
Kamrat i trringens vapenrock !

Du, som feft fdmilnen tj.ina Ditt land vid
Kungl Gdta trdngkdr, hdtsa vi efter fu gjort
vzirv vdlkommen i Kanratfcjrenjngen.

llen vi l2igga Dig samtidigt p6 hjiirtat,
aft Du meste gd pliktuppfyllelsens vdg och
hedra Dig sjdlv och Din kdr, innan Du anses
vddig att knyta vdnskapens hand med zildre
ilrgdnqar av triingsoldaler.

,4r Du en god soldat, en god tr?jDgsoldat,
dd 6r Du en viilkornmen tdnk iAdh tuijng-
kdrs kamratfdrening i Skcivde eller G\tehorg.

Kungl G6ta
ocn

trdngkAr

?. ult)tktqttn,

DenlLd |aasch.lr iir utsixen ar KtL"sI Gijla triinskAr dLt ttclelds
till irlruckaule riinLqlikriqn. Re.Iiseti,.s: Utbah Rosaktla.t.

Den Nyinryckte



Denna t i l lhor:

Vid mitt kompani.

Kompchl

Konrpadj:

Plutch:

Kompassistent:

Idrotisomb!d:

Jag h:ilsd Er vemplikriga av alla kategoder, :itdre som
1ngre. r i lka undpr a- I944 inr lcka r i  t  fut  q i j rard.  av Ede,
al .gsandr i j i jnslgor ina velkornn€ Li l l  Gbra r1;ns1., .

EJlrs i j . - inder rv.v; i r .p l ikrpn Jr vr |Je s\en"k mus rerrrghpr
u"n nKJtdiBr-el  o.h rvrpr a 96ra Er a ' la sk:ck.d,  €r l ,  om
orred i rurdar.  l i i . .vara \Er '  f tdcrnearrda tosror la rd och
trygga 5t eflerkomDande stekre ert fdtr och oberoende
SvedCc.

Viimpliktsutbildningcn stitlcr stora krav pi oss atla iivcn
om d"n l t l l  " in un fF nir  s och narur :  r  vn.Fnrtrsr  , t i t ,  t i i r
. r r \a rrupp- a;  o,  h qa,. tor iFr.  Den har dork err  Scmer-amr
mal. ,a l '  g; i r i  var 

"rh 
cn l lmprd a ' t  i  ju" l  dL. .  b, . fJrrr  i rB,

varrrr l  harr  avre\ j  .5r ,  tu ei i ra srna eUes.nd, I  i  fJ t ,

,  
Soldcr.n._1o.1re.  rndpr manc..1 sang herda f i i rh: l .andFn,

herr .  n; 'u. t i91 i  m)cl ipr  an:kandF trar dpr ,  N und,. .  Er
civih vdksmhct;iro vana vid. Se iI nddv;digt, om han,
c'ie dct gller, skall kunna utharda de anstreneniniar och pe:
hestningar. som krigets herda krav ste er pa soldaten. dci,
det iit tiII kriqets riir', Di rLttJitdas.

F.jr a1t ne fram tiIl ett eott resulrat fordras ickc b1oi.1 bc-
{:ilets arhctc utan allas medverkan. Aven Dinl ciir dnr{irr



fran biirjan titl Din lijrcsats, att allvarlieen streva efter atr
tilhgna Die kunskaper och firdigheter och att vid a]la till-
falen, sevel de Du ster under befeler omedelbara uDDsikt
men i ivpn de Du ef lamad ,  nsam. ldto Din pl ik .

Den militim utbildningen har sedan gammatl va r pregtad
av ett gott kanratskap och otaliga aro de venskapsband, scm
knutrts under m:l i ' i i . r t i , r -ra6r ingenr fLl le i j r rnd".  Ko-ra,
upptoslran b. -  rr t r  ut^vad -dan besta uppln ' ran tdr yng-
lingar och m:in i viinpliktseldern. Ett eott kamraiskaD
attrar arbcrsglbdje och rrpwad saml :kapt, .  er q"d arda.
AndaD setter sin pr:lgel pe truppfijrbandea, pa k{.en. Det
ar Din plikt att medverka till a1t en eod anda bttu rtda.de
under utbildninsstiden.

Liir Dig slutligcn snarast att {drste och uppskatra den be-
tydelse, den miLfiIa treningen, den ll}ili*ira idmtten och den
mittera disciplinen, har ftjr Din fysiska och psykiska urvock-
Iing, {ijr Din halsa och Dift v:itbefinnande.

LAI oc" slur l igcn und',r  der dagt isa arbFrer mi jrds m-d Io/-
lroende, allvar. tuimodishet och st:idje.

ThorgnA Unse
Kerchef.

Fddernos

kyrko.

"Flidernas kl,aka i Sveriges land, k:irast bland samlund pA
jorden, vida som {anD"1r ffan strand til stEnd, fast ef h;n
grundad av Henens haDd, byegd ri]I hans Tempet i Norden,,.

Sa siDegr Sverises stiirste nu tevande psalmdiktae, vesr-
siitasonen J. A. Eklund.

"Fidernas Karka! hiilsar Eder vekomDenl Hon fu med
ijverallt i allt Svc ses land, ocks6 i hembygdens kaserncr.

, 
Ny . i alla h:inseende, ja, frenmande er dcn milj6, Ni nuko,rr  i  i l  i .  En sak i i r  do.k es fr i immande f i i r  tdF; hb" De[

Ky ka. Hon er " ie 
, ik i jvprar lr  varp siq man

s\ensr.  stad e[er har p5 T 2.
Vad,;r  Ky"kin hir  pa T 2? Jd. d",  ; r  N. a p.amn,an. Ty

), .  9:h " ' , : : :  bt i \ i r  d i jpr  i  D, .n Het iBa Troenigh"rs na-n
' , r . , "1| | " . -q 

rr t iv , r  en m,.dl"m i  F;dernls K\rkr ' .  en t^vr. ,_



Denna "Fddernos Ksrka" ar icke nagoi dijli och livlijit.
Det skulle betyda, att Ni aljesammans vore dijda och livlijsa.
Ncj, Hon ar en levande olguism. Darfiir gijr Hon sig pA-
mind. Pa viket sett giver hon sig de till kanna.

Fij$t derigenom, att Hon lcollar ttll ardaLt. Regelbundct
- om icke s:irskilda hinder {itretigga - kallar Hon till cuds-

Vd.tl, D'LL Hon med <Iettci Hon vill komma och miila ett hos
Eder alla imeboende behov, n:imligen en stendig largtaD
elter Gud,. Der {inns icke en enda bland Eder, som saknar
denna l:ingtan. Dcma liingtan kan tystas. Menga gijfa sir
ned den. Men fitrdolt langtar hjedat ande efier Cud. Dei
mesta av den obegripliga, mystiska oro, som jagar oss, iif cn
fengslad, tystad lilngtan efter Gud. Fadernas Kyrka rnijter
denna Din langtan med att wisa pe Cud, son allena kan till-
fredsstella Ditt hjartas hngtan.

Vid varje eudstjanst blir Du ocksi i liluelle atl fa tal:r rnod
Din militaryastor hiir vid T 2. Du kan lugnt l:igga fradr allt
fiir honom. Hm ar till fijr att lyssna till Dina tankar. bc-
kymmer och Din bekannelse. Och han sdker hjslpa sl gott
han fi;rrnar.

Detta :ir nagot av det mest betydelsefulla i hela Kyrkans
hjelpande s?ilning. Genorn sadana da. smi persotrl go san)-
1aI kan se mlcket, som ?ir snedvridct. dltas till, och sa
mlnga andliga friska impulser sivas. och sA minAa upp.eA-
lande sjelslisa "komplex" ut'amnas. Anrond Dis derfijr
l|tist av d.ewut ni;jlighet I Do ma ock vcta, att Din pxstor
med stit$ta gledje och {itrctielse kommer att lyssna till alll.
som Du har att siiea. Du skall veta, atl han bctraklar Dig
och :h Dilo t d-nrat och lldn.

Mcd varma helsningar till Er alla.

HlLso Br:nkenbers.
Militarpaslor.

Glimtor ur G6to
trcingkdrs historio.

