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Värnpliktige!

Då Du nu rycker in till Din första tjänstgöring vid Kungl Got-
lands infanteriregemente eller Kungl Göta pansar livgardes kom-
pani önskar jag Dig välkommen till en verksamhet, som jag hop-
pas skall utveckla Din personlighet till en ärlig och kunnig sol-
dat, vilken genom vilja och förmåga infriar de krav, som vårt
land ställer på varje utbildad värnpliktig medborgare. Om Du
visar ärlig vilja att göra Ditt bästa skall Du se att tjänsten har
sin tjusning även under påfrestande förhållanden. Din kropp
kommer att genom successiv träning nå en sådan kondition, som
Du med fördel bör vidmakthålla även efter utryckningen.

Jag kräver att Du vid alla tillfällen skall iakttaga ett värdigt
och rättskaffens uppförande för att främst bidraga till att hålla
regementets anseende högt. Detta innebär höga krav på renlighet,
puts och prydligt beteendemönster. Onykterhet i och utom tjäns-
ten medför därför bl a stränga straff.

Kom ihåg att i umgänget med kamrater visa vänlighet och
hänsyn. Varje form av kamratförtryck är förbjudet och skall
därför uppdagas och anmälas till Din kompanichef.

Slutligen vänder jag mig till Dig fastlänning, som beordrats
fullgöra Din tjänst här på Gotland! Tyck ej synd om Dig själv
att Du hamnat fjärran från hem och invand miljö! Tag Din vis-
telse här på ön med gott humör och lär känna öns speciella na-
tur, kultur och folk. Det öppnar ögonen för mycket av värde,
vilket - om det kräves - Du är satt att försvara!

Som en vägledning i och utom tjänsten tillägnar jag Dig där-
för denna bok.

Regementschef
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Kungl Gotlands infanteriregemente
genom tiderna

Gotlands infanteriregemente har utgått ur den för landskapet
säregna institutionen - Gotlands nationalbeväring - vilken in-
rättades år 1810. Den var ett uttryck för befolkningens starka
försvarsvilja och vilade på den allmänna värnpliktens grund,
d v s skyldigheten för de vapenföra männen att öva sig i vap-
nens bruk och försvara sitt land.
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Gotlands försvar till 1600-talets mitt
Gotland stod tidigt i livlig förbindelse med Sverige; var redan

på 800-talet skattskyldigt under svenska kronan och införlivades
småningom helt med riket. Ön överfördes 1570 till Danmark och
återvanns 1645 av Sverige.

Krigsorganisationen på Gotland, när den först börjar skönjas,
stod liksom i Norden' i övrigt på en hög ståndpunkt. De gamla
nordborna voro kända som duktiga krigare. Männen övades från
barndomen i vapnens bruk; att bära vapen betraktades som den
frie mannens ej blott skyldighet utan även - och ej minst -
såsom hans rättighet. Den allmänna värnplikten är således vår
härordnings urgamla form.

Brinnande vårdkasar gåvo i god tid underrättelse om fiendens
annalkande, budkavlar gingo i bestämd ordning från gård till
gård. Samlingsplatser voro på förhand utsedda. Ett system med
»fornborgar» skänkte skyddade uppehållsplatser åt icke stri-
dande.

Bondehären stred i sluten ordning. Stridsformen var anfallet. I
fullt språng störtade hoparna över fienden. En väl genomförd
samverkan mellan de olika vapnen kan redan nu påvisas.

Den tillfälligt uppbådade och med den stigande utvecklingen
alltmer otillräckligt utbildade bondehären blev dock vid den nya
tidens ingång ett alltför svagt värn för landet. Bondehären om-
bildades därför till en ständig och stående arme. Dennas huvud-
del, fotfolket, rekryterades genom utskrivningar varvid var tion-
de värnpliktig mellan 15 och 60 år uttogs till ständig knekt. Öv-
riga bildade landstormen.

Tiden från återerövringen av Gotland till nationalbeväringens
uppsättande

Någon utskrivning av krigsfolk synes icke ha kommit till stånd
när Gotland år 1645 åter blev svenskt. På Visborgs slott lades en
liten garnison av krigsfolk från fastlandet, jämte en mindre ar-
tilleristyrka. En skans fanns vid Klintehamn, en annan påbörja-
des på Enholmen vid Slite men blev aldrig fullbordad.

Under Karl XI:s krig blev Sverige hänvisat till försvar och nu
hämmade sig försummelsen att icke tillgodose öns försvarsme-
del. 1676 landsteg danska trupper och bemäktigade sig snabbt
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både slott och stad. Då danskarna efter tre år lämnade ön
sprängde de slottet, som sedan dess legat i ruiner.

Trots detta ägde för Gotlands del ingen ändring i försvars-
hänseende rum. Orsaken torde ha legat i att man ansåg Gotland
tryggat genom att flottan förstärktes och flyttades från Stock-
holm till Karlskrona.

Under stora nordiska kriget framträngde emellertid ryssarna
till östersjön och skapade så småningom där en flotta. Nu måste
man i en hast skapa ett försvar av Gotland, så gott sig göra lät.
Allt vapenfört manskap kallades under fanorna. En del befäst-
ningsarbeten kommo även till stånd, såsom Karlsvärds fäste på
Enholmen. Ryssarna landstego visserligen tre gånger under kri-
get på Gotland men avstodo från att söka erövra ön. Efter kri-
gets slut upplöstes försvarsorganisationen och Gotland låg ånyo
utan ordnat försvar.

Med franska revolutionen i slutet av 1700-talet hade den all-
männa värnplikten börjat införas i flera länder. Vid krigsutbrot-
tet 1808 återupplivade Gustav IV Adolf den aldrig upphävda
lantvärnsskyldigheten. Medan utskrivningarna pågingo på Got-
land, landsteg en rysk kår på omkring 1600man vid Slees i Gröt-
lingbo socken. Allmogen samlades beväpnad med yxor, liar och
en del gamla jaktgevär för att möta ryssen men bristen på ut-
bildning och utrustning gjorde att landshövdingen såg sig för-
anlåten att hemförlova manskapet och att utan strid överlämna
ön till den ryske befälhavaren. Den ryska ockupationen varade
dock endast en knapp månad. En svensk eskader landsatte trup-
per på Östergarn, vilka återtoge ön lika oblodigt som den fallit i

ryssarnas händer. Den närmaste följden av allt detta var att got-
länningarna begärde att få öka sitt lantvärn. Då detta vid kri-
gets slut upplöstes stod Gotland ånyo försvarslöst.

Nationalbeväringen 1810-1892
Genom erfarenheterna från 1808-1809 års krig hade Gotlands

befolkning kommit till insikt om, att ön behövde ett ordnat för-
svar.

Amiralen Cederström fick i uppdrag att ordna försvaret. Över-
enskommelsen med gotlänningarna var lätt avslutad, varpå ar-
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betet med organiserande t av Goaands nationalbeväring omedel-
bart började.

Enligt de ursprungliga föreskrifterna räckte värnpliktstiden
från 15 till 50 års ålder. Intill 30 år skulle de värnpliktiga tjänst-
göra som jägare. Övningstiden var 6 dagar om året. Varje man
förvarade och ansvarade själv för sitt vapen. Mobiliseringen gick
anmärkningsvärt fort. Ar 1853beräknades att öns 5 bataljoner
med sammanlagt 42 kompanier kunde samlas på mindre än tre
dagar. Med hänsyn till dåtida förbindelser måste detta anses vara
en synnerligen kort tid.

Vad nationalbeväringen kunde prestera visade exempelvis Ho-
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burgs kompani år 1829. Kompaniet marscherade då till fots 18
mil på 6 dagar, varav en ägnades åt fältmanöver.

1813-1814 års krig berörde ej Gotland. Om ock Sverige däref-
ter haft fred, har dock kriget stundom gått dess kuster så nära,
att krigsmakten vid flera tillfällen måst träda i vapen för neu-
tralitetens tryggande. Detta har Gotland mer än någon annan
landsdel fått erfara.

Ar 1854 bestämdes efter en överenskommelse med befolk-
ningen, att nationalbeväringens övningar skulle pågå i 10 dagar i
stället för de vanliga 6 och att hela styrkan skulle sammandragas
på en plats och förläggas i tält. Platsen för övningarna blev Vis-
borgs Kungsladugårds område.

Ar 1855 kom en ny påminnelse om Gotlands utsatta läge vid
internationella förvecklingar i östersjön. Förvecklingarna löste
sig visserligen utan krig, men episoden medförde dock ändringar
i nationalbeväringens organisation.

Enligt den nya organisationen, som antogs 1866 koncentrera-
des övningstiden till de första värnpliktsåren och nationalbevä-
ringen uppdelades på två skilda truppförband, Gotlands infan-
teriregemente och Gotlands artillerikår. Som förläggnings- och
övningsplats uppläts åt infanteriregementet en del av Visborgs
Kungsladugårds mark, där lägerförläggning anordnades.

