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CHEI'EN HAR ORDET

Du har nu fAtt ett nytt nummer av Gdtatrangaren i Dln
hand. Ett helt ar har gAtt sedan f6rra numret. Mycket har
hant under detta Ar, inte minst son en fol jd av FB 92,
Awen fortsi i t tningen av 1993 kommer att bl i  hAndelserikt
f6r fdrsvaret.

Regementet har fatt en ny chef, Den I januari i  er f ick
jag bef5fet over Gota trangregemente. ett f int och val-
skott regemente, med en mycket duktig befdlskAr och arets
vairnpfiktskontingent artar sj.g bra. De vdtnpllkt iga Ar
intresserade. engagerade, valmotiverade, 6ppna och trev-
l- iga.

Under negra mAnader har Jag av nedarbetarna vid regemen-
tet och i garnisonen fatt en bra utbi ldning i hur rege-
mentet fungerar, dess tradit ioner, kultur och ockse lert
keinna den s k T 2-andan. vi lken star for yrkesskickl ig-
het, serviceanda, oppenhet och progressivitet. Jag har
ocksa noterat att samarbetet inon garnisonen fungerar
bra.



Fdrsvarsbeslutet .L992 tnnebar ett antal lengtgAende for-
eindringar for fdrsvarsmakten och for arm6n.

o Forsvarsmakten skall  bl i  "mindre men vassarerr.
Detta innebair en avsevert mindre krigsorganisation.
Kvali tet skall  ga fore kvantitet.

o For att producera och leda denna mindre krigsorganisation,
behovs en mindre grundorganisation. Ett antal f6rband,
staber och skolor skall  laggas ned el ler samlokaliseras.
SA t ex bi ldas 1993-07-01 ett nytt milo S bestAende av
milo S och V. Mifostaben i Sk6vde lziggs ned.

o Denna mindre krlgsorganisatLonen krever fdrre yrkes- och
reservoff icerare. Arm6n skall  t i I I  den I jul- i  1994 aweckla
omkring 2000 yrkesoff icerare.

o Fdrsvarets operatl.va lednl.ng skall- ske av ett Hdgkvarter
och tre MLlostaber.

o Arm6ns produktionsledning skal-l ske av arn6lednlngen ( lngA-
ende i h6gkvarteret ) och sex fdrdelningsstaber.
En av dem skall  vara lokaliserad t i I I  Skovde.
Den kommer att redan den I jul i ,  nAr nl lostaben l5ggs ner.
lamna den gamla milostabsbyggnaden och gr:upperas inom T 2
omrAde.

c6ta trangregemente valkomnar fdrdelnlngschefen med stab och
ser f lam emot ett bra omsesidigt samarbete bade lnom ramen fdr
en effektlv fdrbandsproduktion och nalr det g511er krigsfdrbere-
del.searbetet.

Fdrsvarsbeslutet och centralt fattade beslut har ockse paverkan
pA underhALlstj  alnsten, dess organisation m m ocb pa T 2.

o Utbl ldningen av brigadunderhAllsbatalJ onerna skall  i
fortsettningen ske vid respektive brigadmyndighet.
Hdrvid skalt ett antal yrkesoff icerare frAn trt ingfor-
banden dverforas och f lytta t i l l  brlgadnyndlgheten.
Aven reservoff icerare 6verf6rs.

Fdr T 2 del innebdr det att off lcerare frAn regementet
skal l  f ly t ta t i l l  P 4,  P I0,  I  15 och I2.

o Trangtrupperna skall  i  fortsattningen som princip svara
fdr utbl ldniog och bemanning av det bakre underh6flet.
sA var det ju en geng i t iden. Nuvarande etappbatal ioner
utgAr och omvandlas dels t i I I  fordelningsunderhallsbatal -
joner samt 96r med delar in i  den nya ni lounderhallsorga_
nisationen.
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o I det nya mifo S bi ldas av materiel- och verkstadsf6r-
valtningarna ett milounderhellsregemente med stabs-
plats i  Krist ianstad. Milounderhafl-sregementet skall  beste
av tre mllounderhallsgrupper med fasta f6rrAd och verk-
stader samt delar av de gainla etappbatal j  onerna.
T 2 skall  ansvara for bemannino m m av dessa mllounder-
hAIlsgrupper.

Hur ser T 2 framtid ut?
Sett mot den reducerade krigsorganlsatlonen och de fdr-
aindrade produktionsuppdragen, med ansvar fdr utbildning
och bemanning av enbart ett antal f6rdelnlngsunderhells-
batalJoner, vissa milounalerhAllsf6rband och faltsjukhus,
ar det oundvikligt med fbrandrlngar och reducerlngar.
ut6ver att ett antal av regementeta yrkesofflcerare
skall 6verf6ras ti l l  ett antal brlgadnyndlgheter, krSvs
ytterl igare personalnlngknlng. Inon nagra er har vl en
Arsklass pA endast omkrlng 3OO vdrnplikttga och t111
denna utbll-dnLngsvolym och kommande krigsorganlaatlon
naste vl anpassa befAlskadern. Det lnnebgr att det lnnan-
f6r T 2 staket konner att f lnnas enbart omkrlng 60 yrkes-
befel .

NAgon oro f6r T 2 framttd hyser Jag f6r narvarande lnte.

