillåter, kommer MKG-dag att genomföras i
p 18 änge. Programmet Innehållert CMKG information till
personalen, NOR-utdelning, fänriksutnämning och givetvis
ett antal andra aktiviteter.
Program med tider utsänds senare.

Tillsammans med samver-
kanskurserna för stöd- och
stabspersonal har nu ca 450 an-
ställda deltagit i någon form av
internatutbildning inom pro-
jektets ramar där syftet bl a va-
rit att öka kunskapen om var-
andra och varandras arbetsupp-
gifter och därigenom ytterliga-
re förbättra samarbete inom
och mellan avdelningar och en-
heter.

När det handlar om att skapa
positiva förändringar på en ar-
betsplats så kan utbildning
samt möjlighet att träffas utan-
för den ordinarie arbetsplatsen
underlätta och röja väg. Men
till syvende och och sist hänger
det naturligtvis på varje individ
att själv dra sitt strå till stacken.

Jag kommer att tänka på några
rader av Stig Dagerman med
vilka jag väljer att avsluta da-
gens rapport:

"Jorden kan du inte göra om
stilla din häftiga själ

. Endast en sak kan du göra
en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler
En hungrande broder mindre
betyder en broder mer."

Jag önskar alla en fin sommar.

Marianne Adman
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Estniske försvarsministern på Gotland
Den sista helgen i mars be-

sökte den estniske försvarsmi-
nistern, Hain Rebas och hans
statssekreterare Priit Heinsalu,
Gotland. Ministern, som är
uppvuxen i Göteborg, är reser-
vofficer i Svenska Armen,
samt även professor i historia.
Denna bakgrund har givetvis
givit många kontakter i om-
världen och inte minst i Sveri-
ge.

Anledningen till besöket var
en inbjudan från chefen för
högskolan på Gotland - Mag-

nus Lahne. Ministern framför-
de då önskemål att få träffa rep-
resentanter för försvaret och
kustbevakningen.

Under fredagen besökte Mi-
nistern högskolan, samtidigt
som undertecknad visade Vis-
by för statssekreteraren. På lör-
dagen presenterade stabsche-
fen MKG vår myndighet. Där-
efter gjordes ett besök hos
kustbevakningen och ett av de-
ras fartyg. Besöket hos kustbe-
vakningen var kanske den mest
givande delen av programmet.

Just nu pågår nämligen en upp-
byggnad av både försvaret och
kustbevakningen i Estland.
Därför diskuteras nu på estnisk
regeringsnivå, vilken roll kust-
bevakningen skall spela. Hu-
vudfrågan är, om organisatio-
nen skall vara en civil eller en
"halvmilitär" organisation.
Framtiden får utvisa vad besö-
ket på Gotland gav dessa rege-
ringsrepresenanter från vårt
nära grannland.

Redaktören

Vad händer på MKG
3-4 maj
6 maj
8-9 maj
11 maj
V319
V 320
21-22 maj
21-25 maj
24-25 maj
27 maj
1 juni
10 juni

Försvarets personalvårdsnämnd besöker MKG
DM i fättävlan
Terräng Touring på Tofta - fyrhjulingsfantaster från hela landet träffas
Militärbefälhavaren Milo M besöker MKG
GKÖ och slutövning P 18

Gotland Mountainbike Challange på Tofta och Östergravar
Det tyska segelskolfartyget GORCH FOCK genomför ett örlogsbesök i Visby
Försvarsutskottet besöker MKG
Utryckning P 18
MKG-dag
MDM i banskjutning (arr Lv 2)

19-20 juni Västtyske försvarsministern besöker, tillsammans med försvarsminister Björk,
Gotland
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PRATBUBBLAN
I februarinumret av MKG-NYTT visade vi en kärvänlig bild från PersE. Denna bild engagerade
många! Vilket innebar att redaktionen fick så många förslag, att vi tyvärr inte kan publicera dessa.
Redaktionen föll för följande pratbubbla, som är insänd av lt Arne Strandänger Livkomp/P 18

MMMÅÅÅÅ BÄTTRE

Grattis Arne! När du har vägarna förbi Nya Wisborg, har du en handduk som väntar på dig hos Mari-
anne Adman.

Bilden tagen under CA 7 slutövning. Vad kan en officer vidA 7ha i tankarna?

För att komplettera min uppsättning
med äldre nummer av MKG-NYTT
söker jag följande utgåvor. 1989: 1,
3, 4, 5, 1990: 3, 4, 1991: 2. 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 HSF/MKG

Just när dom skall till i sängen säger hon:
- Egentligen får jag inte göra det här för min doktor.
- Ar du sjuk?
- Nej, nej! Jag är gift med en läkare.

