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ANMAIaN.

Kamrater!

mellan kamraterna
vid karenoch

Kamratforeningensdem , som ldm nattjdnste nddr .
ForstdA fyllertidningenheltsin
ordforande.
uppgift och bliver

Cotatrdngaren,
som ickeutkommit under beredskapsiren,
visar
,ig nu lter i sin gamlaform och
avsesutkomnratvennegfrngerom
[ret, under april och oktober.
Be k la g li g t v h
i sa r a p r il n u mrebtl i vi t
-:tt par mAnaderforsenat.
Medlemsbladetvill utgora en
s am m a n h i l l a n dl e
d n k me l l a na l l a
gamla och unga gotatrdngare,
stdrkasarnbandet
mellandessaoch
kiren genomatt mellansammankomsternameddelanvheter och
upplevelser.
For att innehilletskall berikas,
ir det onsvdrt,ja nodvdndigt,att
kamraternabidraga med artiklar,
berdttelseroch historierfrln nu
och f o rd o m . S k e r si , ko mme r
ett verkligt utbyte att dga rum

5uerste Tlt. Unge.

en kdllatill nvtta och noje for alla medlemmhr.
Dirfor, kamrat,ndr Du far en ide
att skriva, gor verklighetav den
gela.stoch insdndDitt bidrag till
redaktionskommittdn
De Cotatringarendr en alla
kamraters
egendonr
vill redaktionskommitt6ndven vara lyhord for
onskemil och smakr iktni ns ar
betr dffandetidningensinnehal oc
l h
utstyrsel. Meddela.ddrfor girna
Edra synpunkterhuirpA.
Till sistuttalarjag den forhoppningen, att medlemsbladet
matte
bidraga att stdrkafosterlandskdr.
leken och nirma kamraternatill
varandrai iikta vapenbrodraskap.
ddr icke bord, rang och egendom
sittas frdmst utan en god vilja an
tjiina hoga mll.

GastuAppetto.fft
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Postgiro-

T 2 nya. motorlektionssal.

I april lagom fijr ati taga emot
Srsklassen, var
den ny.nryckta
kArens motorlektionssal fiirdig i
Mannen bakom
sitt nya skick.
verket, regementsingenjtir Friede,
vid
en Privat
demonstrerade
sina
hdromdagen
"pressv-sning"
fijr
finesser
"Giitatrdngarens'
imponerade medarbetare.
Upprndrksamheten dras i fijrsta
hand till det ful'stiindiga Chevrolet lastbilschassie, som st5r upPstaltt i salens bakre del. Varje del
i chass.et tir uppskuren, frin venti"styrningen och vdxell&dan till
bromstrummorna och differentialen, si att man liitt kan giira klart
fiir sig, hur bilen fungerar i deta'j. De skurna ytorna dro rijdm&-

larde, de ytor, som komma i bertjring med bensin dro blA, "oljeytorna" gr6na och "vattenytorna"
gula, medan de ytor, som omstrijmmas av luft fett vit fiirg. Detta system har f. ij. gjorts genomgiende fijr al1 undervisningsmateriel
i salen.
Runt salens vdggar 5ro montrar
med prydligt framlagda motordelar uppstdllda. Aven dessa motordelar dro uppskurna och finnas
dessutom i mer eller mindre isdrtagen form bredvid. En vdr- uppstH'lld katalog gijr att dven en med
salen mindre fiirtrogen instruktijr
Idtt kan finna vad han siiker.
Den verkstadskurs fiir garnisonens fast anstiillda manskap, som
i samarbete med Pentaverken och
Hermods
Korrespondensinstitut
anordnas i hiist, fir sjna lektioner
ftirlagda titl T 2, som med rdtta
kan sdgas ha en av landets modernasie motorlektionssalar.

Bliv medlem av
Gdta triingkdrs
kamratforening.
T 2 nya motorlektionssal.
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OVERS T Et s E R CI N A E A O R I A A
Overste Richard Theodor Berg
dr icke ldngre ibland oss. En afton i januari b'.ev han hastigt kallad bort frin detta jordiska till en
bdttre tillvaro. Fiir den, som v;sste att hans hjdrta under de sista
&ren icke fungerade si bra som tidrgare, kom budet om hans bortging icke alldeles ovdntat. Fijrstdmningen och saknaden blev
clock och dr alltjdmt stor.
Det vilade n&got patriarkaliskt
ijver ijverste Bergs vdsende i hans
sdtt att styra och fijra befdl sisom
kirchef. Hans godhet och riittridighet samt kdrlek till bAde mdnn'skor och djur ledde honom alltid riitt i sina beslut. Han strdvade
stddse att hAlla kiren hiigt och

vdl ungdomen. Fijredijmlig dven i
militdra
idrotter
tog han gdrna
dnnu inemot pensionsildern upp
kampen med ungdomarna, ridsporten slutade han icke med
fijrrdn
de sista Sren och pistolskjutning
inom officerarnas milskjutningsfiirbund
utijvade han
iinda t 11sin diid.
Men hans intressen strdckte sig
Han
l&ngt utanftjr det militdra.
var given att vara med om att Ieda sitt samhdlles iiden och i det
kommunala livet togs hans krafter redan tidrgt i ansprik. Genom
sina gedigna egenskaper och sin