Ur den er 188,1 uppsatta TrbngbataljoDcn bestSmdcs gcnom
kunel brev den 31. januari 1891 a1.t cn ny triingbataljon
skulle upps:ittas sedan 1890 ars riksdag bifallit en sndan or-
ganisation. Bataljonen elhijll namnet Kunsl Gijta tf:ingba-
taljon och {iirladcs {itfst till Marieberg i Stockholn men av-
llytlade i maj 1892 till Karlsbore. d:ir den vid inryckningen i
Iistninsen miittes av Karlsborgs artillerikir och Gijta ingen-
tijrbataljon. BataljoDen var organiserad pa bataljonsstab, ctt
trang- och elt sjvkodp. Tr;nsbataljoneD fick till sitl fd.te
gandc itstm delen av det 670 rn 15nga slutviirnet. d:ir fiirliigg-
ning av manskapet samt fijr en del underoflicerare ordDades
i de ganska mitrka kasernvalven. I dylika ordnades iven
cxpeditionslokalerna. Ensarskild stallbyssnad innehillandc
stall. scl- och foderkarn@e m m upphts fdr bataljonens escn
reknine. Sasom fijr gamisonen gemensamt exercishus dispo
rerades dcn fiint\.dande klakbyggnaden. Fdr officemrc
uppfijrdcs mitt emot slutvarnet en sirskjld befekbyggnad.
Mitt i slutv:irnet lAg den nya stetiiga gamisonskyrkan, dAr
qcrncnsamrna gud, l jensrcr i iBd" rum f i i r  garnison"n.

Omradet iisler om slutvemet upplits Idr trengbataljoncns
riikning och fick namnet "triingparken", d:ir iimingar flitigt
bedrevos, sAson sjukvAdstjiinst, tuistaende gymnastik och
persedelverd. Det vackra omredet kom till anvendnins aven
c{ter tjansteijd.gens slut, och man tog sie en sviing pA dans-
banaD ener njiit av utsiklen ijvcr Vattern. AnsDannskijr-
n i re r idnins och exprci .  Jcdn r  r"g. l  rum pi  d.r  i ivninc.Jnlr
siider om fiistningen, son gemenligen ben:jnindcs "lushar-
pad". etler ock i skogen sijder d5fom. I{iir tieo ijven ear.i
so.Fns .k i r rb!r  or .  FiJ l r  51sr i  varn dasa."  b , rdrkat.c f i r -



r.ekour sparsamt. Det ringa hislantalet gjode a1t vid liilt-
marscher sttilrc delen a\- tr:ingkompaniet meste marschc'a
till {ots i kiin av den lilla fordonskolonnea

Giita tengbataljon blev 1002 Fijrsta Gijta trnnskiir' som
ulijkades m€d ett tr:ingkompani. Samma ar besiemdcs det
att kircn skulle lenna Karlsborg och att ett nvit tidsenligt
kascrneiablissemeni skulle upplijras i Skijvde 1905 var det
{erdigt och flyttningen av fordon och materiel pagick hela
sommaren mest landsvagsJcdes.

Dcn 26. september 1905 stlillde Giita bangkar - na'nn-
fdrendrineen hade anbefallts 1904 - fijr sista sangen upp pa
boreg6rden framtiir slut!;rnet. Med mtlsikkaren i "pctsen
droe-kAren ur mor nya oden VapenbrijdPrna Karlsborer
art j  f f ikAr och Gora ingenj i j rkar paraderade jr l l  avsked Ef-
ter tva nattkvarter ryckte karcn d€n 28. scptcmber in pa ka-
sernserden i Skiivde. Har miitte arm6fijrdelningschefen,
geneialmajor Nordenskjiild med stab

Fitr {ijrsta eAngen hade kiren nu fAtt ett ee.t sjelvsiAndigt
etablissemeni, \'ilket under irens lopp alltmcr har {ullstAn-
digats-

A. 1926 ceDomfitrdes 2. bengkompaniets omdanins till bil-
kompan'.  Hoqtcn 1929 erhi t t l  keren sin tul l " lSndiea motor-
tord"nsorrk.  I  Ski tvde har Goia l renskar nu t i l lbragl nrrn
a0 ar.  k:r"n har al l lmer vuxi l  f . lsr  v id :rn nya f i i r l5ggnings'
ort. Ar hava lagts till e., triid, h:ickaf och planteringar mar-
kera med sin alli rikare tillv:ixt efens {lvkt och ninnena frin
Kallsborgstiden hava alltmcr blcknat.

Ar 1931 den 21. mars firadcs Gijin triingkars 40-iriga till
varo mcd en stimiDestull minnesfest, varvid ett stort antal
fijrutvarande officerare och undcrofficerare hadc svarat pn
kallclser och en miinsd telesrafiska halsninsar ingick, vitt-
nande om Drimcsgod tillgivenhct fitr den can a batatjonan.

Johr Sif(ftinr!'
Nr iof .

Utbi ldning.
Tidens allvar Cijr sig selande pi alla ornrAden, inte miDst

pa det miltnrr. Aniingen vi bro soldater av dct slag, som
av eeet val gjort den rnilitera tjbnsten till siti livskall. eller
av det slag, som pa grund av lernpliktslagens bud tjenar i
krigsmaktens led. giil)er det f6r oss att noggrant Iylla vir plikr
i fred som i krig och denna plikt likm:riat v?il fijrbereda oss
Iitr ver uppgift i krig. En soldat. som fostrats ril pliktupp-
Iyllelse av egcn fri vilja. ar makde den stiirsta uppgift: att
med iiv och blod Konuns och Fide.nesland f6rsva.a.

Fiirbercdelsen liir vd uppgift i krig sker {r:imst genoDr
lLtbildnins, \rars DrAl er dels att gttra oss 1ill soda soldater
mcd veltGnadc kroppar, goda kunskapei och ferdighetcr
samt en fast vilja, dcls att skapa iruppfijrband, vilka iiro
ijve.tiesna en eventuell motstandares.

Fiir Er varnpliktiga, som nu ryckt in fij! atr pebitrja den
IiiNta ljdnstgijring.n, besdr utbildningen fijrst av en re-
krytskola.

Under rek4ltskolan, som pagar lill i slutet av september,
sker utbildningen antingen i anspannstjenst, bilt::inst eler
sjukvArdstjenst. Vid rekry-tskolans slut kommer en stor del
av Er att utt€gas tinl betiibutbildnins eller spec:atutbildnins
allt efter den duglichet och de kvalifikationer, soD Ni visat
under rekrytskolan. Denna utbildning tager ytlerligare ett
halvt Ar i ansprAk.

Be{alsutbildningen avser uibildning till sruppchefer. De
vpl, som visa goda kunskaper och fiirdigheter, kunna utta-
Cas {itr ytterligare utbildning till uaderofficerare och offi-

Specialutbildningen er avsedd fi;r vpl, som skola rjensf
gitra som pansarv:i.ns-, luftvarns-, trafik- och signalmanskap,
bil- och cykctnrekaniker, motorcykelordonnanser, hovslaga-
r€, komnissaricr, kockar, sjukvaktale n fl.

De, som ej uttagas fajr befah- och spccialutbirdnins, kom-
ma att under oklober 1944-mars 1945 forlsetta urbildningen
vid soldolsLolor. diir utbildnine€n fremst inriktas pe att sam-



mansvetsa soldater och aydelningar lill lasta nilitara fiir-
band.

Fiir Er eldre \.?1, som ero €tferbesiktiscde, kommer lilinst-
gbringen att pega sex manader, varund€r givctvis en force-
rad utbildnins kommer att ega m. Avcn bland Eder kom-
ma diirtill lampliga att uttagas {iir specialutbildninll under de
tre sista menadema iv tianstgijdngstiden.

Under de senaste lren ha wl, vare sig de tillhiirt den
xngsh arckhsscn eller efterbesiktigadc eldre vpl, beordrats
ati {ullgijra tjenst och fortsatt utbildning vid beredskapsfiir-
band under 3 6 manader. Om det icke intriider negon fijr-
andring till det biittre i dct miltara legct i Europa, tordc man
kunna rekna med att liknande bestammelser kommer att ut-
f:idas even fiir Er.

Den militiira utbildnjngen eir silunda ut pd att litrbereda
oss fijr vira uppgifter i krig. Det treffande yttradet har
fellis om den icke utbildade elter illa utbildade i stdd: "Den
{|an b6rjan okunige har bara Uft sig en sak - att bli r:idd"
Kunskapef och f:irdigheter skapar soldatens tro pe sig sjiilv
och sjSlvtillit er nijdvandig. Det :i. en utomordentlig mora-
Iisk tillsene att kunna s:isa sie: "Om ias ijvenaskande tref-
far pl cn fiende. kornrner jae att skjuta lijrsi, och jag vet att
jae kommer att hef{a, jae kan hantera vapnen, jac kinnor
all min matericl, jas fruktar inga rninor" Kan soldaten
s:isa pa det visei, behijver han ej ste rillbaka ldf neeol eller
rigon, meD det Sellcr fijr var och cn att sath nelcn hijgt i
vad avser kraven pe skicklighei, si art han liirmif liisa de
dppgifter. som kunna bli honom fitrclaeda i felt - ty dar
avgitrcs oD soldalen dugcr, och den, sorr v:il ber€tl sig har
alla utsikter att besla prcvet.