Gotlands infanteriregemente 1892-1925
Genom 1892 års härordning ändrades namnet Gotlands natio-

nalbeväring till Gotlands trupper. Med hänsyn till förhållandena
på Gotland fick Gotlands infanteriregemente en säregen organi-
sation. Utöver de förutvarande 8 kompanierna tillkommo näm-
ligen 2 för Fårösund avsedda fästningskompanier samt en ve-
locipedavdelning, som skulle ersätta kavalleriet.

Den lilla styrkan värnpliktiga från Gotland kunde ej under ut-
bildningstiden fylla dessa kompanier, varför regementet tillde-
lades en årlig värnpliktskontingent från fastlandet på 500 man.
Icke blott för regementet utan för hela Gotland har denna kon-
tingent varit av största betydelse. Den har bidragit till att knyta
sambandet med det övriga Sverige fastare och spritt närmare
kännedom om ,östersjöns pärla» över hela Sverige. Den ökade
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manskapsstyrkan krävde större utrymmen och kaserner uppför-
des på Visborgsslätt, i vilka inflyttning ägde rum 1905.

Regementet har under de senaste årtiondena ett par gånger
kallats till neutralitetsvakt vid konflikt i östersjön. Första gången
var 1904, då kriget mellan Ryssland och Japan utbröt och andra
gången 1914, då hela regementet kallades till krigstjänstgöring.
Mobiliseringstillståndet bibehölls med så småningom skeende av-
spänning till mars månad 1918. I

Gotlands infanterikår 1928-1937
Avspänningen 'efter första världskriget medförde minskat in-

tresse för försvaret, vilket tog sig uttryck i 1925 års härordning.
då Gotlands infanteriregemente reducerades till en kår och be-
fälskadern minskades med 2/3 samt antalet värnpliktiga från
fastlandet sjönk till 300.

Redan före 1925 års nedrustningsbeslut hade man arbetat för
att få fram effektivare organisation av Gotlands trupper, som
kunde möta fiendenredan vid landstigningen. Den tidigare om-
nämnda velocipedavdelningens huvudsakliga uppgift var ordon-
nanstjänst. Det första försöket med ny organisation kom till
stånd vid 1923 års repetitionsövningar. De värnpliktiga uppma-
nades att taga med sina egna cyklar för användning under öv-
ningarna. Uppmaningen hörsammades av så många, att två kom-
panier kunde uppsättas. Det hela var emellertid ett par år täm-
ligen provisoriskt. Från 1928 bedrevs emellertid cykelutbildning
vid alla gevärskompanier. Ett cykelinfanterireglemente utarbe-
tades och fastställdes. Ett par år senare kunde hela kåren cykel-
organiseras med kronans cyklar även under repetitionsövning-
arna. Därmed var Sveriges första cykelförband skapat och denna
organisation har senare tjänat som mönster vid organisationen av
armens övriga cykelregementen.

Kungl Gotlands infanteriregemente återuppstår
Från mitten av 1930-talet kom det åter en tid av allmän oro i

världen, vilken åstadkom en upprustning även i Sverige. Genom
1936 års härordning återupplivades Gotlands infanteriregemente
och den 1. juli 1937 blev en stor dag på Visborgsslätt. Med mili-
tärparad, fältgudstjänst och i närvaro av åskådare i tusental fi-
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rade förbandet sin återuppståndelse som regemente och blottade
åter de två fanor, som sedan 1927varit dolda i sina fodral.

Paraden gick av stapeln vid Oscarsstenen, där nationalbevä-
ringen 1854mottagit sina fanor ur Oscar I:s hand.

Inför det ökade krigshotet 1938ökades beredskapen på Gotland
genom att ytterligare kontingenter värnpliktiga från fastlandet
fingo sin utbildning vid I 18. Vid Tysklands angrepp mot Polen
mobiliserades 1/9 1939 inneliggande värnpliktiga och de gotländ-
ska landstormsförbanden för kustbevakning.

Efter utbrottet av det finsk-ryska vinterkriget anbefalldes all-
män mobilisering 8/12 1939. Med större eller mindre beredskap
har regementet därefter varit krigsorganiserat under hela andra
världskriget. Omfattande befästningar ha uppförts bl a för att
stärka kustförsvaret.

Det gotländska försvaret stärktes ytterligare 1940 genom till-
komsten av hemvärnet och 1942, då pansartrupp tillfördes öns
trupper.

Redan före andra världskrigets utbrott insåg man att flyget
skulle få en avgörande betydelse och därför övades de gotländska
stridskrafterna i att snabbt ingripa icke blott mot kusten utan
även mot lufttrupp.

Under ledning av skickliga militärbefälhavare och regements-
chefer har regementet fostrats att i samverkan med andra trupp-
slag

SLA SNABBT och SLA HART
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Kungl Göta pansarlivgarde
genom tiderna

Hamiltonska regementet värvades år 1741 för garnisonstjänst
i södra Sverige. Detta regemente är ursprunget till nuvarande
Kungl Göta pansar livgarde.

Under Pommerska kriget förflyttades regementet till huvud-
staden år 1758.Då de i Stockholm ordinarie förlagda trupperna
återkommit dit, överfördes regementet till Finland. I samband
med Gustav III statsvälvning 1772 förlades III. bataljonen ånyo
till Sverige.

Vid kriget med Ryssland 1789 överskeppades den nyssnämnda
Ifl. bataljonen till Finland, varefter regementet med ära deltog
i träffningarna vid Sandby, Hirvenkoski och Korrois.

Segernamnet Svensksund - 9. juli 1790 - förvärvade rege-
mentet, då det såsom besättning på skärgårdsflottan var med
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vid Svensksund. På Aland ingick regementet under finska kri-
get 1808-1809 i von Vegesacks kår och deltog på ett hedrande
sätt i de därifrån företagna landstignings operationerna på finska
kusten. I rapporten om striden vid Lemo udde den 19. juni 1808
skriver generalen röra~de gardet: -Eders Maj:ts garde slogs så,
som ett garde bör strida •.

Efter övervintring på öarna lämnades Eckerö den 18. februari
1809.Under stark köld och snöyra, oroade av Kulneffs kosacker,
anlände huvudstyrkan efter 40 km marsch över skrovliga isar
följande dags morgon till Grisslehamn.

Under Napoleonkrigen ingick en bataljon av gardet i den
svenska armen. Denna bataljon avgick i maj 1813 till Pommern
och förlades på Riigen, På hösten förflyttades den till Sachsen
och följde sedan armens marsch över Breitenfeld och Leipzig,
över Merseburg och Göttingen till Hannover samt därifrån vi-
dare norrut mot Kiel. I januari 1814 började tåget till Belgien
över Liibeck och Köln, där bataljonen gick över Rhen och vidare
över Liege till Bryssel. Då Napoleon avsatts i april 1814, återvän-
de de svenska trupperna samt överfördes från Warnerminde till
Göteborg.

Redan i juli skedde ånyo uppbrott och denna gång gällde det
Norge. Till Stockholm återkom bataljonen i november 1814 efter
1 1/2 års bortovaro.

Garnisonstjänst i Stockholm år 1818 till 1894 bestod huvudsak-
ligen av högvaktstjänst på Kungl Slottet och i staden med för-
läggning på olika platser. Under Carl XIV Johans regering upp-
fördes en gemensam kasern för hela regementet vid Grevmagni-
gatan, dit regementet flyttade under stora högtidligheter år
1840. Femtio år senare skedde inflyttningen i kasernen vid Lin-
negatan.

Konung Oscar II överlämnade år 1894 de två fanor, vilka ännu
föras vid regementet.

Pansarlivgardet

Enligt 1925 års härordning organiserades vid regementet en
stridsvagnsbatalj on.

Försvarsorganisationen 1936 förvandlade Göta livgardes strids-
vagnsbataljon till Göta pansarlivgarde, förlagt till Enköping.
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Första värnplikts omgången inryckte 1945 till regementets nuva-
rande kaserner.

Gotlandskompaniet
På våren år 1942 uppträdde för första gången pansartrupp på

ön. Det var ett tiotal stridsvagnar jämte personal, som överför-
des från Södermanlands pansarregemente, och som sedan sam-
övade med på ön grupperade beredskapsförband ur I 18, varvid
alltifrån första början en energisk samverkan kom till stånd. När
hösten kom, och den värnpliktiga personalen hemförlovades efter
fullgjorda beredskapsmånader, stannade materielen - strv m/37
- kvar och bemannades med nya omgångar ur P 3.

Pansarförbanden kommo efterhand att spela en allt större roll
i organisationen. Vissa förstärkningar gjordes därför även på
Gotland. Ytterligare strv överfördes från fastlandet och dessutom
ett antal pansarbilar. På våren 1944 organiserades såsom bered-
skapsförband ett pansarbilkompani med de första vid P 1 G ut-
bildade pansarsoldaterna. Viss förstärkning med på fastlandet ut-
bildad personal erfordrades dock fortfarande.

Behovet av stridsvagnsförband för öns försvar blev emellertid
allt mer framträdande, och på sommaren 1944 kom förstärkning i
form av ett tungt strvkompani utrustat med 22 tons strv m/42.
För att ordna avlösning för personalen vid detta kompani beslöt
man att snabbutbilda personal - främst gotlänningar - i tung
stridsvagnstjänst. Efter kriget har utbildning bedrivits med
strv m/41 och strv m/40. Från och med utbildningsåret 1959-
1960 kommer utbildning att äga rum med infanterikanonvagnar
(ikv 102) och stridsvagnar (strv 74) och i pionjärtjänst.