inom fijreningen bekamratlivet
vistade han flitigt dess sammankomster och trivdes som fA bland
sina gamla giitatrdngare.
Hemligheten med storslagenheten i hans karaktdr, hans ansprAkslijsa, innerst inne ijdmjuka
vdsen var ftjrvisso den, att allt var
grundat
pA en helt frin skrymteri fri djup religiositet.
Helt visst behijver vir tid just
nu mdn sAdana som han.
Fiiregingsman,
hedersman,
kamrat och vdn, trotjdnare i stort
och smitt, Ditt minne skall alltid
leva aktat och H'rat bland giitatrdngare.

Giista Appeltofft.

lyckades diiri.
Till en ny tid fijrde han med sig
det bdsta frin det gamla indelheder,
dagar
ningsverkets
att tjiina.
pliktuppfyllelse,
vilja
Folkopinionen i det nutida Sverige har velat stdlla upp en idealbild av en demokratisk officer.
Den kunde hiimtat s'tt ideal frin
6verste Berg. I sitt chefskap var
han tillika sisom en far fiir sin kAr
och han iilskade att likna kiren
vid en familj. Kanske hade han
f6tt denna liiggning i arv frin den
vdstgdtajord, ur vilken han var
kommen, frin sitt gamla kiira fiidernehem Bruntorp. Vem kiinde
inte Tedde Berg ddr ute pi vdstgiitaslStten vida omkring och vem
kiinde inte han igen och hade ett
I hans
ord att skdnka.
viinligt
hjiirta fanns rum fiir m&nga och
han hade alltid intresse fiir den,
som sijkte upp honom.
grundraget
Ehuru
i hans kavar allvaret bibehiill han
raktrir
under hela sin levnad gosselynnet.
Ddrfiir fiirstod han siirskilt

overste Richard Theodor Berg,
fijddes den 18/8 1869 pi Bruntorps herrgird,
Vdrsis, son av
gcdsdgaren Gustaf Braut Anund
Berg

och

Hulda Augusta Melin.

Gift

77/4 l8g8 i Jiinkiiping med
Ellen Maria Thorell, f6dd 1873.
Volontdr
vid Vdstgiita regemente 1888.
Underldjtnant

5oerste Rrrhard. Theodor Berg.
beredvillighet
att oavsett partigiva
isikter
sin rijst och sitt stiid
et varje gott samhdrleligt verk
tillvann han sig Sven respekt och
aktning hos oliktdnkande.
Gdta trdngkirs
Fijr
Kungl.
hyste han ett
Kamratfiirening
varmt intresse och blev vld, dess
stiftande 1,935 fijreningens fijrste
ordfiirande
och sedermera dess
fiirste hedersledamot.
Road av

1890.
Transport till Giita trdngbataljon som liJjtnant 1893.
Transport

till

Wendes triingba-

taljon 1896.
Kapten 1905.
Major 1916.
Chef

fiir

Norrlands

trdngkiLr

1917.
Oversteliijtnant
Giita trdngkir

och

chef

fijr

1919.

Avsked ur aktiv tjdnst och iiverste i arm6n 1924.
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Meci bilplutontill W i en.
I biirjan av januari uppsattes ett
med plutoner
frin
bilkompani
samtliga trdngkirer, vars uppgift
skulle bliva, att transportera livsmedel och kliider tili Wiens ntidlidande barn. Fiirbandet bestod av
frivilliga
inom trdngen, uttagna
inom de {ast anstdllda och 1945
Ars klass. Nigon svirighet att fi
fijrbandet fulltaligt
fiirelig
alls
inte.
Tvdrtom mAste en hel del
stanna hemma, vilka med avund
sigo s.na lyckligare kamrater giira sig klara fijr resan.
uppsatte
Kungl
Giita triingkir
tvi
bilplutoner,
vardera omfattande 31 man samt 13 lastbi'ar
med sldp, en personbil och tvA
motorcyklar.
Bilarna voro nya
Volvo med terrdngvdxel, 5 t och
sldp 3 t. Dessa utrustades pi T 2
med full fdltutrustning. Pi samma
siitt skedde pi ijvriga trdngkirer.
T 1 uppsatte tvA Scania plut, T 3
en Scania plut, medan T 4 svarade fijr trosspluton och staben.
Samtliga dessa plutoner samlades
den 9. januari till Hdssleholm, och
bildade fr. o. m. denna dag Wiendetachementet.
Kompaniets chef var kapt A.
Vdrnsund, Gst, med kapt Hellstrijm, T 3, sisom stdllfijretriidare.
I staben ingick dessutom en motoroff, en motoring, int, ldkare,
m m. Kompanitrossen bestod av
bl
a koktross, verkstadsgrupp
samt tvi drivmedelsgrupper, de
senare redan i fiirviig fijr att ordna
drivmedelsbehovet i Tyskland.
Omedelbart efter ankomsten till
kompaniet
Hiissleholm
lastade
livsmedel och kliider samt gAvopaket, och redan den 11. januari