Birger F;s.i.cr.

l0 11

Om truppregistrering, "rci t t  mon pd
rdtt plots" och betydelse ov

odressonmri lon.
Genom 6versing till nytt systetn fijr personalens inom

fitrsvaret redo!isnine har var )nilitiira ietu,jloloei rikiats
med en del nya {ijrut icke kenda uttryck, vilka larva sin
fitrkraring.

Med truppegistrcins nenas snledes personalens redovis-
ning i friga om tjiinstgdring och krlgsanvendning. Densan-
ma kan ske siN iil vid {reds{iirbaod, fiirsedda med tnaski-
ncll utrustning, som vid inskrivningsexpedilionerna som
nven vid CeDtrala lnmpliklsbyren i StockholD (CVB).

Med lokalr€glsferin!' lid eD viss idskrivningslxpedii.ion
menas redovisning av all personal boende inoD sarnrna in-
skrivningsonrAde (i ex betretfande i o t hela Skaraborgs
Hn). Dar kan ntan alltsi upplysa om lid vilket .egemente
var och en inom lenet bolast vpl er (ruppresisterad, d v s var
alla rcdovisningshandlingar {nr cn vpl fimas fiirvarade.

Med haUcorires:strerhs (sker cndast vid CVB) avser
nran r t t  

"arrJa 
cel t ra l  dF ql l rJ . is t r  upp'ysninrarua nr ' '  r .  r

och en inom {iirsvaret anstelld fdr Astadkornrnandc av statis-
tiskt underlag. Hiirfiir insendas daglisen frin rcg,if\.nto1a
statistikmpporter ritrande Dcdklassninea.. T-lij ! k lnrin Sar.
fitrordnanden, gc'nonghgna skolor och turser
gcnom e1t omdinnc om va.je persons kapacitet kaD erhallas.

De lfi.satL otn ttuppres;strer;lrs i detta sammanhang ;if .ien
redovisninesform, som mest intresserar den vpl, skola vi {6r
ctt iigonblick syssclsiitta oss mcd denna.

En liten iterblick pa tidigare lodovisningssystem kanske
battre kommer oss ati inse lii.det av det nya vi fatt. De
liksom nu ville nran l:itt komDa at den vpl Iijf atl kunna f:
honom inkallad. Genom antcckningama a dubblct.korter
villc man skafla sig ett underlas fiir bedijmande av vars och
ens kapacitet. Pi frigan, om man nu lyckades mcd detia,



malte svaras ett obetinsat nej. Det k,nkade ofta mcd adr-.ss-
anmelningarna och de arliea mijnstringarna pa r o-expedi-
licnerDa voro lika impopulnra son den s k. mijnstringsfem-
man - bijtesbeloppel. Antalet "obefintliga" var i regel
ganska stolt. Rullbef finso visserlisen kontakt med de vpl
urF i  bygdcrna. r ' "n knJppasr f i i r  annat an di  d-r  val  f r iea
on anstand och uppskov. Nagra {ijrutsdttningar fijf uttag-
nins av vpl, pa vilka serskilda krav s*illdes, fuono; icke pi
grund av dc knappa, ja ofullstandisa upplysningar om den
vp1, som t.uppbc{iilet hadc att ge enl formuleret. D:irenot
lar det ijvcrfullt med anteckningar om anstAnd, uppskov,
'nkal l . l .er .  per. .orr icH i inskningar err  etc.

Dei iir latt att ins--. rtt skulle ann6n mobiliseral och dct
!e ang€lligot att fort och siikert fa in d! vpl til siqa plarser
i faltfijrbanden, motslaradc det gamla redovisningssrrteBret
icke ens riDrliea anspftik. Mobiiiseringsdaeen anliinde mass
lis ined vampliktsk(,rtbuntar, och fijrdr.lningen av dc vpl
mastc med h:insyn ri1l bridskan inskrenkas till grcvsortering
i tjansiegrenar. Dei va. fruktansvarda misstag, soD gjordes
i frega om krigsplaceriDgar.

Si skapade blixtkrigct tvenne nya bcgrepp "b'ixtin-
kaliclscr" och det numera ganska utnijtta och Iatt ofta miss-
tolkade €n endock si betydelsefulla: "rett man pA ratt
plats". De inncburo i och fdr sie krav, som kommo alt llig-
gas 1i11 grund fijr vart nya redovisningssystem.

Den trdngkar. diir en vpl truppregislteras utg6r h.llppr€-
gistreriigsnyrdighet d v s det fijrband, dar han h6r hem-
ma. Sta. dct ett K (personalgrupp K) lraDfdr vplnumrct,
hijr han alltid hemma pi samrna kar, kan aldris fijdlyttas
iven om han flyitar till Boden. Ar han d:iremot "vpl i atl-
menhet" (motsats till K-grupperad), komrner han vid v:isent-
ligare Sndring av kyrkobokJdriDgsort att tillhiira arran
fuangkar, inoD vars rckryterinssomrade platsen liggcr. Man
seger. at1 ni :ir trupprcgistlerad vid T 2 D (Kungl G6ta
tleneka.s d€pi).

TiIUiiLIist kan man l'1 ppresislrerds vid annat fi;rband i
sanband mod t ex skola eller kommenderine Etnellertid
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bijr man komnra iheg. att dct sorn regel icke av privata skal
gil att omregistreras fr:n t ox tr:ingen till iof En trengcn
tilldelad och dar ulbildad Karlstad-bo kan salede:r icke utar)
vidare i-iverfijras till I 2 sesom infanicdst. Da skulle jn aut
utbildningsarbete vara bod.kastat.

Vid truppregistreing av cn vpl samlar lijfst pe elt stoDt-
kort alla dc upplymingar, som om honom inhlmtats vid in-
skdvningen. On del av dcssa uppgifte. prdgl4s p: olika me-
tallsektioner, sarnmanfogadc till en res'irltct:'1sspldt. Denna
pEt ar €ndast en teknisb rryckrirrgsdetolj fiir astadkonl-
mande av avtryck e slamkort, ljanstgiiringsko(. inskriv-
ninesbok, Iijr adresserins m m - atltsa icke nigol tulhteD-
dig killa att tjsa ur vid inhen)tande av uppgiltcr. ?jdns:go-
r:nsskorte,L, som i allninhet fijlja de vpl vid utbildnings-
kompanier, skolor, feltfitrband m m, innehilla alit vad som
av stamkortet ;ir av vikt att klinna fitr ulbildnings (felt{ijr-
bands-)befiilet, var{ijrutom A densamma skall tecknas ner allt
tankbad lren utbildningen. som Zir nijdigt k:inDa fijr atl han
skall kunna krigsplaceras "pe rett plats". Vederbiirlig chef
gar ocksl rned sin namnteckning i god lijr att han kommcr
pa riitt plats. Ansvaret :ir stolt och kriiver mycket noggrann
pritvning. Men det ar ickc endast genom pliktuppfyllelse i
uthildningen, som den vpl sjnlv skall bidraga till att komlna
pe rett plats. Har han nigra ijvriga meriter, soft kunna
bliva av miliurt v5rde, si skola de icke fi.iriigas. Fiiltfijr-
banden ha god anv:indning fijr nirkesskyttar i t ex geviirs-
gruppema. En duktig orientcrare er i manca fall en v;l-
kommen fiiregingsnani ja simmare och brottare iven de. En
hunddressijr tages emot rned iippen farnn. Tiivlingsakarc
bland cyklister och molorcyklister :iro snrskitt vailkomna.
Vpl med sbrskilda examina cllcr praktike! inom vissa yrkcn
:iro serskilt efterst$vade.

Andra resistrednsshandlinsar ero i.l€rrit€rsbricka och
terminl$l6rcbok. Desamma urleDnas i Fgel blott lill vpl
vid f:iltfiirband.

Inslr',f:tninssboken zir den vpl sarskilda egendom. I denna
skall han vara rnin om att si att sega "{A kvitto" pi atlt han
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Har man nu cf ter  v ld inskf ivningcn och sedermera vid
karen fitretagna urvals- och andra psykotekniska prov fdtt
in de vpl pA rjkliga utbildningsbanor, skall detta som ovan
sagts fa silt utlryck i truppregistrerinsshandriDgarna Man
skall d:ir finna coder fiir yrken, anvendba*et och krigsbe-
fattningar m m sanrt litsord och larrplighetsbctyg Dcn vpl
blir sa att sega irlraDad, och dc1 iir siledes meningen att dct
icke kan bli nison diskussjon orn, var han skall passa biist.