Det är särdeles värdefullt, bl a ur beredskapssynpunkt, att de
eldkraftiga och lättrörliga stridsvagnsförbanden, så långt det är
möjligt, rekryteras med personal bosatt på Gotland, och att de
erhålla sin utbildning på ön och med den speciella målsättning,
som gotlandsförsvaret kräver. För att tillgodose detta behov or-
garniserades utbildningsförbandet Kungl Göta pansarlivgaTdes
kompani på Gotland.

Kungl Maj:t meddelade genom kungabrev i oktober 1943 be-
stämmelser för kompaniets organisation. Bestämmelserna innebä-
ra i korthet, att viss angiven personal på aktiv stat skall place-
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ras vid kompaniet. Kompaniet skall vara förlagt till Kungl Got-
lands infanteriregemente och vara i disciplinärt avseende samt i
allt vad rör inre tjänst och allmän ordning underställt chefen
för detta regemente.

I utbildningshänseende intar kompaniet emellertid en själv-
ständig ställning.

Genom de båda förbandens förläggning i anslutning till var-
andra ges möjligheter att öva samverkan och samarbete redan
i det dagliga rutinarbetet i en utsträckning, som saknar motsva-
righet i övriga delar av landet. De bästa förutsättningar finnas
för den goda samverkan i strid, som är utbildningens mål.
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Regementet av i dag
Vid I 18 och P 1 G utbildas årligen omkring 1000-talet svenska

värnpliktiga främst från Gotland, Östergötland, Småland, Söder-
manland, Västmanland och Stockholm under sin första tjänst-
göring. Här leds dessutom i regel en gång om året stora repeti-
tionsövningar med krigsförband. Förvaltningsorganisationen vid
regementet skall inte bara betjäna dessa förband, utan även se
till att all erforderlig materiel, fordon, vapen med mera finns
till hands i gott skick för ett stort antal krigsförband vid mobi-
lisering. Regementet svarar för inskrivning av sina värnpliktiga
och skall fortlöpande se till, att krigsförbandens alla kadrar är
fyllda med för sina speciella uppgifter utbildade soldater, befäl
och meniga.

Soldatutbildningen
Den -första tjänstgöringen. omfattar för de flesta värnpliktiga

304 dagar och indelas i fyra skeden.
Första skedet varar en dryg månad. Utbildningen bedrivs i ka-

sern och dess närhet. Du får lära Dig de militära formerna och
de första grunderna för Ditt uppträdande som soldat: hur vapnet
används, hur utrustningen sköts, hur Du skall gömma Dig i
terrängen och finna skydd för fiendens eld.

Andra skedet varar c:a fyra månader. Under detta skede syftar
utbildningen till att för alla lära in de färdigheter, som den en-
skilde soldaten måste behärska för att kunna bli en fullgod
kugge i det maskineri, som det färdiga militära förbandet utgör.
Orienteringsskickligheten övas upp och skolskjutningen avslu-
tas med prisskjutning. Förbandsutbildning i grupp påbörjas ti-
digt under skedet och fortsätter med pluton. Vid några tillfällen
förlägges under detta skede Ditt kompani i bivackförläggning för
övningar under mera fältmässiga förhållanden. Under detta ske-
de grundlägges också samverkan mellan infanteri och pansar.
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Tredje skedet varar från mitten av juli till början av okto-

ber, då utbildningen i grupp skall vara avslutad. Kompa-

nierna övas med den sammansättning, som de skall ha i den fär-

diga övningsbataljonen. Stridsskjutningar utförs i pluton med

stöd av understödsvapen. Infanterister och pansarsoldater sam-

övas ytterligare.
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Fjärde skedet varar så fram till utryckningen. Övningar i
kompani och bataljon spelar den största rollen. Samverkansut-
bildningen mellan infanteri och pansar slutföres.

Under detta skede följer fälttjänstövningarna slag i slag, och
finalen utgöres av militärbefälhavarens slutmanöver, då öv-
ningsbataljonen under realistiska, fältmässiga förhållanden får
visa vad den duger till i fråga om uthållighet och kunnande.
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Befälsutbildningen
För de värnpliktiga som uttagits till befälsutbildning, är den

första tjänstgöringen längre än för jivriga och får delvis en annan
karaktär.

De värnpliktiga, som tagits ut för gruppchefsutbildning place-
ras vid särskilda befälsskolor på Liv-, 6., 7., 8. och 9. kompa-
nierna.

Underbefälsutbildning för de värnpliktiga, som önskar bli fast
anställda instruktörer (furirer och senare överfurirer) och un-
derofficerare, är förlagd till Livkompaniets -Befälsskola I•.

Till samma kompani är regementets instruktörsskola förlagd.
Där vidareutbildas föregående års -befälselever I. till furirer.
De har korprals grad.

Hit rycker även till plutonchefsutbildning uttagna värnpliktiga
in. Deras ett år äldre kamrater vidareutbildas vid livkompaniets
plutonchefsskola.

Övningsgrenar
Verksamheten i fält är mycket skiftande. Det tjugonde år-

hundradets våldsamma tekniska utveckling har fört in det ena
nya momentet efter det andra i det moderna kriget. Din skolning
blir därför också mångskiftande. Utbildningsprogrammet innefat-
tar en lång rad av olika övningsgrenar. som motsvarar skolsche-
mats ämnen.

Exercis i sluten ordning är ett medel att snabbt grundlägga
disciplinen och det militära uppträdandet, samtidigt som förmå-
gan att behärska kroppen och att snabbt reagera övas upp. Under
sådana övningar inpräntas den för framgång i strid nödvändiga
vanan att ögonblickligen och tveklöst utföra befälets befallningar.
Det upprepade övandet av vissa enkla rörelser och handgrepp så
kallad -drill- förekommer också inom andra övningsgrenar och
är långt ifrån något självändamål. Dessa viktiga saker måste vara
så innötta, att de utförs rent mekaniskt med samma frihet från
tankeverksamhet som då man exempelvis går eller cyklar. Då det
gäller liv eller död behöver man hjärnan för viktigare problem.

Personaltjänst omfattar försvarsupplysning och undervisning i
allmän samhällslära med mera.

Inre tjänst är tillsyn och vård av alla de vapen och annan ut-
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rustning, som dagligen är i användning under utbildningsarbetet
och som måste hållas i gott skick. Däri ingår också att hålla
snyggt och rent i den förläggning, där Du och Dina kamrater
dagligen vistas under lång tid. Daglig tillsyn på eldhandvapen
samt daglig vård av persedlar måste i regel göras på fritid.

Terrängtjänst är undervisning i konsten att utnyttja marken,
växtligheten och ljusförhållandena, då man vill skydda sin kropp
mot eld eller upptäckt av fiender på marken eller i luften.

Vapentjänst omfattar grundläggande utbildning med alla va-
pen, det vill säga skjutvapen av alla slag, handgranater och pan-
sarskott. Skjututbildningen avser att i första hand göra Dig fullt
förtrogen med ett skjutvapen. Med detta skjuter Du prisskjut-
ning, där Du kan erövra den förnämliga skyttemedaljen eller
skyttemärket, åtföljt av penningpris.

I närstrid ingår handgranatens användning, handgemäng man
mot man och den enskilde soldatens eldstrid på korta stridsav-
stånd.

Skyddsutbildningen kommer under utbildningsåret att intensi-
fieras, främst utbildningen i skydd mot ABC-stridsmedel.

Fältarbeten är en omfattande övningsgren. Där får Du lära
Dig både att lägga ut minor och att röja minor. Befästningsarbe-
ten, hinderbyggen samt väg- och broarbeten hör också dit.

Skydd kallas det ämne på schemat, där Du får lära Dig att
personligen och i förband
vidta åtgärder för att
minska störningar och
förluster av fiendens olika
vapen på marken och i
luften (t ex atombomber).

Av underhållstjänstens
olika grenar är sjukvårds-
tjänsten av betydelse för
alla Dina kamrater, fast-
än den givetvis får stör-
sta omfattningen på sjuk-
vårdslinjen.

Förplägnadstjänsten är
huvudämnet för kockarna,
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men alla måste lära sig att klara av sin egen matlagning
i fält.

För bil- och traktorförare är självfallet motortjänsten ett
huvudämne.

Under rubriken sambandstjänst ingår signaltjänsten, som
främst övas på signallinjen och granatkastarlinjen.

Under andra skedet är strid ett av de största ämnena för skyt-
tetjänst- och närpvlinjerna, under tredje skedet för de flesta
utbildningslinjerna.

När den enskilda utbildningen nått tillräckligt långt, vidtar
förbandsutbildningen i en rad övningsgrenar, som direkt ansluter
till verksamheten i fält.

Under hela tjänstgöringstiden pågår fysisk träning och orien-
tering.