var detachementet marschfdrdigt.
Fijre avresan or-enterades personalen om diverse svirigheter, som
kunde intrdffa under resan bl a
ang dricksvatten, mat, sjukdomar
o d. Diirefter mottog inspektdren
fijr underhilltrupperna,
general
Gewert, kompaniet och ijnskade i
ett kiirnfullt
och hjiirtligt
tal
framgAng och lycka pA vir viktrga fiird.
Den 11. januari kl 1300 rullade
bilpluionerna
ut frin T 4:s kaserngird.
Resan till Wien hade
biirjat.
Marschen sku'le gA iiver Danmark och ddrefter genom engelska, amerikanska och ryska zonen
till Wien.
Vi fiiljde i huvudsak
autostradan genom vdstra Tyskland rakt sdderut, fijr att ddrefter
svdnga av mot ijster vid Mannhe:m. SAledes inte den ndrmaste
vdgen, men sdkerligen den tryggaste.
Fdrden ijver Oresund skedde pi
tvi
stdllen, ndmligen Malmij och
HH'singborg. T 2 plutonerna, som
utgjorde
1. och 2. plut anvdnde
den senare platsen.
Vddret var
regnigt och kallt di svenska kusten fiirsvann bakom oss. Snart
rullade de svenska bilplutonerna
pi danska vdgar mot Odense, den
fijrsta och enda fiirliiggningsplatsen ftjr komp i Danmark.
Odense visade sig iivertrdffa alla ftjrvdntningar. En utmiirkt ftjrldggning, utomordentligt mat samt
hjiilpsamhet
frAn alla hill mijtte
den svenska truppen. Att vi voro
Odense stads gdster mdrktes mer
iin vdl.

T Z-plutonerna u,ppstiillLc pit T 4 i Hiissleholrn.

En au lastbi,Larnat kolonnen.
Dagen diirpA gick fdrden vidare
mot grdnsen och Tyskland.
I
Krusaa kontrollerades passen och
strax derpa var komp inne i TyskIand. Redan den fiirsta staden v-sade ett ansikte, mdrkt av kriget.
pi
Overallt
Flensburgs gator
vandrade
krigsinvalider,
vilka
med hjiilp av kryckor eller kamrater sijkte taga sig fram pi de
ishala gatorna.
Den fijrsta verk'igt krigshiirjade staden var emellertid Kiel.
L{assor av hus voro totalt fiirstiirda av bomber och Atskilliga broar
sprdngda. Det gjorde ett bekliimmande intryck att se dessa fijrut
si stitliga hus nu ligga i grus och
spjllror.
VAr
fijrsta
fijr-iiggningsplats
blev Eutin, ett par mil frin Lybeck. Det blev bivackfiirldggning,
nAgot som blev det vanligaste i
fortsdttningen.
Fr o m nu blev
ftiriiiggningsprogrammet:
vakt,
tankning
och tiiltslagning, mat
och vila.
Niista dag passerade vi Lybeck,
ddr drivmedelsgruppen pitreffades och i sista stund rdddade kompaniet frin
att bli stiende utan
drivmedel.
Staden var praktiskt
teget oskadd av bombkriget.
Pi samma sdtt passerades sedan
stad efter stad. overallt fann man
spir efter kriget.
Ruinstdderna
Ftamburg och Kassel kan icke beskrivas. Den fijrra saknade varje
tillstymmelse
till hus kilometer
efter kilometer, den senare bringgenom
ar
nyligen upphiingda
kransar p& ruinerna en hyllning
till de 40,000 mdnniskor som fortfarande ligga begravda under desamma. Detta var stadens trifoq1
fijr tvi timmars bombning.
karakteriVdgen Kiel-Lybeck
serades av de otaliga bilvrak, som
kantade densamma. Utanftir Ham-
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burg 169o i kilometerlinga upplag
tusentals drivmedelsdunkar, upptagande halva autostradans bredd.
Hiir och var fanns vraken av
nedskjutna flygplan, sijnderbrdnCa och siinderslagna.
De verkliga flygplanskyrkogArdarna finna vi eme'lertid utanfiir
Mannheim och Miinchen. Hiir ligga tusentals vrak sammanfiirda,
vittnade om de otaliga flygare
som mdtt sitt ijde under kriget.
Mellan
Frankfurt
och Mannheim berdtta massor av stridsvagnskelett om de vildsamma
pansarslag, som hdr rasat. Ocksi
sprd.ngda broar och ftjrstijrda vdgar minna om kriget.
Ndr vi komma in i den ryska
ockupationszonen i Osterrike, dominerar
den personliga utrustningen den ndrmaste terrdngen.
Overal.t gasmasker, hjdlmar, siingevdr, ammunition m
derbrutna
m, hdr och var avbrutna av luftvdrnspjriser, dven dessa sijnderbombade.
Till allt detta komma alla de
hemliisa och utbombade mdnniskor, som driva omkring pi vdgarna utan mil. De sakna kl6der,
mat,
anhiiriga, iiverhuvudtaget
arlt, som 96r livet vdrt att leva.
Tillsammans med bdttre lottade
medmdnniskor leta de i skogarna
och pi vdgarna efter ved eller genomsijka avskrddeshijgarna fiir att
finna nAgot anvdndbart.
SSLvida
de icke sluta sig tilt de talrika rijvalband, som husera i de stora
skogarna eller i ruinstdderna.
Kompaniet miste vid ett tillfiille
utanftjr Hamburg iigga i larmberedskap med strSlkastarna pA bilarna spelande dver fiirldggningsplatsen, ftjr att awdrja ett vdntat
iiverfall av slavarbetare.
Aven
andra faror fiirekommo.
Ett stdndigt riskmoment var de
otaliga militerbilarna
som rusade
fram pA vdgarna utan hdnsyn till
iivriga vdgfarande.
Efter ett par
otdcka tillbud aktade vi oss noga
fijr att vdnda nigon bil pi vdgen.
Vilket
inte hindrade att mindre
krockar fiirekom inne i stdderna.
Grdnserna mellan de olika ockupationszonerna passerades i allmdnhet utan svArighet, tack vare
framsdnd personal ur staben.
Si n&dde hela kompaniet, si ndr
som pi en havererad T 1bil, Wien.
Detta skedde pi kviillen den 20.
januari, tvi dagar efter berdknad
tid.