- Äter du kinesmat?
- Nej, jag tycker den är risig.

- Har du sett budcentralens senaste film?
- Har dom gjort någon film?
- Ja, BUDFADERN!
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ISB-tropp på MKG
Under februari månad hade

MKG kallat hit ett ovanligt för-
band, en ISB-tropp. ISB står
för Indikering ~anering och
Brand och av beteckningen
framgår därmed att huvudupp-
gifterna gäller skydd mot ke-
miska stridsmedel. Nämnda
ISB-tropp var destinerad till
Sudergruppen. Detta ISB-för-
band utbildades vid Totalför-
svarets Skyddsskola i UMEÅ
och var här för att öva i egen
krigsterräng. Myndigheten an-
ställda inbjöds för att ta del av
dess konster, men endast ett
3D-tal personer hörsammade
inbjudan. Därmed gick de även
miste om ett gott kaffe och färs-
ka bullar.

N-Å Stenström
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Tj ej träff
23 mars arrangerade

Stabsavd tjejträff i Cafeterian
Nya Wisborg. Många hade
lockats av temat, som för kväl-
len var hattar. Att bära hatt - ett
vårtecken så gott som något -
har ju åter blivit på modet -
både bland kvinnor och män.

Hattelje Anci, (Anci Jakobs-
son), hattmakerska från Etel-
hem, var inbjuden att visa sin
senaste kollektion. Och Anci
hade många vackra hattar -lju-
va, med tyll och rosetter, hattar
med stora brätten och vackra
dekorationer, dramatiska mo-
deller i svart sammet - varian-
terna var mänga.

Anci berättade hur hon går till
väga i sitt skapande - frän ide
till en fårdig hatt. Därefter var
det dags att prova allt det vack-
ra hon hade med sig. Ett upp-
skattat nöje, som synes av bil-
derna här intill.

Tack till Anci för att hon ville
komma.

Inger Gottfridsson

Foto: Annemaj Lundin
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Förrådsman Stig Karlsson
fyller 60 år den 22 juni.
Truppserviceförrådet ME

Förrådsman GeorgJohansson
fyller 50 år den 23 april.
Förrådet VE

Byråintendent
Margaretha Ericsson
fyller 50 år den 30 maj.

o

60 AR

Förste driftintendent
Elisabeth Nilsson
fy ller 60 år den 24 juni.

o

SOAR

Löjtnant Olle Hallberg
fyller 50 år den 11 maj.
Tekniska detaljen Lv TE

Förrådsman Sven Nilsson
fyller 60 år den 23 juni.
Krigsförrådet ME

Kapten Sylve Karlsson
fyller 50 år den 2 maj.
Underhåll pansar TE

Assistent Birgitta Björkdahl
fyller 50 år den 11 juni.
Sekreterare HSF



MKG-NYTT 27

En dröm
En gång för mycket länge

sedan, så börjar väl de flesta
sagor, var det en liten pojke,
som satt och lyssnade på radio.
Ja det var så längesen att TYn
inte var uppfunnen än. Han satt
och lyssnade på vår tids förste
rappare. Rapparen var natur-
ligtvis svensk och hette Evert
Taube. När pojken hörde de
rytmiska orden om den spän-
nande platsen och de skeenden
som beskrevs, accompanjerat
aven trumma i bakgrunden
tänkte han - dit skall jag fara
när jag blir stor. Åren gick och
den lilla pojken blev stor, väl-
digt stor tyckte en del, för stor
tyckte andra, men den lilla poj-
ken brydde sig inte om dessa
magra taniga personer. Han
tröstade sig med att dom säkert
bara var avundsjuka, eller vil-
ket var mer troligt, att de led av
anorexia allihopa. Men varje
gång han hörde Evert Taube
kom han ihåg sin dröm.

En dag så beslöt han sig för
att fråga om det var några fler
som hade samma dröm. Han
tog kontakt med en resebyrå
för att få ett ungefärligt pris.
Därefter gick han ut med en
förfrågan till sina arbetskamra-
ter och si han hade hoppats att
20 stycken hade samma dröm,
men tji vad han bedrog sig.
Efter en månad hade över 40
stycken anmält sig och slut-
summan pekar på över 90
stycken. Det var tydligen fler,
som hade samma dröm. Hade
de också lyssnat på Evert Tau-
be?? Och visst beskriver och
berättar han bra. Ta orden i
munnen, smaka på dem, uttala
orden och känn vilken under-
bar rytmik det är i dem. Man
längtar att besöka platsen eller
hur.