Den vpl adrcssannoldr air en av dc alha viktigaste fijrut-
sattningama fiif att kunna gcnomfijra cn blixtinkallelsc Var
nIa viimpliktslag har ockse tagit sikie pe detta gcnom iIl-
fijrandc av rigoriisa bestiilnDrc'ser rDcd bittesansvar' I blla-

san 1ill inskrivningsboken klarliiggcs detta fullt lyd'isl

Det iir eDrellc id icke straffholct, som h:i. biir vara avsijr-
ande, utan visshelen om att en blixlinkallelse icke nf mitj-
liq om ej den vpl lojalt inser niidv:indigheten av att i varjc
ijeonblick ha sina militiira adressf<,rhillandcn ordnade

Var och en lorde leit inse, att har dct konDil oro astad i

verlden och dct bijrjat bdnna utanfijr egna knutar, dii kr:ives
makt bakom svensk stamma, fiir att den skall respckteras.
D5 s:iller del att varie varnpriktig vid larnsigsal blixlsrabbt
ster pi snr r;lla plats. Det :ir cndast den so ens kraftsam-
lins, som komDer .n event motstindarc att tveka. om det kan
lijna sig att taga upp kampen hed ett sadaDt folk.

Ati vara "obefintlie" eller icke ulnytijat alla ii fallen lill
att gijra sjg skicklie fiir sin uppgift i k g borde bctraktas
som vanarande. Den svikcr {ostcrlandei o.h olfrar sig tiu
ingcn nytta. Fijrst pe sin retta plats i fiirbandet blir han

Oscat ALterling.
Ch avd M.

1,1

Sporsomhet med
slotens medel,

I dessa dagar kan knappast nagon undga att vaNebliva de
sllAvanden till minskning av statens utgifter, som pi order
fren hdgsta ort iivcrallt gijra sig C:illande. Ner man ser vilka
oerhijrda smmor, som be.edskapen slukar, bijr det ockse ste
kla.t fitr alla, att var och en pa allt satt meste bidraga till
minsknine av starers utgifter. Dct iir dock ytterst vi
alla, son med vara skattcr betala utgi{terna. Det er darfijr vir
pljkl Dot oss sjelva, not vara anhijriga och till sist mot alla
svenska medborgare att i var man bidraga till att statens
mcdel anvandas nicd stijrsta spanamhet och att onijdiga ut-
eifter undvikas.

Den tjens€ij ng, som du nu skal! Iullsitra :ir vii*rlisen
icke beredskapst:anslgiiring, men den kostar indock st€ten
vackra slantar. Den rnat du fijlter kostar praktiskt tagct
lika mycket, som dcn po.tion beredskapsmannen fijrter ur
kokvacnen. Du far lissedigen i tjanst€n slita ut de rockar,
byxor och skodon, vilka icke tingre kunna anses vara fali-
dugliga, men den utrustning du anvander representerar en-
dock ett varde, som uppger till atskilliga hundralappar. Det
iir dar{iir din plikt lika vbl som beredskapsmannens wid gran-
seD att giiE ditt basla fijr att nedbringa kostnaderna f6r din
ulbildninc. Till pA kijpet har du, som far fijfnanen att ligga i
cn odnad fitrl:igsning rned dess goda mijjlisheter till pelse-
deltorkning och persedelvArd, stijrre chanser en manDen vid
beredskapsfitrbandei att giira en god insats fijr nedb ngande
av statens utgifter.

Fif att du skall {A mijjlishet ati bed6ma dina mijjlisheter
till sparsamhetsstriivanden, skall jag nu siika civa dig cn
ijv€rblick ijver intendentutjanstos olika g.eDar och resu.-
ser, som sta till buds f6r ditt dagliga valbefinnande. Den



del av intendenturtjensten, soD soldaten Iremst uppmbrk-
sammar, er givctvis mathelningen, vilken soh alla ver in
nebar en dryg utgift. Likaval som det enskilda hush6llet har
statens stora hushall drabbats av kristiden. Trcts de a fin-

mijjligheter l.i sparsamhet som under fredstid.
Efte$om arm6ns poltioner ?iro rikligare en de civilas, bijra
vara sparsamhelsrnijjlieheter ocksa vara stiime, bara man
taeer dem iill vara. Fij$t och ftamst meste alla bidraEa till
en min"kad argans pa matnn. Det giir man g"no,n uti i"t 

"begera mera en man kan 5ta upp. Det fer darlijr icke fin-
nas Digon till miinniskofitda andndba. mat i svinmatstun-
norna vid miltidcns slut. I sriitlet skall den &viindbaE mat.
som icke etgitt fijr utspisning, finnas kvar i uppbacknings-
kirlen, sa att dan kan utspisas vid elt senare tillJelle. Vidare
er det ett allvarligt fel att icke i tid meddela koDpaniadju-
tanten, sa at1 han icke besfiiller mat fiir en maltid. dA man
icke ar nArvarande. Du kan vara ijvertygad om att alla mijj-
ligh€ter tillvaratagas fijr att giva dig en n:irande och om-
v:ixlande {iida. Stat€ns livsmedelskommission och arm6fiir-
valtningen samverka hiiryidlag lit. att mi;jliggifua att saval
kriesmakten som de civila medborgarna fa d€n fitda som er-
Iordras. Givetvis maste en sidan rcglerirg i stort av mat-
hdilningen komma att menligl inverka pa de lokala my.ndig-
hetemas tuihet i fraga om valet av matdtter. Vi ha ocksa
samma matsedel vid alla m itera liirband i landet. oavsett
om de :irc fijrlagda till Nonland eller Sknne. Detta medfitr
natutligtvis, att vissa enskilda kunna komma att bliva miss-
nbjda itver malsedelns samansattning. efterem de icke
kunna fa alla sina elsklingsratter. Alt )ratsedeln er lSmplisr
sammanstt och att mat€n:ir tilracklist narande, det har
Statens institut fijr Iolkhehan sagt. De sveriehetei att varicra
matsedeln, som jag nu berijrt vidlAda :iven den civila mat-
hAllningen. Tenk bara pa ifterna, sorD under den fijrsta dc-
l€n av rasonerinsen voro helt {ijibehelha den nilitera kon-
sumtionen pa grund av deras {itr miliUira :indamal saGkilt
)iimpliga egenskapcr Likasa kunna statens stora lager av
vissa piowiantatiklar behitva omsaths, varvid krigsmaklen,
d€n storc proviantsluka.en, naste medverka! Hedgonom

kan mathSllningens miljlighete! till omvexlng komm: ati tid-
vis minskas. Tank nu pa detta och fitrsvira inte valt arbete
senom faJiinc klagan, aven om du icke skulle vara tiutrlad
av att vissa matratt€. Sterkoma med i ditt tycke allt fitr
|eta me'lanrum. Siik att ise{let lojalt lyda de fijreskrifter
och uppmaningar lill sparsamhet, som till vaft gemensamma
biista fiDnas anslagna i matsalenl

Matsalen, ja! Den er liten och trang, alltfijr trang fijr en
banskers nuvarande strrka. Efter mansa als vantan kom-
rner den nu ocksa att ombyggas till somaren. Da ventar
dig rtterlisar€ en prijvning. Maten komme. att lagas under
primitiva fiirhAllanden och {iir ulspisningen kommer icke
n;son matsa! alt sta filI fijrfogand€. Det glller de fijr dig
att taga svarighctcrna med gott humijr i fiirhoppning om att
den 1. oktober fa {lytta in i nya rymliga och tidsenliga lo-

Klederha ero dyra och sveratkomliga. De nya maste bliva
av semre material och till pa kijpet mycket d]Tare iin vara
gamla unifomcr. Dct m6ste d;rfdr vara en stor fi;.del fiir
staten om anskaffningen kan minskas under kristiden. Aven
har har du en chans att visa nedborgararda. Som du sd-
kert vet, he er klider och skor, som mar dasligcn skiiter,
avlevibt lansrc An sadana, som baras till dess att lumporna
{aller. Skijt darfijr dina persedlar dagligen i enlighet med
soldatinstruktionens lijreskdfter. En lagning i tid av en li-
ten rispa pe ett plagg kan medliira, att plagget recker lenge
utan repa.ation vid verkstiider, unde. det att vanskijts€l
inom kolt eitr plagget obrukba.t. Sarskilt vill jag papeka,
att skiitselr av stumpor och skodon intimt hiinga ihop med
soldatens tivsel. Sk6t dina persedlar pi samma sett som €n
luffare, si behiiver du inte kima dig som en sedan trots de
lAnga marscher du inom kort {ar {u1lgijIa.

Nigra rid. Laga omedelbat smefel pe percedlama. Smiirj
dina skodon och lAt dem elter nedblijtninc torka fijrsiktigt.
Tank p6, att even en s6 mild varme som v:ineledningens
kan vara skadlig fitr Lidret! S€ till sulstift och klackjern!
Jarnlest och stiJt finns pa han&ustkammaren. Du har bara
att klappa i dem, son fallit bort. Herigenom kan sulan riicka



avsevert lengfe an om man sliter pa bara Lidret. Tvhtra och
stoppa dina sfumpor i ett tidigt stadium. De kunna arEs
bliva iotalt spoliende.