Mottagandet formade sig till ett
ti'iumftig.
Mdnn,skorna vinkade
och skrattade, lyfte sina barn hiigt
r-rpp i luften, ftir att de skulle se
de efterlHngtade svenskarna och
Schweden,
Schweden,
hijrdes
ijverallt. Ja, en del svenskkunniga Wienbor hurrade till och med
fbr oss.
Slutligen
uppstiilldes bilarna i
parken
till Lichstensteiner pald,
ddr ijsterrikisk polis iivertog bevakningen. Hela komp samlades
dd.refter till
svenska legationen,
som bjijd personalen pi the och
smiirgAs. Senare samlades a'la till
blivande fiirldggningarna, som fijr
'I' 2-plutonernas del blev Rudolf
F,nerhaus, ett ganska iila &tg&nget sjukhus.
Under de ndrmaste dagarna lossades ddrefter la:ten, och ti11komp
heder kan framhillas, att all last
som passerat danska grdnsen, lyckats medftiras, trots alla tillbud
under resan. En bil hade redan i
Odense mist kvarldmnas, och dess
last kunde av olika samverkande
orsaker inte medfiiras. Det stitliga Lichstensteiner pa15 fick inom
sina stitliga vdggar hysa alla livsmedel, som medfijrts frin Sverige.
Aldrig tillfijrene ha vdl de praktfulla vdggmilningarna sk6dat sid-ana paket, som nu radades upp
pA golvet. Fijr att pAskynda lossningen fingo vi sista dagen hjiilp
av civila, vilkas insats dock orsakade en hel del bekymmer, ty alla
voro inte fullt pelitliga. Efter tre
dagars uppehAll var komp emellertid klart att aritrdd,a Sterfdrden.
Uppehillet i Wierr bjijd dock inte bara p€r arbete.
Redan andra
kv?illen inbjiids komp till en ban-

kett i stadshuset, diir bl a konseljpresident Renner, fijrbundskansler Fiegl, borgmdstare Kijrner
samt flera av Wiens hiigre personer voro ndrvarande. Banketten
blev en synnerligen angendm 1i1lstdilning, ddr vdrdarna, trots den
knappa livsmedelstillgingen i staden, med ockupationsmakternas
bendgna bistAnd lyckats ordna en
tr-eviig sup6. Det tjsterrikiska vinet skattades sdrskilt h6gt av de
svenska so"daterna. Minga roliga
episoder utspelades, ndr vi med
vdxlande framging sijkte konversera med de trevliga bordsdamelna.
Icke blott kroppens utan dven
sjdlens krav tillgodosigs emellertid. Kviillen diirp& visades Hoffmans dventyr pi Stadsteatern, ett
livligt uppskattat men kallt niije.
Teatern var ndmligen aldeles oeldad.
Dagen d6rpi gjorde vi en rundtur i staden och besAg flera sevdrdheter,
bl a universitetet,
Stepfansdomen, ryska hjiiltemonumentet m m.
PA olika sdtt visade oss staden
sin viilvilja. Vi fingo t e Aka gratis pi alla spirvagnar och om nigon gatt vilse i staden, stiilldes
gerna en polisjeep till fiirfogande.
Det senare var nog en lycka fiir
nattetid vilsegingna svenskar, ty
osdkerheten i staden var di stor.
Den 24. januari antrdddes si
Aterfdrden till Sverige. S'dpvagnarna hade nu lastats pi bilarna
och
kunde
ddr,genom
hiigre
marschhastighet h6llas pi hemviigen. Ett tiotal hemvdndande danskar och svenskar medftiljde ocksi
Forts. i sid. 8.