Den militära tjänsten skapar uthållighet och hårdhet. Denna
hårdhet kan hos elitidrottsmän i tekniska grenar bli till en svag-
het, som tillfälligt försämrar deras form, men så gott som un-
dantagslöst ger tjänsten en så god kondition och allmän träning
att kroppen byggs upp till ökad prestationsförmåga i framtiden.
Tag vara på den ypperliga tid för fysisk träning som den första
militärtjänstgöringen utgör! En vältränad kropp behöver Du bå-
de under militärtjänsten och i det civila livet.
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Pansarkom paniet
Vid P 1 G följer utbildningen samma skedesindelning som vid

I 18. Första skedet ägnas också åt de första grunderna för upp-
trädande till fots, men i och med andra skedet börjar utbild-
ningen med stridsfordon.

Kraven på precision och snabbhet vid stridsvagnsförbanden är
högre än vid andra förband. Därför utbildas endast befälsuttagna
värnpliktiga till stridsvagnsskyttar.

Övningsgrenarna sammanfaller i stort med infanteriets, men
omfattar självfallet betydligt mer vapentjänst, motortjänst och
signaltj änst.

Ungefär en tredjedel av stridsvagnsskyttarnas utbildning ägnas
åt vapentjänst. Redan tidigt börjar övningarna med hjälpvapen
(salongsgevär monterade på stridsvagnskanonerna) och varje
skytt skjuter ett par tusen skott med detta vapen, innan han an-
ses mogen att gå över till den dyra -riktlga- ammunitionen. Ut-
bildningen avslutas med skarpskjutningar i förband med både
pansarbrytande ammunition och spränggranater.

För stridsvagns- och terrängbilförare ägnas ungefär lika lång
del av tjänstgöringen åt motortjänst. Det fordras mycken träning
för att kunna köra stridsfordon skickligt i terräng och under
stridsförhållanden.

All personal vid P 1 G utbildas i signaltjänst. I stridsvagnarna
finns tre radiostationer och vid pionjärerna används två olika
bärbara stationer, som även används i pansarbilarna under strid
och förflyttningar.

Förbandsutbildningen syftar slutligen särskilt till att träna upp
förmågan till snabb, rörlig strid från fordonen - stridsvagnarna
och pansarskyttebilarna. Utbildningen tar särskilt sikte på att
riktigt utnyttja pansarförbandens främsta egenskaper - pansar-
skyddad eldkraft och rörlighet.
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I. BATALJONEN Chef: Major Löf

Utbildningsorganisationen
II. BATALJONEN Chef: Major Lann

1 Livkompaniet
Chef: Kapten Söderberg
Kompadj: Fanj H Larsson

I
Instruktörsskola I (rasp)

Instruktörsskola II
Befälsskola (grp I och A)

Befälsskola (grp K)
Plutonchefsskola

Skyttetjänst (grp K)
..Instruktörsutbildning

Befälsskola och plutonchefs-
skola för värnpliktiga uttagna till
plutonchefsutbildning.

P 1 G Chef: Kapten Forsman
PIG Stridsvagnskompani

Stf Chef: Löjtn Rabe
Kompadj: Fanj Hedlund

2 Skyttekompani
Chef: Kapten Skalin
Kompadj: öfu Carlson

Befälsskola (grp A) ISkytte- och granatkastartjänst
1. skyttepluton (grp Ah)
2. skyttepluton (grp Ah)

Granatkastarpluton (gr A o. Ah)

Skyttetjänst och granatkastar-
utbildning
Höstomgång

11 Kasernkompaniet
Chef: Kapten Engström
Kompadj: Fanj J E Pettersson

Utbildning av värnpliktiga i hand-
räckningstjänst.
Målpluton

Höstomgång 1962 I Våromgång 1963
Bandpansarvärnslinj e Befälsskola (grp A)

(grp A och Ah) Förareskola (grp Ah)
Laddareskola (grp Ah)
(bandpansarvärnstjänst)

I
Pionjärskola

(grp Ah)
Pionjärtjänst
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6 Understödskompani
Chef: Kapten Rosen
Kompadj: öfu Andersson

Signalpluton (grp A)
Pansarskyddspluton

(grp A och Ah)
Spaningspluton (grp A och Ah)

Signal-, pansarskydds- och
spaningsutbildning.

7 Skyttekompani
Chef: Kapten Dahlström
Kompadj: Rustm Glimsäter

Befälsskola (grp A)
(Skyttetjänst)

1. Skyttepluton (grp Ah)
2. Skyttepluton (grp Ah)

Skyttetjänstutbildning.

Skyttetjänst- och granatgevärs-
utbildning.

8 Skyttekompani
Chef: Kapten Tammelin
Kompadj: Rustm H Svensson

Befälsskola (grp A)
(granatgevärstjänst)

Skyttepluton
Granatgevärspluton

9 Specialkompani
Chef: Kapten Hammarhjelm
Kompad]: Rustm E Johansson

I
Sjukvårdspluton (grp A och Ah)
Pionjärpluton (grp A och Ah)

I Pionjär- och sjukvårds-
utbildning.

TECKENFöRKLARING

7 Klompaniets nummer

K = uttagna till plutonchefsutb.
A = uttagna till gruppchefsutb.
Ah = värnpliktiga i allmänhet
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Det militära rättsväsendet
Krigsman lyder i rättsligt hänseende vad beträffar militära för-

hållanden under särskilda kapitel i strafflagen.
Militära mål, det vill säga mål, då militär personal har förbru-

tit sig, handläggs av allmän domstol - för regementets del Got-
lands domsagas häradsrätt. Vissa mål - disciplinmål - då brot-
tet ofta är av enklare art, handläggs av regementschefen.

De straff i disciplinmål, som en krigsman kan dömas till, är
disciplinbot och arrest. Disciplinbot kan utdömas i minst 1 och
högst 20 dagar, varvid den dömde - om han är värnpliktig -
mister hela sitt penningbidrag under ådömt antal dagar. Arrest,
som kan utdömas i minst 3 och högst 30 dagar, får den dömde
avtjäna i regementshäktet. Under den tid vpl avtjänar arrest-
straff, erhåller han inget penningbidrag.

Bland de brott, där straff kan åläggas som disciplinmål, märks
.fylleri och förargelseväckande beteende, lydnadsbrott, ohörsam-
het mot vakt, våld eller hot mot krigsman, undanhållande och
rymning. Beträffande dessa två senare är också att märka, att
-den som på detta sätt undandrar sig tjänstgöring, skall stanna
kvar efter övrigas utryckning och tjänstgöra lika lång tid, som
han varit borta.

Slutligen kan nämnas, att kompanichef för smärre förseelser
kan tillrättavisa underlydande, antingen genom att ålägga den
felande viss extmtjänst i form av handräckningsarbete högst 4
gånger eller under högst 7 dagar, eller också kan tillrättavisning
.ske i form av utegångsförbud, det vill säga förbud att under fri-
tid lämna kasernområdet eller vederbörligt kompani utom för
intagande av måltid i regementets matsal, under högst 7 dagar.
.Dessutom kan kompanichefen tillrättavisa med var-ning.

Vill någon föra talan mot beslut i disciplinmål, har han att fö-
ra klagan över beslutet hos Gotlands domsagas häradsrätt inom
2 veckor - vid arreststraff inom 2 dagar. Vill någon begära om-
prövning aven tillrättavisning, skall detta ske hos Regements-
chefen.
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Personalvården
En soldat, som bär på bekymmer och oro för sina anhöriga

därhemma, blir aldrig någon fullgod soldat.
Detta är en av grunderna för den militära personalvården.

Den ledes av regementschefen, som till sitt förfogande har perso-
nalvårdsofficeren, konsulenten, militärpastorn och biblioteks-
styrelsen.

Kom ihåg att Du rörande personliga angelägenheter i första
hand vänder Dig till Din kompanichef. Denne anser en dylik
hiinvändelse som ett bevis på förtroende.

Konsulenten
Statsmakterna ha gjort mycket för att Du under Din tjänst-

göring vid regementet ej skall behöva ängslas för de hemmava-
rande. Ett stort antal lagar och förordningar ha kommit till för
att ekonomiskt ge stöd åt den värnpliktige och dennes anhöriga.

Hos konsulenten kan Du få råd och anvisningar beträffande
löne- och familjebidragsfrågor. värnpliktslån, m fl frågor. Så
långt det är möjligt hjälper han Dig till rätta. Konsulentens mot-
tagningstider hittar Du på minneslistan samt på kompaniets an-
slagstavla.

Kompaniassistenten
Är det något, som Du inte anser så viktigt, att Du bör gå med

det till konsulenten, kan Du vända Dig till kompaniassistenten.
Även han är avsedd att vara till Din hjälp. Dessutom skall han
hjälpa kompanichefen i arbetet med att göra det trevligt och
trivsamt i förläggningarna. Det är ofta han som får arrangera
kompaniaftnar och har Du något, som Du kan bidraga med i
form av underhållning, så var aldrig ovillig att ställa Dig till för-
fogande.

Militärpastorn
Militärpastorns uppgift är att hålla korum och gudstjänster

men även och kanske framförallt att hjälpa Dig med religiösa
och personliga frågor, antingen det är sådant som gäller Dig själv
eller Dina anhöriga.