Lita slutligen inte pa, att befalet skall papeka aila smasa-
ker Ji t . ,  dig:  .  Utan handla sjelvsrendier och mad spar"ar-

DaKgrunden,
Fijr ijvrist kan det vara v5rt att papeka, att truppfilrbands

chel inom kort trotigen kommer att fa rettishct aii flagg" e"
1itusum1ie soldat ersattninesskyldiehet fijr {ijrsrijrda pe;sed-
]ar. Herigenom erheles mijjliehel art snabbt beivm fijr-
sumlighet i {r6ga on persedelvard utan att :irendena hiin-
skjutas iill kriesrAtt- Ut$tt die icke {i;r onajdiga ureifter
genom slarv och fiirsumlighet med den dig tilldelade mate-
rielen!

En stor del av ersklassen lieeer fijrlagd i baracker. Dessa
hava ytterligare en chans att spara stora bctopp at kfonan_
Derom kan du iivertyga dig genom att studera den broschyr
om brenslefreean, soD finnes anstagen i varje barack. Iif_
1e$om atskillisa sakerligen icke kunna elda en kamin pA eit
ekonomiskt dkligt siitt, {innes vid vaie kamin en saiskild
eldninesinstrukiion uppsatt. L:ir die den, iitta pa t"r-o-e-
iem och sliiit eldningen i enliehet med fijreskriftemal

Pa samma s:itt maste det ligga varje biuijrarc om h.erht
arr ninska EiBeneen pe bi lkol  och .r i i r jo l jd.  L5, derf^"
aldrig din bil ste och puttra pa tomgeng i oniidan, bara dar-
fijr att du vill slippa besv:bet med ny st€ft. Tenk pa, aft ot-
jan och eummiringarna inte vexa i Sveriget Fijnesten sliis

Tyvin kan jas icke hiir giva dic alla lad och vinkar be-
treffande sparsamhet. Men om du ordenrljst studerar alta
de instuktioner, du far och dem, som finnas anstasna, fin-
ner du seked utvigar att spara stora summor er staten, vitka
anna$ genom starv och likni;jdhet skule kunna komma att
ai fijrlolade.

Ldt d,et nu blil'a en hedprssak ti;r d,is aft skijta l)|.ateriel
och tirnitCehheter pA. ett sid.afi sAtt, a.tt stdten iche !6r din
skltll tihorsskds otliidisa kost6d,er!

Erik Tynelius.
RegemenGirtendenr_
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Vopen- och fordonsvdrd.

_ Betdffande lyghatcdelcns !a,d er det viktieaste art {ijre-
b] eya idr ;  rge-d, r  v:d !s"- .  M"re.r"vArd,r  ra.rp r te. t i ; r
m.o aua Inedpt hir l "q upp.:  \ . , r je -rn Inesrc f i  i r .F--e (dl
denna d.t av tj:inslen. Dei m6s1c sti kta{ fatr var och en
inom ett kompani att litrbandets stridrdugtighet beror pi om
materielen br i h:ista skick ellef ick.. Fiir eit triingfit;trand
si l lpr  dFt la . ! r .kr l r  r_ap"n 

"rh 
.oroon. Der b.  err  oJndg:tra.

l ig l  k.av Da var,  .o loar ar h:rn v"pnn . 'bo"e Hr !n;bnJ_
oar l .  skr(k.  A.  .vaon. l  funkt ior . .od,rgt ig l  nbr dcr :oD bb, l

ra.r  atr  o l l ra s i la soldare. ,  l i ,  enda-,  o i  den grund ert  va_
penvArdFn i .ke er rblr  ut l i i rd L,k.onr mar var jp dae gbr
personlie toilott se m6st-" vapnen daeligen verdas. Fi;tj-no-ga
de anvi :n in8ar:o- di{r  betbl  urs i \ i ,  a,rgaende 

""p*uara*.El t  esidosb udn av bec!;mmFtserna kan nH, d; ,  "n eeng
verkligen geller allvar kosia dirt tiv. Siitt en iila i att st
ski i ta.di t r  !apen !rr  ner Jrbi tdning-r :den Hr s lur  och vapner
,rer skaLl  in lSmnas fo.r6d der br i  .amra goda .k i rk 

"omnar du fick ut det vid inryckninse!-
TrHnst i i rbanden i i ro al la I"an.por l  i j rbrnd Har"v tot jer

al l  lordonen utgi j r r  pr  v ik l ,e de, av d"ss urrusrnine. F6r atr
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KAREN.

t

'aJ 110
1. Kafflihus.

l.v!n: avd M (personal- och nobdeialjer).
2 ven: Karcbpf S,ab.chef Ke."xp Resinr"n-

dent Kr isskasssa\d.
3. ven: Officehmiiss.
4. van: Utbildninssofficer - postavd Dactijjthant

E\pensotrl{ijrred.

2. Kasernbyggnad.
Siidn ingeng: Kompanier.
Norra ingang: Tygavd - Kasertravd Trengofficers-

skolds exp _ Tetefonvaxet.
3 Underofficenbostad.
4. Maisal-
5. Exeirishus - cymnastiksat.
6. Ridhus.
7. Stall

lal

/) 8- Yerkstiider.
17 e. s:',t"t" .

W 10. Vamboder.
11. Huvudfdnader med centmtforred.
r. r. Kohp oaracksta.l
13 SkonaLeri h n_
14. Tvetifdrad.

18. Badhus.
19. Baddahm.
20. KeserhbySenad.
2r Ca,nison.sjukh!.
22. Sjukavdelninseh.

23. Fritltlshus:
Depdassistetuten - Socidtdetdljetu Bibltotek _ Ld._
Fesal - Film- ocn t.j'eLisnias;sot.

24. Basru.

25. Mdtk etenteri'g s sndd. :
Uoff-, ubef- och maDskapsb;issar. Sahtihsssat.

26. Sjukvdrdsfiirad
27. rijnedsfbrvaltarens exp -- SLredderi.
28. Garage.
29. Skladdcliverkslad.

Gollbana Seruernro Dansbdna.



Luna -ca .  n i  uppsrfrpr nesrp ! i t rsa furdone5 va.a i  k i j r_
dugl jg l  5k:ck.  De a (an icke ske om icke rurdon,n q,bndiel
verdas. Detta eeller serskilt motofordonen. De {lesta bi,
larna ero eengasdrivna. Dessa :iro nera kensliga en ben_. i r rurdon, n uch ta".  d db. l i j r  ,  |  ,yckp on,:ors. fL are
\drd.  ro-r  \€r . l r  kd.n 'aa .kal  torduncr vt . i . " -a.  o"h ton
l- '1"* .  ""  

dpr br .  ko-. tugt i . r  ,k i .k.  K^r ator i ts r ,ao r t l
tordon, soD er trasiar. Aven orh jelen efo finga och kan
sy.as betydelselijsa ;ir det emellertid fafa vert aft undar
\urn 'e. i  fe l"n t^rr t .  "as orh rppr.ar ion, .m, d t -  , , ; t r \6ras
.c l  da'-  t ; rdyrrL Efr"r  ' . ; ; rn;a 

"k. l t  
ock. :  r^ doneL \ i r i

teras och alla felal<tigheler aninrlai ri be{atci. Fordon som
Fi pr \ . rksr i  lda ka.n:nBa- r , . ,b a.  .  ga"ai .  .kotJ nen,t iqFn
\ i ra r  \addn'  . .k. '  k  Jr  dF ^. . . .d.1bdf l  .ko. ,  kur ra rnverdas
fijr l6rnyade kijningar.

,  
Tbnk pa l r , r  

"  
I  a,  n ,ar-r i ,  l .  5om . t . t , .  r i ' t  r j - , ,ger, l "  .or

o 'n urolonrne ;r  i1 ' : lF l5 8d .nsar, ,  !  acar tur , , .  st ; "2 ickn
, Fd dp. or i jdar .  tn Lo . larvad pa r"rhrt-u pr-  .as kan
un a r  inrarad^ gd"r  

" ie 
.k) td ie haf l :  urd,  "  Fl  r .  i -a. ,  ka

landet en rcn penningfijrlust av ijler 2 mitlioner kronor Jdr
utom de inetallm:ingder som inei. vitka f n iiro oersafiliga.

Vanskiiter du din materiel isamkar du star.n och darme.l
dig sjelv onijdiga utgifi.er ener shten taaer igen sjna u1t:igg i
torm av skatter, som du sjeh, fAr vara med atr belala. Dair_
fiir verda och handhav alt utl:imnad materiel som om det
vore din plivata cgcndoin.

hidlp

Fritid - sommartid
Begalna. Di egcn
rRIT' IDSPARI(
med bad spnt?ri.tlg
golfbana - do. sband.