En bombskadad, bang&rd uiil Vorgartenstro,sse t, Wien.
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G otq-t rqng s re n s n y e k o m p q n i o n .
Johansson ska till staliet.
Vrlken Johansson? Vi iir 13
hdr.
1654.
J as 6, T us s e? ! A k e j !...
Tusse, du ska till stailetl
Hi -i .. .
- S k a ja- a- ?. . .
Dialogen kanske kdnns igen.
Denna ging iir dock scenen fdrlagd till en kasern vid detachementet i Nora, T 2 N, Kungl Giita
trdngkirs senaste avldggare, men
det har skett med den dran.
I en idyllisk barrskogsldnt med
malm i grunden har under senast
g&ngna Ar en hel liten barackstad
vdxt upp med rijtt i fiiltet och vitt i
knuten, fdrger som vdl harmoniera
med kulijrer, som sedan fordomdags dominerat gamla bergsmansgirdar i vir bygd.
I blickfaltet
frin
T 2 N:s domdner skiinjer
nlan Hagebyin, Asbosjiin, Pershyttans pampiga gruvtorn, As'
linjemjuka barrskogsrand och nere i en diild Noraidyllen med sitt
vittfamnande, fasadibelysta kyrktorn.
Genast vid entr6n mdter man 5
vaktstugan Kungl Giita triingkirs
anrika vapen och alldeles inti1l
vajar den blAgula duken. Ett stenkast in pi militera omridet stiiter
vi pi en vinkelbyggnad, som inrymmer
expeditionslokaler i ena
leingan, medan den andra disponerats f6r fyra bostadsrum, rnatsal
och sdilskapsrum fijr officerare
Samtliga
samt en underoffmdss.
lokaler 5ro hillna i ljusa luftiga
fdrger och ge samma nobla intryck
som en gammaldags husa med
epitet proper.
Fdr manskapet finns det tre 1ogementsbyggnader med resPektive
och itta logement
tvi
furirrum
med god plats fiir tolv man i varje. Hiirliga sdngar, goda skiputrymmen och niidiga bord och stolar dr attribut, som man nyttjar
under en irsling inkallelse. Inte
minst ldr man sig dock sdtta vdrde pi de goda biutrYmmen fijr
den personliga ansen, .om ste till
buds i form av tvdtt- och toaiettrum med dusch, putsrum och skotork samt ett torkrum med varmluftsinblAsning.
Samtliga byggnader uppvdrmas
genom en stort tilltagen vdrme-

si'na
-

central inrymd i ekonomibyggnaden, som ligger i huvudgatans
motsatta dnde. I samma byggnad
l gger ocksi
manskapets vAldisponerade matsal, en ljuv-ig tillflyktsort ftjr en hungrig krigare.
Viigg i vdgg hdrmed har man tillging till det livligt frekventerade
marketenter-et, vars numera hiiggradigt kaffedoftande atmosfdr dr
daglig frestare con amore kl 1330.
med rikhaltigt inneBiblioteket
he't dr samtidigt inom riickhill
fijr den som i stdrre lugn och ro
vill fiirdjupa sig i pi liingre sikt
vdrdefullare studier - dn - postens senaste Ada-nytt. Att kijket
st6r pi hiijden av modern utrustning och att utmdrkta kiillarutrymmen dr beldgna under samma
tak, har den drade ldsaren sdkerligen redan listat ut.
Inom omridet dr i 6vrigt fiirlagt varmgarage, tygverkstad, tidigare omndmnt stall, varm- och
kallfijrrAd, korth5llsskjutbana och
fotbollsplan.
Helt nyligen har
ocksA T 2 N:s sjukstuga fardigbyggts och den fijrefaller vara b&de trivsam och modern. Av iterst&ende byggnadsprojekt torde det
frdmst vara en gymnastikbyggnad,
som 5r mest efterlSngtad. Vjsserligen disponeras en gymnastiksal
i Nora, men di avstindet till densamma dr iiver 1 km, kan den
sjiilvfallet
ej komma til'l samma
nytta
som motsvarande anliiggning inom omridet. Ftjr handboll
etc dr ocksi ndmnda sal av fiir Iitet format. Det oaktat finnes fiir
bl a denna sport stort intresse,
kanske delvis inspirerat av hijstens serieseger iiver A 9 med l-5
-10.
Siikeriigen kommer dven
iivriga idrotter att stimuleras genom ett dylikt bygg", varjdmte
man rdknar med mijjligheter till
bdttre badstubad iin det av ytterst
litet format, som Nora stad kan
bjuda pi.
Fritidssysselsdttningen blir ofta
ett problem f6r mannar, som ej
frAn hemorten 5r vana vid fiireningsliv av nigot s1ag.Desto mera gliidjande var det ddrfijr att de
kurser, som under hijsten anordnades i form av fritidsundervisning, rtjnte en sA livlig anslutning. Sammanlagt deltog ca 130
man i dylik verksamhet av nigot