Det var Chi Hoang Ti
kung av Tsin
som lät bygga den kinesiska
muren

och bränna alla böcker i Kina

Detta hände på Hannibals tid
innan Jesus var född

Det var kungen av Tsin
Chi Hoang Ti
Kring alla kungariken han be-
segrat
lät han bygga den kinesiska
muren

Muren blev tvåtusen kilome-
ter lång
sex kungariken blev ett

Det var kungen av Tsin
Chi Hoang Ti
som lät bränna Gula kejsar-
dömmets böcker
och Tchoangs och Konfutses
och Lao Tses böcker

Kinas historia ska börja med
mig
präntade Chi Hoang Ti

Var och en som gömt någon
bok
blev märkt med glödgat järn

Den som blivit märkt
med glödgat järn
blev sänd till den kinesiska
muren
fick bära sten och mura ste-
nar på muren

Var och en som gömt undan
en skrift
blev slav på Chi Hoang Tis
mur

Detta är ett smakprov ur mu-
ren och böckerna. Lyssna, läs.

Den resa som Wisborgs Offi-
cersförening har anordnat är
ingen semesterresa. För de
flesta människor är ju ordet se-
mester förknippat med sol och
bad, så inte denna. Vädret i
Beijing (Peking) är ungefär

som här. Ca +5 grader i medel-
temperatur. Vi kommer inte att
ligga mer än på nätterna för-
hoppningsvis.

En liten detalj. När vi skulle
välja hotell hade vi att välja på
ett 5* hotell som låg på huvud-
gatan i Beijing eller ett 3* som
låg 10 min från centrum. Vi
valde det 3* . Varför??? Priset
var detsamma. Jo, det 5* hotel-
let låg 40 km från centrum på
huvudgatan, som lär vara, be-
roende på hur man räknar, mel-
lan 6-10 mil lång.

All vaken tid kommer vi att
vara ute och se på de olika se-
värdheterna som finns. Vad
kommer vi då att få se. Bl a

Kinesiska muren
(naturligtvis)
Muren skall vara något fan-

tastisk lång och välby ggd med
trappor och vakttorn. Muren är
6350 km lång och går över
både berg och slättlandskap.
Det tog 10 år för 300 000 man
att bygga den ca 200 år f. Kr.
Och den står fortfarande. Vi
har folk med från FBE som
kommer att studera och få tips
om hur man bygger på riktigt.
Det kommer säkert MKG få
nytta av i framtiden.

Minggravarna
13 av 16 Mingkejsare har be-

gravts här. Varje grav består av
ett andetom, en helig sal och ett
underjordiskt palats, en prakt
som nästan ställer de egyptiska
gravarna i skuggan.

Himmelska fridens torg.
Det torg som är centrum
i Beijing.

I norr ligger den förbjudna
staden.

I öster ligger central parken
med 100-tals åldriga cypresser
och i denna park ligger Shej i-
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tan-altaret för offer till jordens
och sädens gudar. Jord har
samlats in från alla delar av
Kina som en tribut till kejsarna.

I söder ligger ordförande
Maos Masoleum.

I väster ligger nationalför-
samlingen.

I övrigt finns det runt om-
kring torget massaor av sevärd-
heter, så kamerorna lär nog gå
varma.

Den förbjudna staden
Max antal besökare 25

ODD/dagså vi får hoppas våra
guider ser till att vi kan komma
in och titta. Vi börjar med att gå
in i staden genom en port som
heter Wumen och som leder
genom den inre muren. Porten
är 35 m hög (Wisborg är ca 15
m hög) och utsmyckad. Hela

området tar upp en yta av 720
000 kvadratmeter. Palatset be-
står av 800 byggnader innehål-
lande ca 1000 rum. Vi kommer
dock troligtvis att titta på 999,
mer orkar vi inte.

Detta är några av de saker vi
kommer att se. Naturligtvis gör
vi mer, ex käkar en pekinganka
(läckert mums), köper siden,
jade och emalj arbeten och inte
att förglömma - se en akrobats-
how och se Pekingoperan.

Vi kommer troligtvis att ha så
mycket att göra att vi behöver
semester när vi kommer hem.

Den lilla pojken från början
av berättelsen kommer få sin
dröm uppfylld att besöka detta
väldiga och mystiska land.

Drömmar har en tendens att
när de uppfylls bli en besvikel-
se, men denna dröm verkar bli
uppfylld över hövan.

Men finns det då inga pro-
blem??

Jovisst, men dem övervinner
vi väl. I alla drömmar finns det
drakar och i den här lilla poj-
kens dröm finns en stor ful dra-
ke som heter SAS. Den stora
frågan är om den fula draken
vill ta våra resenärer på sin
rygg och flyga dem till det för-
lovade landet i väster. Det land,
vars huvudstad heter Arlanda
och som har nyckeln till våra
drömmars land.

Vi ses i Beijing

Gösta
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Tävling med
gengasbilar,
i november
1940

" Macken"