UnderhAIIEtJ Ansten har, sA lenge Jag kan mlnnas, varit
fdremAl fdr utredningar och fdrendrlng,

underhA]J.atj dnst- en 6r Ju tnte EA spekulatLv och l sig
inte nAgot utrlkespollt lskt eller forsvarspolit lEkt in-
strurhent, Janfdrt med flygpLan, robotbAtar eller strids-
vagnar, men nddvendigt f6r att dessa skall kunna verka.
Krigshistorien vlaar Ju att underhAllstJ Snsten allt ld
haft dan avgdrande rollen. Fdr oss pA T 2 5r det derfdr
viktigt att sla vakt om yrkeskunnandet och yrkesskick-
Iigheten, sA att det fdrtroende son finns fdr underhAlls-
tj i insten bibehalls och f6rst?lrks. Harigenom skapas f6rut-
settningar att, om behov skulle uppstA, kunna lntenslfi-
era och ut6ka velksamheten.



Ftirre Chefen har ordet.

Armans omsirukluroring inncbar och altlbrl slora omstiillningar liir minga anstiillda . Di dcl i
juni 1992 slod llart all vi vl|r omkdng 1500 yrkesolliceraro liir rninga iarmdn och (lr\ giordc
klarl alt del var dnskvrrt irlt \i som fyllt eller ndmade oss 55 :ir lirnnade armin , bcsliit n:islin
alla pii f2 som hade mitilighcten att hitrsamna kallclson . .Iag tillhiirdc dcssa och liimnade
rugcrncrrts chclsr'lapct tlcn 1l drecmhct .
Undcr mina dryg l0 liiinstcir har jag hafi tiirdinen an vara " pd lrupp " i 25 Ar , om jag dit
riiknar tjlinstgriringen vid viira skolor .Det har \,arif eft omv?idande och sfimulerandc jobb . l)et
iag hunnit med er plutonchef, konrpanichef , llhare vid US , chef utbildningssektionen . chef
Triing KAS , bataUonohef , chef US och ohef 12 Dct mosf stimulerande har varit
meniskokontallen mcd viimptkdga, clever,kollegor och aivriga liirsvarsanst?illda . Men ocksli
kontakt€ma med del oivila s?unhellet som fiiljer medjobbet .
Hatjdpunliten har varit de dryga fern ir .iag haft fdrmenen att fdra befiilet d\cr Gdta
fiAngregemente .
Jag vill tacka alla Gdtatrengare f(ir Era goda insalser liir regementet - Regementet har niistan
alltid hefit fanan hiigt under dcssa iir Det :ir er liidj:inst som l6st uppgiftema v:il , skapat en god
anda och bra fi)rband .
I mitt tack inn€slutel jag f d Gdtatrengare , kamrat'iireningens mcdlernmar , rese|rr'olficoraro
och civil
anstiillda . Men ooksi karnratema pi P4 . Lrhc och PaC som ala bi&agil och bidrar till en
efTektiv arm6gamison i Sk6vde .
Tack|br goda insolset , efl bra samarbete och elt golt karnrolskap , Jag duiJnsko hr nye
regemenlschef och er alla all viilgdng inJfu ltamtiden

Tord Blorkman
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Frjrbandstradit ioner/ f 0rbandsrnus6un

I de segerkrdnta fanorna susar ver historia - det har vi i
bAsta fall- fAtt 15ra oss i unga 5r.
Hos ungdomen ligger ocksa framtlden f6rborgad, det anar vi.

Den stora konsten i detta sammanhang ligger i att f6rena
historia och frantid ti l l  ett levande och sammanhengande
helt. Detta kan endast ske pe nuets och verklighetens grund
men mAste samti.digt ha djupt och brett faste i det, som ut-
rdttats av tLdlgare generationer.

Menniskor utan histolia ter slg som en IOs hord, och menni-
skor, som inte tror pA aln frantld, kan karakterlseras gom
nbrkmtnnlskor. Man lever varken pA mlnnen el' ler nOjllgheter
utan pA verkllgheter. F6rst I dessa verkllgheter kan mlnnena
och ndj l igheterna ndtas.

Det flnns vdldlgt manga numera, som talar se lvrl.gt och f6r-
tJust framfdrallt om A! 2000 och tlden ennu langre fram.
Jag tycker den framtlden bara dr nattl lgt lntressant.

Det syns nlg vara langt ner vesentltgt att f6rst fdrsdka noga
reda ut sammanhanget bakAt 1 tlden, ty fratntiden llgger Ju t
h lstor ien.

Vl kan inte veta, vilka vl er, och vll 'ka vl t l l l  Aventyrs kan
bli er 2000, om vl. inte skaffar oss god kunskap om, vil 'ken
vAg sorn hitt i l ls trampats, och vllken grund vl darfdr stAr
pe.

Det, som multnar L kistor och skAp och fdrrad, den maf och
rost hensoker, kanske tngen kenner skyLdighet att fOrhJelpa
ti l1 nytt f iv. Det, som f6rr nyttjades tiII hdg effekt f6r
enskilda och f6rband, har nu ersatts av annat, son L sLn tur :
krewer all. kunskap och omsorg.

skuLle nAgon handelsevis leta reda pA och fatta intresse f6r
det ganla och fdrbrukade, saknas ofta nealel att tillvarata
och rusta upp. Risken blir da stor, att.nan sa sneningon tror
sig leva och verka i en helt ny tillvaro utan fotfaste 1 , .
historlen.



Jag vegrar att se historien som ett besverande efement - en
uppfattning man tyvdrr understunalom tycker sig kunna spAra
vid samtal med representanter for den yngre generationen och
citerar darfbr gdrna i detta samnanhang ett yttrande av
shakespeare: "Den varelse. soin eJ sitt ursprung vctrdar, f5r
aldr ig feste i  s ig s le lv" .

Det er en sagolik t i l lgAng, nar det bland ett regementes
eget folk finns en se stark kAnsla f6r det levande forflutna,
att man vil l  trada in, ja t o m offra tid och kraft, och g6ra
negot fdr att ge denna kdnsla ett praktiskt uttryck i ett
vdlhAllet och levande museum. Gamla regementen fer aldrig
nAgonsin betraktas enbart som funktionella produktlonsan-
stalter fdr noderna krigsfdrband. Det vore a1ldeles fcir ande-
fattlgt och snAskuret.