s1ag, en siffra som st&r sig gott i
konkurrensen med itskilliga fiirband av stcirre numerdr.
T 2 N:s swingband bijr kanske
i detta sammanhang omiven
ndmnas, de det under tjiinstgiir-ngsAret utgjort en viss attraktion fijr etskilliga av manskapet,
inte bara vid de egna kompaniutan 6ven vid tillstiillaftnarna
ningar av I knande karaktdr ute
i bygden.
Si hiir snart T 2 N:s fiirsta 5r
till en gingen epok. Om detsamma torde man med skiil kunna p&stA att det varit ganska gott. Nigot
och
fundersamma
avvaktande
r5rckte i april 1945 den fijrsta irskullen
44-or in till tjiinstgiiring
vid T 2 N.
Med deras liv och
..'erksamhet hiir i allra hiigsta grad
1.' 2 N:s utveckling sanunan. Det
Nu
har varit ett byggandets 5r.
stAr man snart beredd att taga
emot en andra omging, och det
dr att hoppas att samma betyg av
den skall kunna avgivas, som det
omd6me en 44.a fiiilde: "Skall man
ligga inne ett helt 5r, si dr nog
det hiir ett av de bdttre stdllena
att komma till."

Per S. Anelid.

Gotatrangare,
Niir Du nu fullgjort Din rekrytt:d och Ster blir civil har Du mijjligheter att odla det goda kamratskap, som Du under tj?instgiir;ngstiden vid kiren knutit med
minga av Dina rekrytkamrater.
Genom att Du blir medlem i Giita
i
Trdngkirs
Kamratfijrening
Skiivde el1er Giiteborg kommer
Du att triiffa Gijtatrdngare ur alla
Arsklasser och Du kommer att fi
minga trevliga stunder bland goda kamrater. Anmdlan giires till
Fijreningens s.ekreterare, liijtnant
O. A. Broman, Skdvde, eller Folke
Ostlund, 3:dje Linggatan 32, Giiteborg.

G6 T A T R A N GA R E N

N Agra g l i m t ar f rAn ett sjukhuskompani i f alt vintern 1946 .
Den 1. februari 1946 anlSnde ett
tungt lastat truppt6g till Torgismon, en jd'rnvdgsstation ett Par
mil siider om Sdlen i Vdsterdalarne. Efter urstigning biirjade lossningen av de olika materielvagnarna, motorerna startades och en
med
radades
upp
biikolonn
Det var
rnarschr,ktning norrut.
sjukhuskompaniet, til-hijrande den
underhillsbataljon,
som skulle
betjiina olika truppfijrband under
den planerade vinterutbildningen
och maniivern i Vdsterdalarna vintern 1946.
Uppgiften hade bijrjat. Fijr fijrsta gAngen s&g viil de f esta av de
unga "44-orna' de strdva dragen
av det omskrivna landskap, diir de
nu skulle tillbringa omkring sex
veckor fijr att ltira sig soldatens
tjiinst under bistra vinterfijrhillanden. Hade sniin kanhdnda legat g es i skogsgllintorna i de sydligare landskap, ddr denna trupp
samlats, si framtrddde vdl nu i
stdllet den nordiska vintern i all
sin monumentalitet, allt eftersom
dagen grydde ijver de nejder, ddr
unge Gustaf Vasa en ging skidade mot Norge, men ddr ocksi
trygga masar 11fu $iljanstrakten
hiimtade honom tillbaka till andra
uppgifter.
Virt m5l var Transtrand, en dalasocken av 8 mils liingd p& bida
s.dor om Viisterdaliilven, 12 km stjder det mAngomskrivna S5'en. Vi
kommo dit och si strdvade bilkolonnen uppfiir en provisorisk och
illa plogad vdg till en hiijd, diir
manstarka
lag arbetare hiillo p&
att iordningstiilla tvi baracker, i
vilka vi skulle biirja upprdtta ett
sjukhus - antalet baracker blev
Tdnk, en
s5 smAningom fem -.
kal skogsbacke med en skyhtig
virkeshijg
inneh6llande
de tre
andra barackerna och tiink vidare,
stod en fing av
att ddromkring
strdva, sniihiiljda granar, men att
likviil mellan dessa skymtade de
vita murarna av Transtrands kyrka, visande gammal bygd!
Virt vdrsta problem var vattnet. I djupa, igensniiade fjiillbiickar kilometertal frin vir {iirldggning gdllde det att med skopor iisa
vatten i S0-litersflaskor och pi bil
forsla detta till det blivande sjukhuset och fiirldggningen, ddr vattenitgingen senare blev omkring
2000 liter pr dygn.