Du kan med största förtroende vända Dig till honom. Pastorn
träffas efter korum samt per tfn Bjärges 35.
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Regementstraditioner Oscarsstenen.
Till minne av fanöverlämningen den 14 juni 1854 lät officers-

kåren vid Nationalbeväringen 1861resa en minnessten - Oscars-
stenen - på fältet utanför Visborgs Kungsladugård.

Den ena sidan, prydd med de tre fanorna, bär inskriptionen:
Oscar I 1854.Fanan, som överlämnades 1862,finns inte avbildad
på stenen, men däremot den nya fanan som överlämnades 1954.
I samband med Gotlands Nationalbevärings 150-åriga tillvaro
hölls en jubileumshögtidlighet 1961,varvid H M Konungen hed-
rade festligheten med sin närvaro. Som minne finns nu H M
Konungens namnteckning på denna historiska minnessten.

Visborgs Kungsladugård
När Gotland en gång var mäktigt och rikt, hade konungen av

Sverige inte mycket att säga till om på ön. Men när rikedomarna
började sina och olyckorna hopade sig över öbornas huvuden var
deras självrådighet inte längre så stor.

I början av 1400-talet såg Erik av Pommern sin chans att för
all framtid lägga Gotland fast i konungens hand. Han förmådde
visbyborna att lämna tillstånd till uppförande aven kunglig borg
inom stadens murar.

Till Visborgs slott hörde ett rätt betydande område söder om
staden, till en början benämnt Slottsladugården och senare
Kungsladugården. Det omfattade bl a samma område, som nu
disponeras av I 18. Inom detta område bedrevs uppfödning av
boskap för konungens och slottets räkning och det är därav
Kungsladugården fått sitt namn. Redan under medeltiden fanns
där säkerligen ett ganska omfattande komplex av byggnader.

I och med Gotlands återförening med Sverige 1645 inträdde för
Kungsladugårdens vidkommande något ändrade förhållanden. Det
blev nu vanligt att Kronan arrenderade ut området.

Efter hand som den 1650 uppförda, rätt primitiva residens-
byggnaden vid Donnersplan i Visby förföll, växte behovet av ett
ståndsmässigt boningshus för landshövdingen allt starkare och
1691beordrades den dagsverksskyldige allmogen att biträda med
uppförandet av boningshus vid Kungsladugården.

Den byggnad, som då tillkom, är allt väsentligt densamma som
den nuvarande, ehuru givetvis en hel del förändringar under år-
hundradenas gång måst vidtagas.

1728 tillkommo ett par nya flyglar. Efter mönster av kungs-
gårdarna moderniserades under följande tider många gotländska
präst- och borgargårdar.

Efter en tid av förfall restaurerades Kungsladugården grund-
ligt år 1917-1920 för att bli bostad åt regementschefen.

Minnesstenen
Med anledning av Visby Domkyrkas 700-års jubileum besökte

kung Gustav V och drottning Viktoria Visby, varvid kungaparet
även besökte regementet och mottogs av officers- och underoffi-
cerskårerna med damer. Till minne av besöket reste regementet
stenen, på vilken konungen och drottningen skrevo sina namn
den 26. juli 1925.

Regementets fanor
Tre av regementets fanor överlämnades till Gotlands national-

beväring den 14. juni 1854.
Denna dag inspekterades nationalbeväringen av konung Oscar 1.

Det blev en imponerande högtidlighet. Nationalbeväringens jä-
garuppbåd, formerat på fem bataljoner, tillsammans med Små-
lands grenadjärbataljon, 1. bataljonen av Jönköpings regemente,
en skvadron ur Kronprinsens husarregemente, ett batteri ur
Göta artilleriregemente jämte nationalbeväringens egna tre bat-
terier, tillsammans nära 5000 man, avlämnades till konungen,
som därefter höll ett tal till trupperna.

Ar 1862 tilldelades nationalbeväringen ytterligare en fana.
När regementet i och med 1925års härordning reducerades till

kår, troppades två av fanorna. De uttogos icke ur sina fodral
förrän kåren i och med 1936års härordning åter blev regemente
(1/7 1937).

I juni 1954- 100 år sedan de gamla fanorna överlämnades till
Gotlands nationalbeväring - fick regementet ny fana. Denna
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fana överlämnades vid Oscarsstenen av dåvarande chefen för
armen, generallöjtnant C A Ehrenswärd. De gamla fanorna trop-
pades och förvaras nu enligt följande: en fana på officersmässen,
en på underofficersmässen, en på regementschefens tjänsterum
och en på Armemuseum i Stockholm.

Vid Nationalbeväringens lS0-årsjubileum 1961 förenades de
gamla fanorna med den nya till en fanborg om fem fanor, den
största fanborg med egna fanor som någonsin stått framför re-
gementets front. Tidens tand har emellertid tärt hårt på de
hundraåriga dukarna, så det lär dröja, om vi ens någonsin kom-
mer att få se fanorna framför fronten samtidigt igen.

Regementsmuseet.

Ändamålet med ett eget museum vid I 18 är att tillvarataga
och vårda det, som lämnats kvar från en förgången tid och ordna
det så att den besökande skall kunna få en uppfattning om när
och hur det utställda materialet varit i bruk.

Museet är inrymt i en barackbyggnad i marketenteriparken
och som sig bör ligger det inom Gamla lägrets område. I museet
finnas uniformer, vapen, fanor, böcker och reglementen från
äldre tider samt en ganska omfattande fotosamling. Redan vid
inträdet i lokalen mötes besökaren aven i populär form hållen
översikt av Gotlands och regementets historia.

Museets skapare är framlidne överstelöjtnant Nils Wadner. Det
kommer att hållas öppet för besökare på tider som meddelas på
regementsorder.

Fritiden
Värnpliktstjänstgöringen syftar till att på en så kort tid som

möjligt utbilda Dig till en skicklig soldat. Detta innebär att den
tid inkallelsen varar måste ägnas åt intensiv utbildning i militära
ämnen och övningsgrenar.

Men Du får ändå fritid över för vila och avkoppling. Rätt an-
vänd fritid ger stimulans för tjänstens hårda krav.

Att fördriva fritiden på restauranger eller i gathörnen ger inte
den behållning man behöver. Du bör i stället odla en hobby, lära
något nytt eller på annat sätt ge fritiden mera innehåll.

Varför inte utnyttja värnpliktstiden något även till förberedelse
för Din personliga framtid!

Här några tips för Din fritid.

Fritidshemmet
Det nya fritidshemmet är avsett att vara en verklig samlings-

plats för de värnpliktiga under deras fritid och vill skänka varje
besökare trivsel och avkoppling i hemtrevlig miljö.

Där kan Du i serveringslokalen till ett billigt pris få kaffe och
andra förfriskningar.

I fritidslokalerna kan Du exempelvis - läsa dagstidningarna -
ringa hem - sitta i lugn och ro och spela schack - lyssna på
radio - se på TV - skriva brev o s v.

I biblioteket finns omkring SO(}(}volymer modern förströelse-
och kunskapsgivande litteratur. Där kan Du avgiftsfritt få låna
en trevlig bok och finns ej den bok Du önskar, hjälper bibliote-
karien Dig med att skaffa den från ett annat bibliotek.

I bibliotekets läs- och skrivrum kan Du i lugn läsa en mängd
aktuella tidskrifter - hålla på med studier.

I minneslistan i slutet på denna broschyr finns tiderna för öp-
pethållning av de olika lokalerna i fritidshemmet.

FÖR DIN EGEN OCH DINA KAMRATERS TREVNAD -
VAR RÄDD OM INVENTARIERNA.

Biografen
Regementet har egna biografföreställningar exercishuset.

Speldagar är i regel måndag och fredag kl 19(}O.
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Program anslås på tavlan vid kanslihuset. Avgift 1:-.
Kom ihåg att överskottet på serveringen på fritidshemmet, från

kiosken på kaserngården, biografen och från tobaks- och varu-
automaten utanför kanslihuset går till lägerkassan som användes
till Din egen nytta och Ditt eget nöje, såsom inköp av böcker till
biblioteket, idrottsmateriel, extraförplägnad o s v.

Korrespondensstudier
Den som på grund av specialintresse eller föregående studier

önskar studera något som den frivilliga fritidsundervisningen ej
har på sitt kommande program kan göra detta per korrespondens.

Anmälan härtill bör ske genom konsulenten varvid 15 % ra-
batt lämnas å korrespondensinstitutens avgifter, dessutom kan i
vissa fall studiebidrag utgå med 3/4 av kursavgiften - dock
högst 30:-.

Du kan redan nu påbörja en kurs och behöver ej vänta tills
fritidsundervisningen sätter i gång.

Fritidsundervisning

Under mars-maj anordnas fritidsundervisning i skilda ämnen.
Bland kurserna förra året kan nämnas: språkkurser, fotokurs,
fotolab-kurs, motorlära och maskinskrivning m fl.

Kurserna kommer att börja i slutet av mars. Kursprogram
med anmälningsblanketter kommer senare att utdelas. Förfråg-
ningar och önskemål beträffande olika ämnen kan Du person-
ligen framföra till konsulenten.