Personolvdrd - Din och trevnod !
Naturlistvis er dct inte med sjilvklart glada kiinslor du

har iennai ditt hem och din civila verksanhet {iif att i ke-
rens uniform under en avsevard tid utbildas till tinnst 16r
ditt lands fitrsvar. De {iirsta dagarna bli antaeligen dc sv:r-
ras1e, innan du hunnit anpassa dig, :iven om du eller en stor
del av dina kamrater sesom tjenstepliktiea, hemv?irnssolda-
ter, landstormsungdoD e] dyl vant er lid ett enkeli, oijmt
oc]l sunt kamratliv i {rega om ijvningar, fiirl:iggning, kamrat-
liv osv. Se sn$ningom skall du emellertid finna, att v:irn-
pliktstjanstgijringen har etskilliea angcnema och nvttiea
sidor. Hur det1.a sker under tjensteiid kan du {A l:isa pa an-
dra stSllen i denna broschyr, mcdan jae nu vil1 siika visa dig
nesra andra siitt att odna e friliden, att ordna dina enskilda
{brhellanden osv - kolt sagt visa dig, hur dcn spcciclla
hilitara personalvelden :ir upplaed.

SocdrdrdeD er den viktisasie delaljeD d:irav. Har du be-
sverlieheter i din civila verksamhet, ekonomiska besviir, la-
miljebekymmd eller nAsot annat, som du inie kan klara av
pi cgen hand, sa vend dis iill din chef eller till depiassisten-
ten, som har mottagnine vissa tider och da er beredd att hijra
pa dina svefigheter och 6rsiika hjalpa die.

Tyeofli.er.
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, ,Dirr  
kan du ocksE ia sadana pptvspjnedfr  som du av enexerlannan osak"kan b-ehnva. Ar dcr €nktarF $ker, du beht.v€f n 

iarp 
mad. sdsom ifuUande av blanketter, utskrivandr av. lansr jeorgh€t*nsokningal  osv.  skal t  du venda diB tr ! l  denKIpa tuasrsrcnr.  

.sum t i "ns v id var jc kompanr.  Blankctrcr
o(areupprysn'ngar kan du Svpn f i  av personaten vjd socir tde_

^ 
Bi id, ;nssrprksaD,h" 'pD ar en annan form ar p rsona.vard.

uenna vprrs€mhct kommer du at l  sr i j r i  pa i  cra ol ika va.
i . l : l : i : I ,  p: 

"1"" 
q" vackra summardasarna ara dver,Kommnr l / ' t idsrrnlcrD;ei ,sen att  bor ja.  Under nAgra kvi i r_

lll-::',,: ":.*" 
rar du hbr. unde rvisn, ne i flcra p:akiNka ochreorrrska bmnen n,or cn btyg$m 

"nniatn;g*igi f r .  O"nn"
:11"", . ' . ' Ic kan br,  dis r i  sror nyr l3 i  di ,  . i , i "  

" . rk.a;_i ' l ' . -  . : "- lF* du rodrn har err yrke al ler t^a I f f  pi  arr  ur_b,rda dis,  I r i .  en frH,, ,r idcpjars. F;clb.r ; I ta" av kAndu och,,1.0.:h. l l r" .d.  tur.k. ins.Fsande fJrfarrar" och rndra r l r"k_rnan naIn5 r. .cd l l i , , , '  !  Incl laru-urh. De.sd rdre l ras nch k. i_:Fr jer h: l la" 
'  

a! l ' r . rrhet i  I r i r idshusLts fr j r , . t i j .n ins"sl  I  i ; i_
l f : I , : " ,  i :T."  du ,vcn bibi iorparr rn.d 

"n rr"vrrg l ; , .c,ar.lartc kral  kan du dj i r  t isa nn nrangfatd daetga och v,cko_
narurt jgrvis srud,r!  dc bi jcke-,  com f innr.  i

r ikhnlr igr bibl iorek. l .  Sr i , rre dpen a! dc.sr

; : : l i i  ^ ,"  
du av.n re )5na rned d.g r iLr rosen,"nr e|Fr

Biand_ de nyinryckta firns altdeles sakert Danga sorn ak_t ivr .dFlrae;r r  de ot ika bi tdnngsorgan,sarrunernas arbclcuer l rmes stora rnbl l 'ghek. ldr des.a under deo t ,d de v, i ias
vid karen att inrressera sina kamratcr frjr der frivilisa biiJ
nrngsarbetet. Sijk fiirbindetse med bildningsorgan;safioner_
::  i igT lk. '* .  srrd. Uppsif i  om styret.ema crhat:c.  crrc"
nrnvandetqe tilt deD!assistenten

SJk art  organi"er i  str ld iecirktar i  god r id fr j re hosr\rsonsrr
ror den muntrare deten av din fr i t rd f inns en si i rski td J.rr_srroplscuprksa,nficr anordmd, som bt a besrar av sarskilda

leaterlorestelhinRar och kons€rter. ri viu<a du d6 o(h dA
lar biljellcr. D't hijr ijven de rcvy. och kabar"lfijresra -ntnBar, som du och dina kamrarer sjatva bijra medverka i.

N?h en s6dan arnalijr.vy uppfbres vid neson av de di och dti
fitrekoinmandc kerattna.na, kan du vara saker pi alt sum
ningcn er hdg i gymnastikelen- Kiren har even en central-
radio, som varjc kvall sender undcrhellnine i eti tiotal hijs'

I somar slar:iven manskapsparken \,id baddaDnnen till
din disposition. D:ir linner du en trcvlig goubana, sotn
vempliktiga av 1942 irs ktass gjorde pi -(in fritid, cn seNe-
rinss"aviljons och sa smeninsom even en dansbana.

Detta ar bara ctt litct axplock ur dcn personalvard, som :ir
en vArd om dig och dina nirmaste. Dcn vill ge dig ett gott
handtag. men fodrar even aktivitet fran d;n egen sida.

Tag vara pi fritiden !
Fdrfa ersklassen varnplikiiga kunde deltaga i

undervisning i:
boklding - engelska iordbrukslara -
nraskinskr'ivning matematik nrotorteknik

usik samhallslefa stenogral i
svenska tyska.

I  AR AR DET DIN TURI



ldrott.

rcsultaten, vilka belisa, atl idroltens bredd varil ftjrst-
klassie.

De fiirhAllanden. under vilka dcn fria i&oilen vid ki.en
arbetal, hava varii ganska besviir'iga. Vi dela sAlunda idrol.ts-
plats mcd staden, P 4 och K 3, vilket medliirt slora svar;g-
heter och niinskade ireningsmijjlighclcr. Det stora avslan-
det frSn klren till jdrottsplatsen har ocksA ejort sitt till att
minska intresset fijr de. frivilliga idrotten. Trots dctta
meste rcsultaten, som ovan papskats anses vara myckel goda.

I och med att kAren f5tt sitt omrade nigot utvidgat, har
kArchelen beslutai anordna cn idrottsplats intill keren, cn
sak, som kommcr att visa sig vara ovarderlig. En sedan
plais ber:iknas i rcsel kosta 50 i 60,000 kr. Nagot anslag av
slaismedel kan vi inte riikna med ulan det b'ir friimst liisor-
kassan och vi s:alva, som meste lemna erfoderliga bidrag.
Lagerkassans komm.r i form av penninginedel och perso-
nalens bidras hoppas vi fe i form av frivitligt afbeie pa plat-
sen. Pi detta satt hava atskilliga regcmenten fatt {ijrstklas-
siga idrottsplats.r even om till fijrfogande deendc penning-
Dedel varit rclativt blygsamma.

Niir kallelsen till frivilligt arbele koDnei, viinta vi darfiir
att du gijr ditt besta, dig sjalv lill hcder och kommande er-

sangar viimpliktisa till gladjc och nytta.

Ftjr kontakten mellan dig och l€dningen fimes vid varje
kompani ett idrcttsombud. Antockna hans namn i denna bok
och vAnd die titl honom mcd fij$lag och {ijr{rigningarl

Det er icke al lom givct  at t  b l iva.n st j i i fna pa idrot tens
omr6de och vi ha heller inen sadana prcienlio.cr pe lijrc-
ningens medlennar. Det er fr;mst idrottens bredd, som vi
efterstreva. dels fitr danmde av dugliea soldater. dels f6r hij-
jande av folkh:ilsaD. Hjelp oss diirfitr i din nan att DA ,nAlet
-  !ar je rnanlrs sven:k.  en idr" t r"mrn:

EriL Tanel;us ,
ordf i i randeiTzlF.

. , .?: j . -1"-,"* '  
aU !ar !ald,8as,e rorkr i , rnr, . . .  idroUcn, var.sl |avanden i  v: isent, iAa detar j  nmanfaU.r 

-ea -afet 
fo.

j l ; :  l " , t l i i i :  urbiJdnineen. masrc intasa en rramrfrdahde
Irats I  u 'b i ldninspn o"h dtr jamr.  