om, ndmligen penici lin. Vad det
Alltnog kom arbetet iging och
eftersom dagarna gick, restes vdgbetytt betriiffande de riitt talrika
gar och tak till ytterligare baraclunginflammationerna
torde begripas.
ker, kaminer och spisar monterades in och den livgivande elden
Man brukar sdga, att di ingenbiirjade skapa fiirutsdttningar fiir
ting hHnt 5r allt bra. Det har inte
vArt arbete att giira expeditioner,
hdn'c denna ging att nigra k'stor
mottagningsrum f6r ldkare, vdntsdnts till kiir hembygd. N&gon iirum, poliklittil, a.potek, r6ntgenten de'. i detta lyckliga ftjrh&llanavdelning, operat'onsrum, linnede torde vdl kunna tillrdknas dem
fijrr6d och sjukavde'ningar, ddr
som hdr ovan sdrskilt omtalats.
duktiga skijterskor med bitrdde av
Betrdffande syftet med den i
vhra "44-ot" satte in sdngar, btidbbrjan omtalade vinterutbildningdade. eldade. skaffade primitiva
en, si blev den pi grund av influsjukhusmiibler, ordnade fbri'5d av
ensaepidemien i huvudsak fijrfesjukhuskldder m m och gjorde sig
Iad, till stor nackdel fijr Arsklass
beredda fijr sin uppgift.
1944. Betriiffande sjukhuskompaLdnge driijde det inte, fijrrdn
niets uppgift, s& har de ddr tjdnstsjuka biirjade anlSnda frSn truppgtirande "44-orna"
fitt en god,
ftirband,
tillhijrande den
s k
praktisk
lektion
fijr eventuella
vilken hade ett
"Dalagruppen'',
uppgifter i felt. De ha ocksi vdl
fiirliiggningsdjup pi ijver 10 mil.
fijljt det fijredijme de haft i den
Inom denna grupp &terfinna vi
fijrut omtalade sjukhuspersonalen
v p l fr6 n A 2 , A 9,P 4 m fl truppoch det biir sdgas att de samvetsfijrband. De bida infreg I 15 och
grannt gjort sin m&nga ginger
I 17 kommo endast delvis ti1l Dakrdvande tjtinst. De ha ocksi frilarne, beroende pi den tilltaganvilligt, d& ledighet g-vits, tagit skidel influensaepidemien.
Och si
dorna pi och begett sig ut i denna
biirjade si sminingom denna epiunderbara bygd, och de allra flesdemi giira sig mdrkbar dven uppe
ta ha ocks& startat frin Siilenfjdli snijns land. Fijr oss betydde det
lets topp fiir att bege sig till det
utvidgning av sjukhuset pA si siitt
tillfiilliga
hemmet vid sjukhusatt vissa civila lokaler fingo tagas
kompaniet i Trandstrand.
i ansprik fijr virrd av sjuka, och
De ha ocksA kilometertal ddrinu kan det vara liimpligt att lAta
se den flagga b15sa
v Ar re g i s treri ngsbok
tal a. frAn kunnat
ut fijr vintertiden, ja, den flagga,
Under en tid av sex veckor inp& vit botten och med det rijda
skrevs och undersijktes av sjukkorset pi, som i s'g sjdlv symbolihusets tvi liikare 600 personer. Av
serar den orders innehAll efter vildessa intogs till vird i egna sjukken de utfdrt sitt arbete.
avdelningar niira 400. Ett mindre
antal sjuka remitterades till Mora
och Falu lasarett och enstaka fall
Vi tjdna under htig symbol
ti'l vissa epidemisjukhus. Fijr en
en stor och sann id6
utomstAende person sdger dessa
och vi ha satt som ddelt m5l
siffror kanske inte si mycket. Fiir
att allt virt bdsta ge.
den personal, som upplevt detta
inifrAn, sdga de nigot helt annat.
Vi tro att det som skdnkes ut
av gott, som hjdrtat biir,
Det dr uppenbart, att di erfarna,
vdltrdnade
sin rika lijn skall ge till slut
och
samvetsgranna
hur l&ng dn vdgen Ar.
medicinare och kirurger bitrddda
och
av rutinerade
skiiterskor
gemensamt sdtta in
hji.ilpsystrar
I dag med oss stir till parad
sitt kunnande, si kan resultatet
en stitlig dalabygd.
bli gott. Det btjr riven sdgas att de
I tusental ster granars rad
hade tillging till virt fijrsvars motd,tt under fjdLllensskygd.
derna sjukv6rdsmateriel, instrument och liikemedel. And& tvekaDe bilda ram med strdva drag
de icke dessa ansvariga chefldkaoch vinden biter h5rt,
re, di tillgdngliga ldkemedel icke
men ramen skdnker sitt behag
syntes nog effektiva, att utverka
och landet det 5r virt.
tilldelning av det ldkemedel, som
A. Sunnerbo.
nog varje mdnniska nu hiirt talas
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Vi lratulera och hylla dr 1946:
Fi 70-Arsdagen.
17/9 Fanjunkare K. J. Broman,
Trdnggatan 7 B, Skijvde.
Pi 60-irsdagen
6/9 Lantbrukaren K. V. Bobeck, Assmundstorp, Hasslerijr.