Fotolaboratorium

Regementet har ett eget fotolaboratorium och Du, som är in-
tresserad av fotografering och genom prov visat att Du kan skö-
ta materielen, har möjlighet att på Din fritid få använda Dig av
detta.

Konsulenten lämnar närmare upplysningar om detta.

Musikrum

På regementet finns ett musikrum avsett för de som på fritid
önskar spela något instrument.

Konsulenten lämnar närmare upplysningar om detta.
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Idrott och skytte
Idrott

Krigserfarenheterna har visat att endast den soldat, som äger en
stark och tränad kropp, förmår uthärda de stora strapatserna. Det
bästa medlet att ernå fysisk spänst är idrotten och denna har er-
hållit en ganska stor plats på det militära utbildningsprogram-
met. Även under fritid har Du tillfällen att utöva idrott och Du
kan knappast finna någon sundare och bättre fritidssysselsätt-
ning.

Regementet har en idrottsplats strax utanför kasernerna -
Visborgsvallen - som står till Ditt förfogande dagligen. Idrotts-
materiel kan erhållas genom hänvändelse till idrottsexpeditionen
eller till idrottsledaren på kompaniet. Dessutom finns viss idrotts-
materiel i baracken och på Ditt kompani.

Under Din tjänstgöring kommer en del tävlingar att avhållas
bl a regementsmästerskap i fotboll i form av serie, handboll ock-
så i form av serie mellan kompanierna, regementsmästerskap i
fri idrott, terränglöpning, simning, militär femkamp, orientering
och patrulltävlan m m.

Mellan armens förband tävlas om olika priser, t ex om flesta
avlagda prov för fältidrottsmärket, riksidrottsförbundets märke,
simborgarmärket m m. Det gäller för envar att medverka till att
vårt regemente kommer högt upp på prislistan och helst allra
högst.

På varje pluton är plutch idrottsledare och har Du några öns-
kemål eller vill tävla i någon idrottsgren så vänd Dig till honom
eller till idrottsexp.

I anslutning till idrottsplatsen finns en tennisbana där Du kan
få speltider. Du kan även bedriva tennis i gymnastiksalen, där
Du även kan bedriva andra idrotter såsom gymnastik, tyngdlyft-
ning, brottning, boxning, badminton och handboll. En särskild
fördelning av salen på fritid är uppgjord och finnes anslagen på
varje kompani.
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Skytte

Inom regementet finns en livaktig skytteförening - Visborgs
skytteförening - Till denna förening anslutas alla vpl, vilka ej
tillhöra civila skytteföreningar på Gotland.

Frivillig träningsskjutning äger rum på lörd. em och sönd fm.
Inom regementet bedrives träningsskjutning under tjänstetid

med resp vapen. I alla tävlingar, som anordnas av Gotlands
skytteförbund eller av Visborgs skytteförening, äro alla vpl be-
rättigade att deltaga. Skjutning för skyttemärken brukar som re-
gel utföras under tjänstetid i samband med ordinarie skjutpass.
Skyttemärken man lösas vid idrottsexpeditionen.

Varje år avhålles en större tävling inom regementet. I sam-
band med denna äga vpl tillhörande skjutklass l rätt att tävla om
förbundets priser och föreningens penningpriser.

Mellan kompanierna tävlas om ett vandringspris. Tävlingen
gäller flesta antalet erövrade skyttemärken under ett utbild-
ningsår.

Avgiften för medlemskap är 2: -.
Övriga upplysningar kunna erhållas hos fanjunkare K-A Fon-

tell och idrottsofficeren.
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Visby -
Minnenas stad

Visbys ålder som stadsbildning är oviss. Under vikingatiden
fanns på platsen för den senare staden sannolikt en by. I •Vi
(d v s i en helig lund) under Klinten. skulle Gotlands -första
kyrka, som fick stå», ha byggts och tidpunkten för detta stav-
kyrkobygge kan möjligen angivas till 1000-talets förra hälft.
Först vid 1000-talets slut kan staden, som till en början närmast
synes ha varit en samling faktorier för köpmän av olika natio-
nalitet, ha fått någon större betydelse. Bland de främmande köp-
männen spelade från nOO-talets mitt de -tyska gotlandsfararue-
en mycket framträdande roll och i Visby utvecklades det mäk-
tiga Hansaförbundet, som ända till 1200-talets slut hade sitt hu-
vudsäte här.

Under sin glanstid på 1200- och 1300-talen hade Visby inte
mindre än 16 kyrkor, varav tre klosterkyrkor och talrika andra
ståtliga stenbyggnader. De stora magasinsbyggnaderna med sina
dekorativa trappgavlar och med ända till 7 våningars höjd lågo
en gång i täta rader innanför hanmområdet. Flera sådana hus
finnes bevarade utefter Strandgatan och i kvarteret närmast ös-
ter därom.

Om stadens rikedom och makt vittnar ännu den imponerande
stadsmur som omslöt det dåtida halvkretsformiga Visby. Ännu i
dag utgör den Nordens största byggnadsverk från svunnen tid.
Visby hade även sitt eget mynt och sina egna lagar. Visby sjörätt
var under flera århundraden av stor betydelse för Nordens sjö-
fart och handel.

De nordtyska hansastädernas, särskilt Liibecks, tilltagande makt
jämte mongolernas spärrande av de ryska vattenvägarna samt de
stora upptäckterna under medeltidens sista skede gåvo världs-
handeln andra riktningar, varigenom Visbys betydelse hastigt
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gick tillbaka. Yttre, krigiska händelser påskyndade denna ut-
vecklings gång. Historien bevarar särskilt minnet av tvenne tra-
giska tilldragelser, som mera än andra för yttervärlden markerat
Visbys fall från dess lysande stormaktsställning. Dessa voro först
den, när den danske konungen Valdemar Atterdag år 1361, efter
att ha besegrat gutarna utanför stadens portar, intog och plund-
rade staden och sedan när Iiibeckarna år 1525 intogo densamma,
avbrände dess norra del med flera praktfulla kyrkor och kloster
samt fyllde inloppet till hamnen med ballast.

Stadsmuren antages i sin nuvarande höjd ha funnits före år
1300.Murens ursprungliga längd var ungefär 3.400meter och tor-
nens antal var 44. Dessas höjd uppgår ända till 20 meter, under
det att själva muren icke når mera än 9 meter.

Kruttornet anses vara från nOO-talets början och är alltså vida
äldre än stadsmuren.

Jungfrutornet. I detta skall enligt sagan Nils Guldsmeds dotter
1361 ha blivit levande inmurad till straff därför, att hon skulle
ha förrått staden till konung Valdemar, vilken förklädd till köp-
man året förut besökt Visby och då haft ett kärleksförhållande
med henne.

Visborgs slott grundlades av konung Erik av Pommern och
blev med tiden ett av de starkaste fästena vid Östersjön. Det
sprängdes i luften av danskarna år 1679 och nu återstår endast
en del murpartier ovan jord.

Domkyrkan S:ta Maria tillhörde tyskarna och blev därför sko-
nad då Iiibeckarna brände de övriga templen i norra delen av
staden. Den ursprungliga, mindre kyrkan uppfördes på nOO-talet
och om- och tillbyggdes under så gott som hela 1200-talet. Det
gotiska kapellet på södra sidan är från mitten av 1300-talet.

S:t Nicolaus var Dominikanermunkarnas: klosterkyrka. Här gi-
ves om somrarna musikskådespelet Petrus de Dacia.

S:t Klemenskyrkan har i sitt nuvarande skick tillkommit om-
kring 1250,medan den äldsta tillhör nOO-talet.

S:t Olofs kyrka (i nuvarande Botaniska trädgården) torde va-
ra uppförd på 1200-talet.

Helge Ands kyrka är märklig därigenom att den är uppförd i
två våningar med ett gemensamt kor.

S:t Lars kyrka har ett kor från nOO-talets slut, men långhuset
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är något yngre. Kyrkan är märklig för de egendomliga gångarna
i muren.

Drottens kyrka antages vara uppbyggd 1200-1240.
S:ta Katarina (S:t Karin), franciskanernas kyrka, som byggdes

omkring år 1233,är den skönaste och mest stämningsfulla av alla
Visby kyrkoruiner.

S:t Hans och S:t Pers kyrkor ha blivit så gott som totalt öde-
lagda. Flera större hus i närheten ha uppförts av sten från dem.

S:t Görans kyrka utanför norra muren tillhörde det under me-
deltiden här belägna spetälskehospitalet. Kyrkan uppfördes om-
kring 1230.

Vid Strandgatan ligger några gamla trappgavelshus från Han-
sans dagar, av vilka det s k Gamla Apoteket är det märkligaste.
Det anses vara uppfört på 1200-talet.

Valdemarskorset är ett medeltida ringkors av sten, rest öster
om stadsmuren på Solberga nunneklosters mark. Enligt den la-
tinska inskriften på korset är det rest till minne över de gutar,
som föllo här under striden mot Valdemar Atterdag den 27 juli
1361och blevo begravda på klosterområdet. Flera massgravar ha
under 1900-talet undersökts här och stora mängder vapen, rust-
ningar och skelett ha tillvaratagits. En del av dessa krigshisto-
riskt synnerligen viktiga fynd äro utställda i Gotlands Fornsal.