Regementena 5r och skall fdrbli r ika helheter, fruktbara fdr
fantasl, kAnsla och tanke, och se kan de verkfigen bli, tnte
nlnst genom a1la ld6-assoclatloner de framkal-Iar. I samma nan
som de ocksA fdrknlppar sig med manniskors gArnlng och sek-
1er9 rndda, med den vetskapen, att "her strlddes vera feders
strid ned tanke, sverd och plog" och meal den strAvan/ att har
skall vl sjalva fu11g6ra vert dagsverke och vAra efterkomman-
de treda tlII f6r att L sln tur fostra nya slSkten L en obru-
ten lAng kedja. I samma nAn blir de kera regementena mer en
vardagsarbetsplatser. De bllr helt enkelt neatan ett slels-
t111stAnd och ett kulturtt l lstAnd. T111 den dJupa och starka
LnsLkten hdrom bldrar praktlskt taget varJe bevatat mlnnes-
fbrenAl 1 vArt vSlskdtta oah lnnehAllsrl.ka forbandemus6um,
nAr dessa kan kopplas tlII kunskapen on de mgnnlskgr, som
under Arens lopp verkat vld regementet.

ver nyltgen " fdrtLdspensionerade " regementschef, oversten
Tord Bjorkman, berorde 1 artlkel,n "JubLJ-6umsbok och persona-
Ila" I den senaste utgAvan av ver tidning " Gotatrangaren ",
att arbete pegtck med en personaliadel t iII vAr Jubileumsbok.

Den arbetEgrupp, " Personallagruppen T 2rr, som sysslat med
deasa frAgor en tl.d, har bestAtt av:
Overste Tord Bjorknan
Kaptenerna Sttg Llngnert. Evert Argus och K-G tJungqvist
LoJtnanten Rune Myhrberg samt fdrfattaren tlII denna artikel.

Personaliagruppen har tlII dags dato pa ol,ika l lstor fdrteck-
nat f6ljande grupper av peisonal, som tjenstgjort vid Kungl-
G6ta trdngbataLJ on/trengkAr/trangregemente :

- officerare och underofficerare pA aktiv stat
t romrvSoton-Lv/-L

- cl.vllmiliter personal av offlcers resp unalerofflcers
tjensteklass fr:,o n, 1936 t o m 197I

- mil ltairpastoler fr o tn 1936 t o n I97I

- befal av manskapet/unde.befAt pe aktiv stat ( utnamnda
tiII distlnktionskorpral-er/ furirer e1ler hdgre grad)
fron189Itoml97l- .



De ovan angivna ertafen for start- resp sl\rt t idpunkt f6r de
olika personalgruppernas redovisnlng har valts ned fdlJande
motavering:

I den minnesskrif t .  som gavs ut vid trengtruppernas
so-arsjubil6un 1935, f inns med foto. fodelsedata m m aII
personal i  hela truppslaget t i l lhorande de ovan angiwna tre
forsta grupperna redovisade frAn starten Ar 1885 t o m er
1935. ( 50-ers-minnesskri f ten innehAller dessutom notsvarande
exakta redovisning av samtl iga reservoff icerare och reserv-
underoff icerare samt d:o rorande vid f6rbanden tJt instgOrande
auditorer, fdrrAdsvaktmdstare. mdskinister och eldare).

Fr o m Ar 1936 f lnns ingen l lknande redovLsning fdr dessa
grupper av peasonal vare sig vld vart regemente el ler lnom
truppslaget som helhet,

Den fdrtecknade f jdrde gruppen ovan - befdl av manskapet/un-
derbefdl pe aktiv stat - har aldrig redovisats pa sanna satt
som 6vriga personalgrupper.

Fdrklarlngen t i I I  detta fenonen IAg i,  att den her gruppen
befel t idigare endast kortt ldsanstSlldes vld fOrbanden. De
kontraktsanstAlldes f6r vlsst antal Ar - Eom regel tre Ar -
varefter endast ett fatal f lck stanna kvar fdr vLdare utbLld-
nlng t111 underoff lcer och nagon t l lL off l .cer, De f lesta
slutade sLn m1l1tera anstdl lnlng 1 samband ned kontraktst l-
dens utgAng och 6vergLck dA tt l t  nAgot clvl l t  yrke. Startt id-
punkten fdr redovisningen av den har gruppen befal har dur-
fdr aatts t1l-1 Ar 1891, vArt forbands fodelseer.

1972 genomfdrdes lnom hela fdrsvarsmakten den s k tJdnste-
stel lningsreformen, vi l-ken 1 slg radikalt Andrade al l- t ldlga-
re grupplndelnlng, t j  anstegradsbenamnLngar m m inon hela det
personaladmLnlstratlva omredet, Arbetagruppen fann derf6r - I
samf6rstend med regenentslednlngen - att ar l97l var den
naturl iga slutt idpunkten f6r denna f6reta del av gruppens
arbete. Den fortsatta delen av arbetet med uppfol lnlng fr o m
et 1972 oah franat I t iden enltgt den ovan redovisade och
skissade modellen avses genomfdrag aw personal lngAende I
regementets I injeorganisation.

For att kunna "k15 pe" a1la de namn, som arbetsgruppen hit-
t i l ls "vaskat" fram och som regementets egen personal kommer
att ta fram, med de faktauppgifter (foto, t j  anstgdringstider,
t janstegrader m m). som ett personaliaverk bdr innehalla,
har en sarski ld blankett tagits fram. Blanketten komner att
sandas ut genom regementets forsorg t i l l  aII ber6rd personal
med vld T 2 kand adress resp t i l l  kand el ler sperad anhorig
ti l l  vid T 2 t idigare t janstgorande nu avl iden personal.