" , " t , ta""  a,en pa i r i r ia
Dcn rent militera :drortens skijtsct ombesirrjes vid kerennv idrrr t .uFf icnrel  undcr deml K,^et C;,"  ," ;" ; i ; ;

'drot ls l t rn ins \e"(- .  ror  idror,Fn iuvr igr .  Civ.rv is k;nnaDc.amoa gru.rer icke Lppdraga: uran rdro.ren. of f icrel lc re_pfesenranr o.h idro| |s l i j reningcn samverka inr imr f i j r  alr  r , ._
; : l : : , :e: .-  erung.aleandr1 o(h vd,nakrhs'rrnde av "n 8.d,r :1.  

' : "11,^8 
ror \ar l i i rnpr ikr,sa ungdom _ 

"kal  n6i

-^un€r 
uora rrdnekars idrorrJor.ning hi i t .ar dis v: i lkorn_

i rdrentnacn. O,n du ir  akr iv i  c iv i l  fbr_
l l l - f  F"* ' '  

, :1" , ' .p,1\ pi  al l  du .k,Jt  r"presenters ka.ren-r drna spacialgrpnar.  Mcn vi  hoppas. art  d;  e"nom ft i r iptLlerrasando j  
. t r in ins uch revl ingrr .ka tdrv;-rva och rr i_*: :"  s lg.  5urdar_ och aanrlcmnnna"gen"kaper.

ldrotts l i ; rcninBpn bl ler i  er 25 ar.  Jubit ;er kommer artcck breras rnnd st,ord ravt ingar och anordningar Der ;r  de-,or ,orenrre€m _rOrhoppning. att  al la nymrlckra kamratefpl ter ba:t i r  tdrmaga skota dra sirr  stra r i l l  stackon l i j r  a grvajubilect en srorslagen och verdie Dresel.
KSrens jdrorrd,ga r" ' " lar ha"a under 1943 vari t  myckel

I:oda . Bland annar har k6ren Frh6uir Sv"riges mi]itiira
rdrollslorbunds euld.kdld fbr stiilsr€ anrat fiirvirvade felr_
idrortsmirken. f i i rnbm'ig placering i  .Fr ia 

idrotrens dae..
l:h '."v".lli so 

-resulrar 
I hesa o,n prov ftir riksfijrbunde'is

baltrc an senom t i j rbi i t r r ing av de r.dan l id iq;re upp;6dda
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. , fdrot is".mal -  cn (und sr i i t  i t 'u sund krupp _ far.rnreotr en rom lra5. ulan morrot i r ,ner: in val  var. t  at t : t r .av, nl l .
,  

El t  rruppf i j rbands dugt ish"r rr  mansa ganger beroendc avo€n ensk de soldatens rant {}" iska uthal l ighct.  Err nv r , ,Fd_ren al t  na denna ulhi l l ighet: i r  idrot lcn. sorrr  retr  bedrrven
utavarc s: i iens och kroppen" harmoni.

, Idrorlen sterker derj5mle kartratskaput. som framtijraltr
rramlas,mom 

.ta-gidrolten. Dor tr diirfor inC"n tillaltiShetarr de slora mititiira idrotrsriivlingarna bliv,t en riivlan i vil-ken rorbanct.t i sin heihet eller det darav urgor ..lagct ..

. .Gdia trangkar kan undcr er 1943 uppv.sa f tera vackra
lT_o.ns_rc:u"al. diir r:ivlingcn se t just beqta truppfiirband.
re44 skall sak-err intc bL semra. Mcn det beror framfiiraUt
IE -vad 

var och en utav er kan pnestera individucl t  om .ta-
set" skall lvckas.

. De.fitr manar kerens idrortsofficer: ,Trnna ordentligt och|af v?r €:1ea de mijjtisheter tiir idrort so,n bjuds, ;adc iocn urom rJsnslen. Civ inte tappt f i j r ran mitet : i r  n6(,

T 2 MARSCHVISA

Trang treng trang.
Eeldnad ncd iinsb pris i tavlan om malschvisa l.jr T 2

Vad hiinder i
I de dagliga tidningafna i
kan Du fd reda pa det

Lag e Diuthuu. s. C under s er
Id.ottsofficcr,

hemorten ?
bibliotekets lesesal
och mycket annal.

Ounndl Wercin har Dahtgrer.

r l ru. :aB9:aq.t lq ib lat

Dei blir trnng tr:ing triins
det blir tr:ingsel i var sveDg
av korpraler som bugande ste.
FrAn flickor och kyssar
vi sjungand€ kryssar
dit bort; d:ir st dens eskor sa.
Sent i seng seng s:ing
tidigt uppe sent i s:ing
iir modetlen pe viran refrang.
Fren T 2 er det glada kompani,
som med s6ng nu taga! fijlbi.

a'.! drB ins .ns ..r 
'r 

rr$ i i1r3 ocL rtna .i .et dAua r.d: b€r och

r:!a5!i:. Enaq rso

28
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Sk<ivde. tcr av orl<este dreniDgar m fl givas i lerolcrkeis aula Som-
mariid biuder Folkels Park pi biLde god teato och dans n n
Ar Du naturiilskare. finner Du i de sio$lagna och {iirgdka
orngivninsarna. speciellt de pe berget Billingcn, nag.a av
iandeis vackraste naturscenerier. mcn nven siaden sjelv
bjuder i Bc,ulocnerskogen och Kyrkparken pA mycken som-
rnalskiinlet. Den konstejorda sjijn i Bouloenerskogen iir
det f6rsta frilufrsbadet i sitt slae i landet. Dcssutom finnes
ett varmbadhus. En bra idrottsplats och en I5lnamIS
jdrottshall liecer i sijder, vartill kommer tcnnis och goifba-
nor. Staden har :iven nagra bra hotel och rcstaurantcr. De
stijrsta industrifijretagen iilo AB Pentaverken, AB Gullhii-
gens Bruk och Gasbetonefabriken. I Skiivde utkomma tre
lidningar, Vestgiita Koriespondenten, Skaraborss Lins An-
nonsbiad och SkarabDrss Tidningcn, medan Skaraborgaren
har avdelningskontor her. Av trupp{ijrbanden fiirtades Gijta
triineker hit tidigasi; kasernerna byggdes 1902-05. Siider
ut fiirlades 1903 05 LivreeeDentets husaret och 1910 13
Skaraborss regeinente (numem pansarresemente).

Mycket mer vore att {ijrtelja oD Sanisonsstaden, men de
intrcssanta delaljerna liir Du ncg sjiilv finna ut und€r Din
fritid. De kulturella Dinncna i cn gaNnal kuiturbyed :iro
lal varda alt siuderas liksom s\ensk natu$kiinhet.

Billigaste "fik' priser

finner Du pe kercns

/44 R KETENTERl.

Staden Skijvdc, i vtlken Du kommer ai.t titlhdnsa en .tel
av d '  i  nerma,te r id"n.  vr f  u, . .p.une rsen en hcdr i  

^  
o l

i " rp la, .  och b,{olk"o r"da1 vid \e" rd.r ;k1ins" bur jan,
kanske tidisare. Under nicdehiden var staden ;Ilartsri
fdr alla d€m, sorn skulte besiika Sankta Helenas
sisla vilorum. Hon ler namlgen pi 1100{atct ha nijfdats
ef ler  a.  pr .8-r  nslb"d och bJ.v j ,  b, .sraven i  d^i  av h.nn- uDp
ld.da Ski j !dc kyrki .  I  nyare r io hir  . tad"n bndr rran r , I
1800-talets nitt vadt cn ob.rydlig smestacl, men sedan vlsira
staDbanan anlasts och i btjrjan pi detta sekcl milit:ira {ijr,
band {iirlades till staden vann Skiivde anseende och stortek
so]n cn av landskapets ftemsh st5der.

I das skall Du finna atr Skijvde har en heL det att bjuda
.iina innevSnare, mcr eller mhdrc tillfiilliga. KomnruDika_
tionerna ero goda och den konmunala tijrvattningen h;r lel
ur \Fckhr" Undervi :n ins a\  d^ unea b"dr ive.  ! id er |  ,  _ "dl l r . i . l  l l i rovFrk r .ed ,n . ta t iu "k" lbrggnad, kommur" l
f i . , ( "koa o"h to lk"kota i tem bvienrd"" ,n m. Fi ic bi ld_
njngen :ir val siirjt eenom Jijrelisningsfiirening, sradsbibtio_
tek och konsthall, varjemte lcarerfdreat:ilninsai och konser-

30



Sk6vde omgivningor.