till Wien.
lfledbilpluton
Forts. fr. sid. 5.
transporten. Under vdgen hdnde
egentligen intet av intresse. Nigra
mindre kollisioner intrdffade, vilket bl a medfiirde, att reservlivsmedeln m&ste tillgripas, fijr att
klara matfrirgan. En priiktig isgata vid Celle tvingade t o m amerikanarna att krypa fram med sina
bilar. Det var faktiskt ett av de
fi till-fdllen de kiirde med mindre
5n 70 km fart. I staden Stuttgart
hiimtade vi ett hundratal bes,infat,
som drivmedelsgruppen kvarldmnat under nedfdrden.
Utanftir
hiill plutonen pA att i
Frankfurt
nattens mijrker stijrta ned genom
en siindersprdngd bro, men lyckligtvis upptdcktes tillbudet i sista
sekunden.
Intressant var det att konstatera hur vd1 utmdrkta alla vdgar
voro i hela Tyskland. Smi skyltar
med nummer angav varje vdg och
dessa
skyltar
fijrekommo
med
omkr 500 m mellanrum. Fiire vdgskdlen angav en liten pil pi skylten 5t vilket hAil vdgen svdngde.
Drivmedelsfiirsiirjningen
var pi
hemvdgen si ordnad, att plutonerna hiimtade sina drivmedel hos
drivmedelsgruppen varje kvdll, s&
att varje pluton hade stdndigt ett
tiotal fulla fat pi reservbilen. Efter ett par dagar for drivmedelsgruppen
till
Lybeck,
i fdrviig
hiimtade
nya fiirrid
och mijtte
ddrefter komp utanfiir Hamburg"
Hemfdrden karakteriserades ftir
iivrigt av de lAnga dagsmarscherna, vilket gjorde, att komp redan
natten till den 29. januari passerade danska grdnsen.
Sedan de
ntidviindiga formaliteterna undanstiikats, fortsattes fiirden till Kiipenhamn, diir tjdnstvillig polis visade vdgen till fiirliiggningen.
Aterfdrden till Sverige skedde
sedan p3. samma vdgar som fdrra
gAngen, och den 30. januari var
komp iter pi svensk jord. I Hiilsingborg hdlsade overbefeilhava-

ren general Jung svenskarna vdlkomna och tackade fiir det goda
arbete, som utfijrts.
I Hiissleholm
vidtog ddrefter
avrustning och inldmning av den
materiel, som vi fitt diir och sedan kompanichefen hjiirtligt avtackat komp, uppliistes detsamma,
och plutonerna itervdnde iill sina
respektive k6rer.
Denna fdrd utgjorde ett gott
exempel pi de svenska transportfijrbandens fdrm&ga att fu-lgiira en
transport under prd'vanCe och
ovana fijrh&llanden, ddr varje man
mis':e vara besjdlad av den tanken, att till varje pris liisa sin och

lillailIljrfin
flanddilriiil
-

ASSARANDERSSON
-

rekommenderasvid inkop av

blo m m or, kra n sar, t riid gd rdsoch gronsaker m. m.
TELEFONER:
Trddgirden, Lilla M<irke,nr 328,
Blomsterhandeln,
Kungsg.71, nr 217,

'tohems

f.lili":f*'l?"f,:'U:
,"#iJi:lBageri b. Cafe,

nitt Wien med endast en enda bil
efterlSmnad.
Dessutom gav fdrden en god tivning it truppen att
ktira bil piL viigar av vdxlande beskaffenhet, samtidigt som den fick
en god inblick i Tysklands geografi.

Fagersanna,
Tel. 4.
Rekommenderarsina
erkd,ntgoda BAKVERK

GottKaffe,Theo,Choklad
serveras

O. Sandstedt.

B@

En minnesgodkamrat.
Den ungdomlige f fanjunkaren
K. J. Bergman frAn Skara uppenbarade sig hbrom dagen i kirexpeditionen. - Han log sltt mest
strilande, pojkaktiga leende. Han
medfijrde ett st6rre paket, vars
innehill befanns utgiira en stijrre,
av honom sjiilv tillverkad skil av
mauserbjtirk och fijrsedd med utskurna sniderier. Ett verkligt fiirnlimligt arbete.
Hans rirende var att iiverldmna denna skil sAsom giva till kamratfiireningen
och ijnskade han,
att, ddrest fiJreningen ville mottaga sk6len, ordfijranden ville bestdmma
med densamma
huru
skulle fiirfaras.
Ordfijranden, som med tacksamhet mottagit Bergmans erbjudande, har nu bestdmt, att den skiinkta skAlen skall uppsiittas som ett
vandringspris inom kamratfijreningen.
Priset skall utdelas till
medlem inom fijreningen, som vid
stipulerade tiivlingar uppnir biista resultaten.
Tdvlande, som tre
ginger
priset, erhiller
ertjvrat
detta som sin egendom.
Styrelsen tackar, ftir g5van och
gldder sig it, det intresse v5nnen
Bergman vid upprepade tillfiillen
,visat vir fiirening.
Hmr.

Sk6\'de,

\'islgdta

KorrespoDdeDtens'I'r-rckerirlitiebolag,

Cc,Lt7*tdotr,4
Skovde.

Te/efon23/7.

Hus-o,Fabriksby{lnader,
H EN R IK SS O N S

M u r b r u k s fabrik /, -'
lgelstorp.

Telefoner:
Fabriken64, Bostaden/5.

Tillhandahiller
primamurbruk,
grus, makadamoch gjutsand.

Byggmdstare
Gu n n a r N i l s s on,
Orlen. Telefon6.

Utfor alla slagav bygg-

nadero. reparationer.
I 946.