Nar sA smaningom personaliadelen t i f l  var jubi l6unsbok succe-
sivt byggts upp. avses den fogas t i l f  det redan befintI1ga,
mycket valordnade fotoarkivet i vart regementsnuseum tlll
gagn f6r kommande forskning och studiun i sAvdl mil i tar- som
personhistoria.
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Ett lnnehAllsrlkt mil itart musdum fAr aldrLg ti l latas blt en
"gravkatunare" och ej heller en " Lumpbod" ned detaljrlk nen
enda ofullstdndtg "knappol.ogpresentation" och alltfdr 6ver-
drlven nostalgi. Ett nus6un neste standigt leva och fornyas
f6r att kunna gestalta en ti l l talande helhet av saklig och -
lnte mlnst vasentltgt - korrekt lnformatlon otn bl a de nanni-
skor, son ve.kat vld fdrbandet och med v1lka fOrutsdttnlngar
1 forn av naterlella reaurser desEa mennlgkor hade att 16sa
de Alagala uppglfterna.

Det ar degEa fakta, som 96r ett levande nll l t6rt nuBeun EA
oerhdrt betydelsefullt, Det ger den utEikt I t lden, som er
ett l ivsvLllkor fdr varJe kulturvarelse. MA nu vArt nus6un
och vAr personallahlEtorta fortgttta 6tt spegla lgngtan efter
frl och 6ppen horlEont och karlek t111 en rotngrande och
rotfAstande grund, och nA det llkasA Epegl.a vAr mlnnegrlka
hlgtorla, som vIlI bll vgrdeskapande frantld, och den gledJe,
son det avaatta arbetetg och den oaparala nodanE naturllga
frukt och 16n.

------ lrantiden ligger i hisiorien!

Med denna uppEatg vl,ll fdrfattaren franf,ora ett atort och
varmt tack t111, vAr kanratforenlngg ordforEnde, overEten Tord
BJdrknan, for hana lowtrda Lnltlatlv att starta upp detta
"detektlvarbete" , 8om nu " Peraonal,lagruppen I 2'r pAborjat,
och son regenentetE €gon perEonaf forhoppnlngavla konner att
fullf6lja tt l l  bAtnad for aAvgl nutlal Eon frantld.

Den nstgndlgc'r kaEratforelrl,ngsDedle@cn

Skapparn

Bliv medlemi
Ku nglig Gdta trdngregementes kamratfi)rening

Hdll kontakten med ditt regemente genom att bli medlem i regementets
kamratfdrening .Fdrsta dret kostar det dig endast 10 kr darefter 50 kr
tiret . Eller varft;r inte lcisa medlemsavgiften ptt livstid ft)r det facila

Postgironummer: 9 58 82 - 7

piser av 400 kr



Nu [r de borta - De sist inskrivna volontlrerna

/. a&n t r r S Oluuson. Ci Bruhery. G Nordqvirl, 3 Olhcin, B Wiksrijm, S.r8 O .rherg, Lijjh Ug8l,, s.rg Ar8!s, w Dahktand, S Carlstijn,
' ILundb.rg,HELif,drer.

J 4/drrDJohdn$oo,RRohm{n,At le l lbo&YL6nt. ,OSncidcfu,OEit$or,BDahlbcig,LHjerp,LNygrcn,LFn$cl ,XEKurlson,RCrcn.

1\"u er dc borta - dc $ista inskirra volontihema. Den 3l/12 llmnade Hans-Eriqh Lindner och
undenecknad T2. Ombedd av r€daktdran att gdra nigot at d€tt och snabbtdessutom sA ftr det
bli i det allla narma.st€ liitt ur hjiiftat.

I $btet av scpt€mb€r l95l anlendc ctt antal ynglingar till T2. Vi var 12 styckcn sorn med
unicabox ooh blek nos, fiirsiktigt tlw in gcnom kasemvaktcn T2. Sj*v mdttes jag av kory(al
Ilansson (se sminingom kiind bitskolirar i Hnet). Han rckornm€nd€{ad€ mig att vAndaon
medan iinnu mitjlEhctcn fanns. NAvl[ vi blev snabbt och vel omhendertagna pd l0 komp;
mattes, viigdes oah Hkarundcrsdkt€s. Ettcr dctta skrc\,s kontrakt (sc kopis).Riktigt vad dct
innebar begrep vi viil inte riktigt, unga och olbrstdende som vi 1,!r. Plutonchefvar scrg Per-Erik
Johansson ,"Snippen" kallad, varfitr vct jag ej, Hans cttrige str furh "Kustis" Nilsson .J. var
cllcr den tidens {iirluillande mycket sniilt vad jag kornner iheg. Kompanichef var Kn Christ€r
Gson Uggla ogh adjutant var fbnj Oscar Awall som vi fick en hilsosarn respekt fdr,

Utbildningen b€stod mest rv sold4nmdcrvisning, ex€rcis !"pentjnnd och sist men int€ minst
n{RE TJANST. Der var inte friga om att idag skall vi ha nigot utan idag skall ni Ura er..,. Och
som det iivades! Visa, instruera, 6VA 6VA' var gnmdrcgeln oah det ih si vitt jag kan begripa
fofifata'|,de det bSsta seftet att fli nigot atl sitfa Lvar. T ex 

'ter 
vi hade ett itvningspa$s p,i 4

timmat i upp- och aldttning p.i lastbilsllak samt flakchofens uppgift gldmmor jag aldrig. Hur
snabbt vi iin hoppade och lliig si !?r vi trots allt 8.:irnre iin lsdarens gamla mormor. Dessemellan
l0 min rast som vi vertligen utryttjade fiir l0 min var l0 och into ll och en halv.
tlvningslodama hade etl orroligt talamod att llilla ut iiven den mest intet&:igande dvning. Jag kan
dock fdrsekra att vad som ltrdos ut fordararldo sitter i huwd ooh hiinder. En annan danhe som