Nar Du {unnit Dig vel till *itta i Skijvde stad. tas da eD
kamral med Dre o.h vandra uppfd. Bi  r lgen, gbrna med
Alphyddan som l i j r* la m6l.  M"n se Dig inre or De vbgcn
ut-an vanta med det tills Du stAr diir uppe vid rcstaurangen.
De har Du {alt och skogar, kyrkor och byar, glittrande siri-
sjijar utbredande sis frarfijr Dig som pe en karta, och:ir
vetuet klart kan Du rakt mot ijster se tvers ijver Viistergijr-
Iand.och Viittern mot Omberg, som skymrar trots 5 mils av-

Di iijrstar Du utan ait ord behijver yttras att Du kommir
till en giaDn trakt av Sverige. Under de sr jvtae iilt fots
eUer cykel, som kommer att bji fijljden av den fijrsta ritren
inser Du snarl, att bygden er mer iin s6. Den bZir rika spar
av gammal kultur, tir fylld av minnen frin g&ngen 1id, och
att det er inte bam m:imiskors verk som sait sina djupa
spar, natuen talar sitt eeet sprik om en tid iusenah Ar av-
leesen.

En moreon nir kijrsbiirstrlden blommar har Du ka6ke
letat Dig {Iam tvars ijver bereet till Oelunda utsiktstom och
dar ser Du med Kinnekulle i fonden VaUe hiirad. eenomdra-

32

get av esar och lika niinga sjijar, son aret har dasar ett
minne frin dcn stota issm:iltninsen. Men er sommarsiinda-
gen varm kommer Du noe ej si Enst, Du sijker den svalka,
sohr ett bad kan skibka. Aver ued dct ster Billingen till
ljiinst. Du har inom reckhAll den lilla AsbotorpssjijD, eit
stycke liingre bort den ljuvljea Vallesjiin inte lanet {t6n
Ranna seviirda fiirsiiksstation fdr {rukt- och erijnsaksodling
och et motsatt hiil den redan av Linn6 obscrverade Simsjiin.

Eller cykla upp mot Vemb, rasta vid dess 800-arisa et
junefru Maria helcade kyrka och fortsiitt sedan tiinss den
sprickdal, som delar Billineen mitt itu mot Van}Iems kyrka
och kloster. Har Du ork och lust forts:itt vidare mot Axvall,
dail Du inte biir fdrsumma ett dopp i Eusgardssjdn, ty de {er
Du samtidigt se resterna av det en seng sa mektiga Axevalla
hus. Men ar det sniismiiltningstider ta dA en tur Iijrbi
Skultory och Heegum nedfijr branta backar och fiirbi rykan-
de kalkusnar mol Hornboreasjijn, som da ennu kan uppvisa
ett dkt {igelliv.

En sommardag vid Fagersanna har ocksa sitt behae, om
Du inte fiiretuar Vettems klara men kyliga vatten vid det

Men dn har vi v51 kommit utanfiir Skdvdes egentliga om-
gi\.ningar och en vanlig permiskvel fer Du v:il Eta Die
nijja med en tur runt Katstorps- eller Sjijtorpssjijarna ellcr
ett besijk vid Forsby Aldriga kyrka.

Men det besh av allt ar det ande inte att {S striiva fritt
omkdng efter eget behag och med hjalp av litieratur och
karlor upptecka alla de sev:irdheter byeden kan bjuda. En
eene kommer Dina tankar s:irna ea tilbaka tifl T 2-tiden och
Du nims di sekert inte bara hyggliga civila och bussiga
kamrater ute ocksi de glimtar Du fitt av "viistgittars hzir-
l;ga rike" - sett fran Skdvd€s horisont.

RosMr Ljut ls.

:]l
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Minnesl isto f<ir Skdvde.
Badhase, ijppet torsdagar, freCagar. lijdagar kl 1200

2000.

Banker, samtliea ijppna kt 1000-1400.
Giiieborgs Handelsbank. Hefiig Johanr rore z.
Skaraborss EGkilda Bank. H. ig Johans eala 6.
Skdvde Sparbank, Kunssearan-Siorgaran.

Bio{traJet:
Cosdorama, Lijgegalan 9, 1fn 592.
Roxy, Torgsatan 16, tfn 1500.
Sasa, Sto.gatan 13. tfr 2121.

ldrottsplatsen, l.lrottshtlllen ttn 467 .

J drnniigsstatio en:
Bi'jeuexp tfn 1414 (cfter kl 2100 tfn ?6).
I1- ocb Fraktgodsexp, ijppen kl 0800-1800, tfn ??7.
(Ilsodsexp sijndasar kl 0830-0900. 1330-1400).

Minnesl isto f6r kdren.
Ifyll sjnlv mcd blrerts de tider, de Du kan eller.skalt be-

stjka nedanstaendc. Andlinsar meddelas pa karorder, sorn
vanlisen utkoDmer rnAndas, onsdas och tuedac och .i,itken
Du biir taga noggrann dol av.
1. D€pdassisl€nlens nlottagningar:

I Frilids,rrse, (a sitt tjiinsterum):
MaDdagar, onsdas och torsdagar kl 1800-1900.
Fijr bridskandc ercnden dacligen under tjensietid.
Vi.I krbildninssd.epai. Karctory:
Tor:dasar kI 1115, iok.rlj 5. komp exp.
V, :l utbikluiissd epil\. Arxall :
Tor.diBar kl  1400. lukd/ i  6 komp cxp.

2. Matsdlcn ijr 6ppe11:4.

5. I r
l .  trrkost i  2. l .Lrkost nt iddag

Va.dagar . . . . . -

L i i rdagar. . - . . .6. Konslholle?r, iippen kl 1300-1600,

7 Krinidsnnnnd.e'1, Kungsgaran 1,

8. Postkontoret, itppet kl 0830-1800
0930-1030) ttu 48.

Sdndagar - . . . . . . . .
3. Marlaetenteriet iir ijppet:

1800-2000.

ijppeD kl 1000-1400

(sijn- o. helgdagar kl

9. Srodsbiblioteket itppet sept-maj kt 1600-2100, (lijrd kl
1400-1800); juni-aue kl 1600-2000 (lijrd kl.
1400 1600),  t fn 1160.

70. Telesralstd.tio elt. iippen kl. 0800-2100, tfn ,,Tetegram-
rrl]rDet".

34

finnes markctente Aven i tuidtidsparken

Vadagar:

Lddagar:

Sijndagar:
Sornrnartid

4. Bash.n ib tillsiinslig:

Dag:
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5. K6nens lelefoner.
Namnanfop "Trangkeren" Bestiillning av .ikssahrat .. tl

10
t2
13

2391' , )

14

15
16
l8
17

2393' , )

7. SiulaavdelrLinsen ar ijppen:

Tider:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABIas staulen vid gynnastiksalen.
Meddelanden av allment intresse fe d?ir anslas efter hiin_
viindelse till depaassistenten.

Breold.dan vid kanslhuser rtjmmes vadagar kl 0800,
1200, 1?00 och 2000 samt sijndasar kl 0245.

Bibloteket iit i;ppet:

Dasar: Vardaear kl 1?00-2100.
Lijrdaear kl 1600-2100.
Sijndaear kl 100$-1400, 1500-2100.

Lescsalen ar i almenhet ijppen va.je dag tilt kl 2100.

CelLtralradions pro$arn piglr vardagar t?00_2130, lirr
dagar 1500-2130, sitndagar 1000-1100, 1400._21g0.
Pro€ram eslas a komp anstagstavla, kerens anslags-
tavla (vid gymnastiksalen) m fl stallen.

SIabschel  . . . .  . . . .
Kircxp .  . . . .  . . . .  . . .
Niir vixcln iir s$ngd

Utboff

Dep. i l i ikare . . . . . . . . . .  30
Ne! viixeln ar sungd 2394')

SjukverdsfijrvaltaE n
Organisationsavd ... . 40

Dasbeliil
Dagliijtnant

Niir  vaxeln dr stangd 2392')

l  kohp . . . . . . - - . .

Chef
Moboff

t9
19

PeNonaldetal j  .  . . .
Exp . . . . , , . . . . . . . . . .
Nar vexeln er slengd

Tgsootl
lVsolf

Garag€t

Kasemoff

Sociald,etdljen

Exp

Regint . . . . . . . . . . . . . .
Exp . . . . . . . . . . . . . . . .
K. isskassaavd . . . . . . .
Fii.ddsfiilvaltare ....
Kitksfitrestandare ....

3.  komp . . . . . . . . . -
4.  komp . . . . . . . - . .
5.  komp.. . . . . . . . .
6. kohp Axvall ..
7.  komp . . . . . . . . . .
8.  komp . . . . . . . . . .
9. konp .4wal1 . .

Trlneoffice$skolan

L

20
21,
22

Exp - . . . . . . . . . . . . - . .

23
24
25
x
n

44

43

Z komp

Offmiiss

34
1187 IV ')
118? I I I ' )
128

33
128

40

657')
617' \
s82 )

Marketente.i . --...

36
') Dn.ck! Skijvde.
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