Gotlands Fornsal är ett av Sveriges innehållsrikaste provins-
museer. Den särpräglade, gotländska kulturutvecklingen kan i
Fornsalen följas från stenåldern fram till vår egen tid och många
av de här utställda föremålen äro utan motstycke i det övriga
Norden. Fornsalen är öppen vard kl 1100-1700, sönd kl 1300-
1700 under juni-aug; månd-fred kl 1300-1500, lörd kl 1100-
1300under sept-maj.

Ni fastlänningar, som nu för första gången kommer till Visby,
sök redan från början få upp ögonen för vad staden har att bju-
da av minnen från sin svunna storhetstid. Gå inte omkring och
tyck att allt är hopplöst trist och gammalmodigt, då får Ni inte
ut mycket av Er vistelse här. Låt i stället varje besök i staden
bli till en spännande upptäcktsfärd bland ruiner och åldrig be-
byggelse i de smala gränderna. Har Ni den inställningen, blir Er
visbyvistelse lika minnesrik och givande som ett besök i ett
främmande land.

.: c:---

Ungdomsföreningar i Visby
Du som ej är visbybo lär Dig snart att känna gatorna, bio-

graferna och kafeerna här i sta 'n, men att lära känna några ci-
vila visbybor är ej så lätt. Ett bra knep att få närmare kontakt
med de trevliga flickorna och pojkarna i Visby är att gå med i
någon av de många ungdomsföreningar som finns här i staden.

Du kanske redan tillhör-en organisation, som har en under-
avdelning här i staden och där får Du ju med en gång kontakt
med ungdom med samma intressen som Du. Du som är visbybo
bör passa på tillfället att gå med i någon förening som kan passa
Dig - Du kan vara lugn för att Din fritid då får mera innehåll
än om Du drönar bort den i något gathörn.
I många av stadens ungdomsföreningar kan Du få vara med på

trevliga samkväm och roa Dig och även kanske lära Dig något,
utan att direkt behöva bli medlem i föreningen.

På den intresseundersökningsblankett som Du kommer att få
fylla i en av de första veckorna Du är här, har Du tillfälle att
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tala om vilken förening som Du är medlem i och vilken eller
vilket slag av förening Du önskar få kontakt med i Visby. Om
Du fyller i dessa uppgifter kommer Du så småningom att bli
kallad direkt eller genom konsulenten till något samkväm eller
möte föreningen anordnar.

Vill Du ha närmare upplysningar om de olika föreningar som
finns här i Visby kan Du vända Dig till konsulenten.

Soldathemmet
Soldathemmets främsta uppgift är att i görligaste mån ersätta

det hem, Du under värnpliktstiden måste försaka. Det är en ci-
vil institution, ägd av Gotlands sex största kyrkosamfund som
samarbetar i bästa samförstånd med regementets ledning och
personalvårdande organ.

I Soldathemmets servering kan Du köpa förfriskningar, brev-
papper, vykort, frimärken m m. Men Du skall veta att Du är lika
välkommen på Soldathemmet även om Du inte köper något. Kom
som Du är i vapenrock eller linnekläder. Klädseln spelar ingen
roll.

I anslutning till serveringen finns TV samt en tidningshylla
med olika dagstidningar.

Telefonhytten är en bra kontaktmöjlighet med Dina anhöriga.
Om Du uppger nummer - Visby 10573 - samt Ditt eget num-
mer, namn och kompani för dem där hemma, förmedlar Soldat-
hemmets personal också samtal till Dig.

Bordtennis och en del sällskapsspel står också till Ditt förfo-
gande.

På klädvinden mottagas Dina civila kläder till förvaring. Av-
gift 1:-.

Visborgsrummet, som ligger innanför övre våningens säll-
skapsrum, är reserverat för dem, som intresserar sig för bibel-
studium, allvarliga samtal, bön, och meditation. Envar intresse-
rad är välkommen. Bibelsamtal hållas i regel varje onsdag kl
1930.

De flesta fredagkvällarna hålls möten av olika slag, allsång,
"föredrag, sångstunder m m. Några gånger under varje årsklass
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brukar också fester anordnas med rikare program och fri kaffe-
servering. Kyrksalens instrument står till förfogande för dem
som kan hantera sådana.

Soldathemmets personal vill göra sitt bästa för att skapa hem-
trevnad och bereda Dig en i god mening trivsam fritid. Behöver
Du något råd, så vänd Dig gärna till Soldathemmet. Förestån-
darinnan är bunden av absolut tystnadslöfte, så Du kan komma
till henne även i rent personliga angelägenheter.

Angående öppethållning se minneslistan i slutet av denna
broschyr.

Kamratföreningarna
Gotlandsinfanteristernas Kamratförening

bildades år 1935.Den har till uppgift att vara en länk mellan
förutvarande och nuvarande Gotlandsinfanterister. Föreningen
vill stärka kamratskapet och samhörigheten med regementet och
vårda dess traditioner.

Kamratföreningen utger tidningen »Gotlandsinfanteristan, och
är organiserad i fyra kretsar under en huvudförening.

Huvudföreningen: Expadr: Förvaltare Hammarström, Visby 5
- tfn 11960:2.

Gotlandskretsen: Expadr: Folkskollärare J Örve, Västerhejde-
väg 5, Visby - tfn 11859

Stockholmskretsen: Expadr: c/o Berenmark, De Gamlas väg 9,
Enskede - tfn 222200.

Göteborgskretsen: Expadr: Ombudsman A Ljungstrand. Sjö-
manshuset Göteborg V - tfn 141382.

Kalmar-Ölandskretsen: Expadr: Löjtnant B Gellborn, Vegaga-
tan 4 A Kalmar - tfn 13695

Medlem kan Du bli om Du fullgör eller fullgjort Din värnplikt
vid regementet eller varit fast anställd eller civilanställd vid re-
gementet. Medlemskap kan Du vinna genom hänvändelse till
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Förvaltare Hammarström, regementsexpeditionen I 18 eller till
den krets, som ligger närmast Din hemort. Sommarevenemang

,Stångaspelen den 7 juli bygger på urgammal t,Tad!ition.Hlär
möts gutar i de ganula idrottslekarna '\~alI'Pa,pärk och stångstört-
ning m. m.

Russpremieringen i Lojsta i slutet av juli eller borjan .av au-
gusti är kanske det bästa ti~Jlället oartt Jiå se de halvvilda russen.

BU1'nen Dag i Viisby (26" 27, 28 juli) firas bl. a, med festtåg och
stora fyrverkerier.

Ruinspelen Petrus de Dacia - Friedc-ich lMehlers stämnings-
llliäittade rnusikskådespel - framföres med kända operaartister
i S:t Nlicolai ruin i Visby ~ ett stycke medeltidens andliga liv
lev,andiegjort.S<pe1daJgIa.[':100, 11, 13, 15, 17, 19,m, 22,25, 291; 3·1juli.
2,4,6,8, io, 11 aug.

Travtävlingwr med totalisator, V 5-spel och särskilda russlopp
hålles i Visby ursder maj-jjuli,

Rosomus bal på Snäck den 36 juli.
Revy-show i VIisby. Charlie Norman 3~5 juLi. Olle Björklund

24---123juli.

Lojstadagen. Hembygdsfest med midsommarfdrande. Gotländsk
folkmusik, follkdiaJl1s.

SM i plöjning 2-\3 aug. i Follingbo.
Rikshemvämstävling 13-114 sept. i Visby.
Bridge-vecka på Snack lJH20 juni.
Pingstspelen i Slite 1-3 jurui, Nationella tennistävlingar.

"Gotlandsinfanteristen"
Tidningen utkommer i år för tjugotredje året i följd. Där med-

arbetar gotlandsinfanterister av alla årsklasser och de värnplik-
tiga, som fullgöra sin 1. tjänstgöring eller repetitionsövning. Tid-
ningen utkommer med två nummer om året - ett vår- och ett
höstnummer.

Och nu vill tidningen att Du själv skall medverka. Skriv på
vanligt papper med en vanlig blyertspenna och berätta något
trevligt från Din tid på I 18. Har Du dessutom något trevligt fo-
tografi, som Du själv eller någon kamrat tagit, så skicka in det
också. Vi betalar både film och framkallning, så Du förlorar
ingenting utan gläder så många fler.

Behöver Du veta något mer så vänd Dig bara till befälet på
Ditt kompani eller direkt till redaktören, löjtnant Olofsson, då
får Du alla upplysningar.

Götagardesföreningen
Sedan 1945 har värnpliktiga utbildats vid Kungl Göta pansar-

livgarde och dess kompani på Gotland.
Årgångar av pansargardister och anställda ha genom gott ar-

bete och gott uppträdande åt pansar livgardet skapat den heder
och det anseende, vartill arvet efter gamla Göta Livgarde för-
pliktar. Pansargardisten är en effektiv, modern soldat med stolta
traditioner.

All vår möda och vår glädje i vår tjänst som pansargardister,
exercistidens och vårt gemensamma arbetes upplevelser binder
oss samman med kamratskapets osynliga band. Gemensamma
traditioner förenar oss med de gamla götagardisterna.