9
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liinrik l-nrs skeppstedt genomfitrale var r€tl och etikctt i matsalen Hur man skulle sittq hilla

tniv och gatfel, tlat oc'tr djup tallil rnm. -A.tt vi tilliimpade detta kontrollerades nograrmt i

matsalen. bct skullo nog behdvas avcn i derma dag. vi volontiirer hade ooksii flirminen att

uu4" 
"n"..i,Uug 

*"t"ciera till malsdcn liir udoclring av choklad och bullar' I)etta fitr att \i

skJlle v:ixa till osi och till dc viirnpliktiga.s a'"undsjuka Vi blev ibland utbuade niir vi var pi viig

till "kaninutlbdringcn". Vi volontiiror beniimndes "kaninor" av ndgon ourgnmdlig anledning Vi

blcv trupplddngs;bjekt it korptal- och lirirskolelevema Bland de som tij$dkte l:ifa oss veta

hut kan-niimnas vicekorpral Runo "Sputten" Emanuelsson, korpralema Harry Edsbcrg, Bengt

Karlsson och Johnnl'Nilsson (Nar6us). Idcl kiinda namn D€t lar liir dlrigl ett ia€flq'r 
"fl 

ta

sig till matsalen. N,Ian kunde, om man haale olur 
' 

rikil ut {iit en nitisk l:inik cller korFal som

an"*ig att volont:i,"n borde lika sig hailsa. D:irvid fdrsvann itminslone 5 min av vir dfbara

luncirast. Vi lick bl a faira oss att $ I glillor : Befiilet har alltid riift S 2 Hal befiilet av fligon

nnledning fel g?iller ?indi 6 l.

Dcl var aldrig n6gon tvekan vad som giillde och vem som b€s|,emdo- Vi lirde oss att anpassa oss

elicr dctta. I)el finns alltid cn lanlie ooh livlig fantasi hos oss ; hur ska vi lura hefiilet? Ibland

gl"i a"t num och ibland et h'ke. Vi lerde oss aft tela motgengar av alll de !lag" och inte bara

s:ltta .,ol 9am, nigot som i alla fall jag haft god nltta av b5de i det civila och.inom yrket blev

i" 
"uiiJ 

ri"fti"tl"" ir"<i niir man nfuin ging tick bcr<irr. l'dr man visste, min s-iiil' att di var det
'helbgal 

Nwreta iir det ha bara negon itflmer sig eller?'l?

Fritidcn iignades 6t att bestika Cato'viola, Monle Lones och nahrligtvis bio och ?iven dd tlickor

; ibtand :iven et studi€t, fbktiskt.

Ibland fick vi besttk pi L-v:illar av $dre kolegor som silde lonef. Llb* vivann al&ig! scrg Bengt
-O-- 

; An: p.tt* Bliok klarade ut fiir &s att vi behdvde lidiirsetdngar, detta litr virt alka

bdsta, givewis.

Fdr an slippa kompaniftirbud eller aruran bestralliing om vi eaknadc nigol se kdpt€ vi av

""tl*ttig 
i.f"l U 

" 
tesknndar, oljcdosor samt andra s'oene artip-ar' 

-Jag -kommer 
ildg att jag

f,"J" ir""rW.t." pistolsnoddar oih tre komnycklar vid n6got tilll_ )lle. En personlig fiagedi

J"lt'.a"li'ig * Ai Alm Hcllbery, LeifNygren och undertecknad blev uttagna lill sjukvtudare'

v;:il; ;j. ar fi kora tit ictr inte itt satta ihop triibiron Jag gldmmer aldrig hur det

tina"r cra toriraf Bbm cyklade ut till Dunkehaltcsiogen med oss 
-medfiirandc 

cyklar och

;ti;ta ;h*;ti"s. AIt m;dan d€ itlriga tamlades runt bilama D:ir fick vi llira oss safia ihop

iaten] oytApUts itr tiira oss cykln meJsirmarkdr och mycket annat elend€ - i vera itgon F'n

klen trdst var att vi dock fick llira oss kiira bil och ta kiirkort'

Sex av oss hade realexamon som skolunderh'yggnad och vi btev kornrnenderade till K2 i

fl"f-t gl"tg diir vi fiok lesa q fiirsta Areb Smnasiokurs i ktass tH..(H"gre linje) Vira

io-tui"t 
"ii 

t"arl sto"a" och l?isto humanioriunder magister Folke Stiiimors iiverinseend€'

Pi K2, vars kasemer tbntbrande finos kvar i Berga utanfdr }lolsingborg,^lick vi tiirutom att lisa

, A"t riotn "noj"f' att liira oss tida. Va{e torsdag t'\r'lill blev vi utsatta fttr detta :ivent!'r' varJe

*nn n"t ui o."*ad" fuistar. Fdljden blev alltid en sjusardeles cirhrs med volont.5rer hiingande

il"irt"i""q *a* m"er\ och i;lankel. irt'ningsledaren lick d:ireliot avbD4a och Lita fuistama

frin "i"g..;i" dg a- t i*ta enffgin imatr vi kunde bitrja igen Jag misst?inker att bef;ilen dagell

efter-oi m:issen. bcrdtlade fitr varann de vildaste historier om hur vi bar oss it Prov i

.oiltit"a"^l."l"g tu. det ofta. Efl stiende friga lal: vad har turir Jenscn-l-iir b€fattning pi

li*tnuaron""l fi a. t itvdgt yngre broder til vir egcn Flans N'larkus] rl.iviil' s"varet var: Chef

fiir I-ivslftadronens sigmlplutois r!'ttartuopp. Det vat ldgn i h-e att vi krmde lera oss detta utan
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l,i blandadc ihop bcgreppcn i det v:irsta Vidare 3kd[ert hufin Kunglsflrgen:Met roligt hadc

r'i ooh en hdriig Jarnmanhiitlning blev det. Ftir oss }'nglingar var det ]tte6t genant nar

.foi"fr.f"n t N-il Lindn"r undervisade oss i sexualuntlervisning d v s vad vi skulle medliira i

olinboken om vi rikade ut l'dr nigta av det t;ioka ktinct i slofttaden Hclsingborg'

Pi K2 rikade !i ut ldr dessa titlin gissel omorg och rcgementsindragningar K2 lade ncr

verksamhetcn viftn 1952 ooh regolnentcts ;'lla tEiditiontx tivenogs av P2 i Lliissleholrn Vid

helikomsten litrsvann volod,iilsyslemet och man tick bl r tre manaders uppsiigning. En del

'lutatlc och har blcv 18 clcler som geno,nli5rde ca lorloaad torpra\kola l I dunnar R

xir*r" r. ii i.rno"tti"rt"i .".r ou r"hlfif gbo ttjilp hnat han t&\en Bbhhy som da olh da

;;";;;" ;; "." 
; utskiillning. Pi clq ti$on var det raka r'i'{ Man fiok leta att mm giofi fbl

ut* 
"n -"*"u 

t u-" t it och dit. Vi klaradc oss bra utan IJGL och andra nutida ldrtriiflighetct.

Ijdrutom niimnda bel:il som litrsaikle utbilda os! kan namnits scfgcantema- Evcrt ,rugus, liarl'
-C"rtu" 

I-jongqui"t, Gunnat Pertson och tlikan Ottcrberg Argus fit$tille le oss intresserade av

oti"ni"tilg,;'ti t u"L$treckskarta ooh rkala l:100 000 bidrog till att intresset inte var si $torl'

F otholl var ftir min del fots allt roligarc.

Inst?inmer Hans Erich lindner

,'f,'

varl<ir blcv jag 1'2-arc pi li*tid'l Min grundtante var rtl cftEr mililiifljansten tortsatla och

*a.r" 
-.4 

tigf g,nurastiklArare. Efrcr hand bd{iade mrn tych om-Jen goda stiifiming och

i""""*frp 
-.- 

tfrae. \4an liclt rejiila goda rid av ildre-eitama bcfiil^oarncn grad och utan
;;,t6i"gar;. PA 60-lalet skapades, entgt formenade, rlen $ omtalade T2-andm" friim$t genom

atl !i bl€v sarnrnansvetsadc pA rgpetition$iiwinglrna
n"t talo Un ru 'ruutar sivil pi iritiden sonr u;dcr tjdnst Dctta oa\'sett vilken grad man hade'

iG;il;"t"d" oJ ;snuktorsgnrppcr larde sig h6lla ihop ooh ha trevligt och visa vira stridande

kanral€r vad vi kund'j, allt trin tl3 ned till 116

Pe$onligen har jag alltid li:int mig viilLormen till vilket ftrband jag iin kommit 'lag tAnker med

t"u.Jia t"p6tift of"gten T5nga hed, Tres$nes, Biickeforx, sev-c och. virgeda ooh

;:i.;;d;.t'vieJttlensionati Denna "goa" anda tog vi mcd ost hem till v;f,a mii$sff ooh

kompanier, &ir man otia drog sig lill mirmos divorse "l'adqser"'

Mlckct a.matfi $ att bcrena men ingen'skulle tro't i alla l'all Som damcn sade till konstapeiln

un" uirtunen n:it dcnn€ ryckt€ upp moriitter med snabsln och ttoppade in" Allt var vil u{e

tin* itifr t- a"t 
"- 

i varje fa Lirmng och roda Alltid lillr lilari ven som f;iirde befiilel och

"ili;;;dli;; 
tt ooh en iade. Pl senire ir har man med ntid och ndpp€ veta( var tblk har

suttit fr,in ena dagcn till den andra. Fiir att iote tala om alla dffsa omorgar'

...tycker verkligen synd om dessa arma flickor som sittgr i GamE v'ixel '

Rolt Lundborg
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Ni gra refl ektioner frin aspiran thr et 1992-1993.
Undor utbildfliflgsiret 1992-1993 har vi som nlutexaminerade sergeanter och instnrktdrer
genomfdrt Faktikdelen av officersutbildningen. Trots att m5let fdr prafttikdelen var lika liir oss
all4 att praktiskt genomfora utbildning av viirnpliktiga ( bland annat ), var vi fern tmika
individer mod olika bakgnrnd. mdjlighet€r ooh fiirviintningar. Vad vi hade gomonsamt alla fem
var att vi genonfiir t I 5 minaders utbildning pi Armdns underhillsskola ( US ) ftir aft Iiirbereda
oss fttr rollcn som officer i den svenska amin. Under nio av dessa lolv mfuradel var vira liirare
pA US Mj Jan Engshdm (T-l), Kn Nlats liansson, Lt Stig Fredriksson ooh Lt Stcwe Pettersson.
Under tre varma sommarmdnader hade vi sedan fttrmanen att gi i Kn Schitns hirda skola ( OK
2-3 ), d.:ir vi bland amat fick fiirdjupado kunskaper ooh praktisk erfaronhet av mdcrhilhtjanst (
t e{ biirgning av och med tgb 30 ).