Medlemskap i regementets kamratförening är det naturliga ut-
trycket för vår sammanhållning utom tjänsten eller i tjänsten,
gamla och unga. Anmäl Eder därför i vår kamratförening.

Årsavgift och samtidigt prenumerationsavgift för tidningen
Götagardisten är kr 5: -.

Anmälan till Götagardesföreningen mottages av kompaniad-
jutanten (eller skriftligen till Major C H Bråkenhielm, Arme-
staben, Stockholm 90.)

De bästa badstränderna på Gotland
Visby: Snäckgärdsbuden och Norder strand.
Söder om Visby: Kneippbyn, Högklint, Gnisvärd, Tofta, Väs-

tergarn (flera ställen), Fröjei (Sandhamn), Eksta (Djupviks
fiskeläge), Fide (vid [vgstn), Burgsvik (vid hamnen).

Norr om Visby: Väskinde (Brissunds fiskeläge), Stenkyrka
(Lickershamnsviken), Hangvar (Ireviken, Kappelshamnsviken).

På östra kusten: Vamlingbo (Rems, Holmhällar med flera plat-
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ser), Burs (Bandelundaviken), Ardre (Ljugarn), Gammelgarn
(Gryngeviks fiskeläge), Östergarn (Sandviken, Katthammarsvik),
Kräklingbo (Engemansviken), Boge (Tjelders m fl ställen), Slite
(Slitebaden), Hellvi (Hideviken, Kyllej m fl ställen) och Rute
(Lergrav).

På Fårö: Sudersandsviken, Ekeviken m fl ställen.

Av konsulenten kan Du få uppgift om trevliga rundturer och
utfärder på Gotland, liksom närmare uppgifter om tältplatser,
vandrarhem m m.
I fritidshemmets läsrum finns en karta över Gotland uppsatt.
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Minneslista för regementet
Fritidshemmet

Serveringslokal: Vardagar: 1345-1515, 1800-2130 (onsdagar:
-2000)

Lördagar: 1900-2130
Söndagar: 1900-2130

Fritidslokalerna: dagligen 1030-tapto (lördagar kl 2400)
Biblioteket

För utlåning: måndag och torsdag: 1800-2000
onsdag: 1130-1215

Skriv- och läsrum: dagligen 1030-tapto (lördag kl 2400)
Kiosken på kaserngården

Vardagar: 0645-0745, 1030-1200, 1700-2200
Lördagar: 0645-0745, 1200-1330, 1700-2000
Söndagar: 0930-1100, 1700-2200

Biografen i exhuset: måndag, fredag 1900-2100.
Gymnastiksalen

Disponeras under fritid enligt särskild fördelning, som finns
anslagen på komp.
För tennis: lördagar från kl 1200och hela söndagarna.

Militärpastorn träffas efter korum och per tfn Bjärges 35
Konsulenten träffas i sitt tjänsterum:

måndagar: 1030-1200, 1730-1930
torsdagar: 1030-1200
Annan tid efter överenskommelse per tfn 12451, 11970 samt
10700

Soldathemmet måndag-fredag: HlOO-1130,1600-2130
lördagar: 1000-1700
söndagar: 1300-1600, 1900-2130

Brevlådor inom kasernområdet: på kanslihusets vägg; tömnings-
tid: vardagar: 0500, 1130, 1500, 1830*), söndagar: 1500.
*) Ej dag före sön- o helgdag.

Telefonmöjligheter inom kasernområdet För privata tfnsamtal
finns apparater uppsatta på nedanstående platser:
Fritidshemmet: automatapparat
Soldathemmet: både inkommande och avgående - tfn 10573
Utanför kasern III: automatapparat
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Minneslista för Visby
Närmaste postkontor: Visby 5, Stenkumlaväg 103.

Öppet: vardagar 0900-1300, 1500-1800, lördagar 0900-1300

Apotek: Väduren, vardagar: 0900-1800, lördagar: 0900-1500,
Hästgat. 3, söndagar: 0900-1400
Liljan, vardagar: 0900-1800, fredagar0900-1900
Österväg 7, lördagar 0900-1500

Arbetsförmedlingen,
Österväg 7, tfn 15390, v-ardagar: 0830-1200, 1300-1530

lördagar: 0830-1300
Obs. torsdagar även 1800-1900 Obs.

Bilar: Taxi, tfn 15400 (nattpassning 154(}l)

Bussar: Från I 18 Från Södertorg
vardagar 0630-1430 varje tim., vardagar 0720-0920 varje tim.,
1630, 1745, 1900, 2000, 2100, 1120-1620 varje tim. 1715,
2200,*)2300,*)söndagar o helg- 1835, 1945, 2045, 2145, 2245,*)
dagar 1030-1430 varje tim., 2345,*) sond- o helgd 1120,
1630, 1800-2300 varje tim. 1220, 1420, 1520, 1620, 1715,
*) Endast ons- o lörd. 1845-2345 varje tim.
OBS! Extraturer f. mil. pers. ons-, lör--, sön- o helgdag efter be-

hov. Best. tel. 14632.

Biografer: Hansa, tfn 10983, Roxy, tfn 10705, Royal, tfn 10133,
Röda Kvarn, tfr»10181, Borgen, tfn 14540.

Linjeflyg: trafikkontor, flygplatsen, tfn 15260.
Båtförbindelser: Gotlandsbolaget. Hamng. 1, tfn vx 11900

Ö-linjen, Klintehamn, tfn Visby 40459
Ungdomsgården: Alla dagar utom lördagar 1830-2200

Stadsbiblioteket: Hästgatan 24, öppet för utlåning:
jan-maj och sept-dec: månd-fred 1130-1400, 1600-2000

lördagar 1130-1600
juni-aug vardagar 1130-1300, 1700-20, lördagar 1130-1400
Lokalerna dock tillgängliga hela dagarna mellan 1130-2000.
Entrehallen med dagliga tidningar öppen dagligen 0900-2000.

Solbergabadet,
Ö Hansegatan 29,

öppet månd-onsd 13-1900, torsd 1500-1900
fred 1300-2000, lörd 1300-1700
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Holmen

59 Restaurang Gu-
tekällaren C3

60 Söderport B6
61 Tekniska--sko-

lan C2
62 Tennisplaner

DE4

7
A.·B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET

63 Tranhustornet 68 Varmbadhus D4
Dl 69 Visborgs slotts-

64 Trädgårdspor- ruin D7
ten E2 70 Österport B3-4

65 Tullhus D5-6
66 Turistbyrå D4
67 Wallers pl C4

\

)

E
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1 Allm. läroverket W!\,/<i:D
C4

2 Länsarkivet C6
3 Bagageinläm-

ning D6
4 Biskopsgården

C2
5 Bokhandel

C4, B5
6 Rumscentral

D6
7 Brunnsporten

Bl
8 "Cames".

Tornet El
9 Dalmanstorn. B2

10 Donners pi D4
11 Donners port D4
12 "Drottens" ruin

CD3
13 Fiskarporten D3
14 Frhnurarelogen

Cl
15 "Gamla apote-

ket" D3
16 God. Fornsal

CD4
17 Helgeands plan

Cl-2
18 Helgeands ruin

C2
19 Högre flick-

skola D3
20 Jungfrutornet

El
21 "Kaisarn"

Tornet B5
22 Kaisarporten B6
23 Kallbadhus E4
24 Kalvskinnshu-

set D3-4
25 Kinbergs pl C5
26 Klinttorget B3
27 Kruttornet E3
28 Liljehornska

huset CD4
29 "Långa Lisa",

Tornet Cl
30 Länsresidenset

D5

Register till
stadsplan
över Visby

~
Holmen

100 200 mL-_....I..._--L' __ .l..----J' l"Jgbrytaren

2 3 5 64

36 Pallisadporten
D7

37 Piparhålstrap-
pan D6

38 Post D4
39 Resgodsexp D6

34 Norder port Cl 40 Riksbank C5
35 Packhusplan D4 41 Rådhuset C3-4

31 Vandrarhem-
met (f d Visby
börs) C4

32 Murfallet El
33 Mynthuset Cl

42 Rådhustorget
C4

43 S:t Clemens
ruin D2

44 S:t Gertruds
ruin C1

45 S:t Göranspor-
ten Dl

46 S:t Hans plan
C4

47 S:t Hans ruin
C4

48 S:a Katarinas
ruin C3

49 S:t Lars ruin
C3

50 S:t Nicolai ruin
CDl

51 S:t Olofs ruin
D2

52 S:t Pers ruin
C5

53 Sjömansskola
E5

54 Skansporten C7
55 Skolporten )34
56'Slottslunden

CDS .
57 Snackgärds-

porten El
58 Strand porten

D4 I

59 Restaurang Gu-
tekällaren C3

60 Söderport B6
61 'I'ekniska-sko ,

lan C2
62 Tennisplaner

DE4

E

7
A.-B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET

63 Tranhustornet 68 Varmbadhus D4
Dl 69 Visborgs slotts-

64 Trädgårdspor- ruin D7
ten E2 70 Österport B3-4

65 Tullhus D5-6
66 Turistbyrå D4
67 Wallers pl C4
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