I oktober 1992 var del iintligen dags att priiva vingama i det stora examensprovet, n:irnligen
praktiktjiinstg<iringen. Syflet med praktiktiiinstgitringen var att, iman vi fastst.?illdos inom
iiirsvaret, prdva om ooh hur li klmade officerslrket. Denna artikel a\scr as ge en bild av hul vi
upplevt virt liirsta {r pe Gaita li?ingregemente, dls virt ftrsta fu som provanstillda instruktdrer
och virt sista som ofEcersaspinnter.

I oktober blev vi f€m oflice.saspiranter utplacatade pe ofka plutoner fii att Uiinstgitra som
instruktiircr: trc aspinnler p5 fi)rdelningsunderhillBkompaniet, 2. komp ( Sg Johansson pi
intendentupluton€n samt Sg Ragna$son ogh Sg Haltbetg pe transportpluton ) ooh tve
aspirantor pd brigadldrsdrjningskompaniet, 3. komp, ( Sg Bromander pA stab/tross-toppen och
Sg Magnusson pi amtTansportpluton ).

Vi har alla upple\t an vi har blivit mycket v?il omhandedagna pi vira praktikplatsor av Aldrc
kollegor och befiil. vi termer att vi alltid har haff mitjlighet att diskutera upp}iggning av
iiwingar, eller rndra uppgiltcr som vi har haft under praktiken, ooh fl rid och hjiilp av xldre
och mer erfarna kollegor. mollan arbetspassen, som ibland har varir bide krivande ooh hrffa,
har det Varit sktint att fe koppla av pe m{ssen, Sliirnningen pA T2, eller den vnknnda T2-andan,
upplever vi 6om nigot myck€t speciell och positiv. Sanmanlbteingsvis kan sngas att praktiklr€t
har varit mycket roligt, intressant och ftatnfdrallt tirorikt. Vi har haff god n)4ta av dc kunskaper
vi fick pe officeNhitgskolans teoretiska de! aven om allting inte "sterrmer" eller kan omsettas i
praktiken. l)et iir till cxempcl svirt att i ldrobdcker olika konflikt'eller problemsituationer och
hur man liiser dessa. Eftenotn varje mf,tniska :ir tmik finns det tFdrr inga enkla
patentldsningar.

En av fiirdelama med praktikperioden iir an den ger mtijlighet till en iims€sidig pritvning av
liimplighet och falenhet fitr yrkct, ellor priivning av "vad man gir ftr", ftire fastst?illning hom
yrkat. En sidan ansle[ningsmodell vote kaneke nigot fiir civila fdretag att ta €ftefl

Om man skall n?imna nigra nogativa erfarenheter av deth Ar sA :t det att vi som
officenaspiranter har blivit frustrerade av an nigra iildre befiil har visat ovilia att lyda order. Vi
t:inker till exempel pe chefcn tiir Am6ns krav pi bcfiilens Esiska kondition, som innobiir att
alla bef;il skall genomfiira vissa fosiska dvningar varje er lbr att uppryla dessa kav. Vi har
miirk ett motstiind mot att genomfiira dessa aliggand€r! iiven orn do rysiska fttrutseftfngama iir
goda. En ]4t6rligare reflektion som vi gtort er att vi sjalva som bef;il meste upprylh de krav som
vi steller pe vera soldater. Vi Ier iflte glitrt|rna bort att vi fimgerar som llirebilder ftit soldaterna
och &if-tir misto "l€va som vi ler" . om vi t ex beg:ir att soldaterna Bkall ha miissa pi sig och alla
knappar i rocken kniippt4 sA blir vi inlc trovihdiga om vi som befiil gAr barhuvado ooh med
uppkniippt rook. Fdmodligen air dotta nigot som vi alla er v?il medvetna on\ men kanske ibland
syndar omot.
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Den 1 qla$ 1993 nidde vi officersaspiranter fltiffiksslatus. Dan Bromander iir ett undantag
men ha'l nir denna dignitet den I juni i ir. Det er inte utafl att vi ir stolta 6ver 'stjaiman'., som
er ett synligt tecken pe att Vi klarat bede de teoretiska och pnaktiska ka\pn som stailb pe en
)akesoffioer med graden fiinrik. Vi vill giima viirna om den yrkesstolthet son vi kiinner idag och
som vi anser vara nigot mycket viktigt ftir varje )Tkesgrupp, bide inom det mili{ha och det
civila 6amh:illet.

Trots att de politiska vindama bliser snilt inom samhaill€t just nq bland armat med hot om
nedl5ggningar av militiira fiirband och affiiljande personahedskimingar, och d.?irmed iikade
kav pi lrtesoficeren, keruter vi stor optimism infiir framtiden. Vi tror att vi lofitrner atr arbeta
som omcerirre inom ftirsva$makten, Afuan & bara pl vilket Egementg. Blir det pi I22 i
Kiruna, pi P2 i H:isslehohl eller fel vi ntijet att se fram emot en yrkeskani h pe det stofta citta
TrAngrggemcntet?

1993-drr unamnda Jbnrikar genont

Fredrik Fallberg
Fdkrik

Plutonsflilttiivlan 1993
Karin Pg$crrson

PA Arels hittils vamast€ dag dcn 26 April , startadc 9 stycken fdrvrntansfirlla pluioner
manchen mol en inteckning i vandringspriset . Att det skullc bli en tuff ooh utslagegivrnde
pluionfflttAvlan ftirstod vi alla snart . En titt pe termometom vissde mot 20 grader , under
efrermiddagen .
Ett antal momcnt var inlagda pl vIgen ut mot kviillens mll , Skdvd€ sHudllt , d.:lr plulonema
gick i bas cnligt den grrnla tiilttigcr principsn .Ener det att kn Jormy Asp ,.med hjiilp av
bat ljonsledningen rliknat ut stellningcn i t^,ling€n var startordning€n infih jaktstarten pe
Tlsdags morgonen kla,r . St b och tross troppen liAn Karstorps kompani gick ut fdrxt och behttll
lc<hringen i mAl . Aven tvean hansport plutonor filn Maricbergs kompani hdll sin placering ooh
b€lado en andra plats fiire Underhillsplutoncn ockse ften Mariebergs kompani .

li pl rcdaHionen gaderr till en vdl genomlbrd plt tansldftA qn !

Den segrurrde pl*tonen stob o fross Morieberys kontltani
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Kamratfiireningens
irliga besiik vid T2

dvlt Jan E Thunbets

Kamradiheningens arlga studiebesdk vid
regem€ntot genomfdrdes l7 mars . Safi ing
vid Gdtam,issen t'dr lhmiddags kalt'e ,
vaiefter lif regemenlschefefl , ii\4t Jan E
Thunb€rg beriittade om T2 idag och vad
s"m hender den I juli 1994 med anledning
av armens omstnrkhf€ring .

Om perconalAget ooh lT kesoffroerares
mdjtigheter att sdka dver till civil
vcrksamhet berdttade pcrsonalchefen major
K Johansson .

Arcts gnrndutbildning och den nya
f-iirdelnings
undehillsbatal.jonen presenterades av
bataljon
chefen iivlt Lennart Bengtsson .

Efter genorng^ingal och fiAgesnrnd stiilldes
liirden med buss till en fih alla T2 : ato
\'?ilk:ind gruppqingsplals - A{vidstorp - dair
majoren Mats Biling tog emot med
presentalion av ett tbdelningsfiindrjnings
kompani tmder pigiende kompaniiNning .

F,n viilsmakande liildunch samt studium av
kompaniets ink<iming pii grupperingsplats
a\alutadc en fin dag vid T2

Nytt fiirbandstecken
Redaktdren

Tvean som prJ4t Gdta tr:tngamas a\elklaffar
har gcnom iren blivit en slmbol liir
kmskap ooh framitanda inte bara inom
trlppslaget utan ocksi pi stor bredd inom
fiirsvaret , den har ooksi stitt fiir elt 1iflt
kafiratskap och sammanhiillning .vi Gdta
trsrgare har mdJ \tolthet hurit vir tvia pi
axelklatbma .
Frin 1993-07-01 skall tvian b]4:rs ut mot
ett nltl i-drbandstecken , det giill€r inte bara
'I2 utan samtliga trangforband .Som grufld
har CA beslutat afl lidigarc befmtliga
teck€n anviindas , som grund fdr T2 :s nya
tecken skall lolkunga lejonet som i dag
anviinds i 116
ftirbandsteoken anvendas ( se bild h?ir
nedan )
och l'drses mgd en kona , silverfiirgen
kommer vi att f5 behilla lyckligMs.
Svoa bAngama skall fli Plo :s
fd6andst€cken i silver , ooh Nonlands
triingama fer Il9 fdrbandstecken i sifuer.

I 16 tecken soft fdrses med krona och blir
G dta trdngrcgementes forbandstecken

Se e a t r ang / e g e r, t e nte s .fa r b 
"t 

n ds t e cke n

Norrlands trtingarnas rya.fdrbandstecken
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Mj Heirik J€nsen
Jyske lr@nregiment
6.e dec 1992

Traditioncn tro lal der ogsi i it ud!'tiksling av olfioerer rnellem Gdta'Ir?ingrog€mente og Jyske

Tfienrggimcnt.
lredag-den 6 november ankom vi to danske ollioorer med vor€ -ti'uer til Giitebotg, hvor vi blev

modtaget at kaptajn Stefan Ekotl\ som week-erlden for havd besog Jyske Tr&-rregrmont
sammen med major Anders Ldfoenborg l€dsaget av deres li'rrer.
Vi ankom til Priima hotel i Skdvde, hvor major Ldfoonborg bod os vclkommen vi blev budt
pi smorgis med tilbehor og nod genslnel med vore svenske venner og deres fruer'
Lmdag-var giistedag vod rigimont"t. vi blev fint modlager af regimsttschefcn og over!&rede

dcreffoi pariden. D-et var meget positiu al se, hvor mange pirorende, der var modt Aem pi

dagen. Der v:rr arrangerot 6ne d€monskationcr af viben og rnatgriel Vi var speoiglt

imionsrende af de sold-atsr som demonstrede rensning ved en gasstation, hvor d€ tog bad i

novernberkulden og en serdelcs praktisk sanitetsvogn med behandlinskapasitet Koretojet var

meger praktiskt inrettet, si den kurme fordoble pladson ved at trekke dele af det invendige til

sidin ji rncget kort tid. Regimentfmuseel var absolut ct bosog verd Det var holdt i vake

lokaler med mange intercssante sager, som var a[bragt meget overskueligt Motorcykle-

opvisningen af "k]onen" var imponsrende. Dct var vi*elig teknisk korsel pA verdensniveau vi

sa. Dct var sA spendendo, at vore li'uer glemte den kold€ blest.
En lille tur i Sidvde var interessant, (h det gav os et indtryk af garnisionsbyen Turen slutt€de

v€d kirken hojt beliggende !€d Bandybanen med cn dejlig ud'sikt over stad€n Ktuken var

utrolig vaklicr i sin inkle arkitektur' Den lignor ik*e andre ki*cr jag har s€t, men giordo ct

st@rkt intrYk.
Om affenen var der fest med middag i "Hundrarnannaealen". Det var 9n m€g€t fin tbst, som var

arlangorct p€rfekt, D€n forened€ stil og ut lar- utno*fere. Alt var arrangeret perfglit, og d€r

var en god mulighed for at t le med vore svenske vermer'
Det var fue tlette danskc som ankom til hotoll€t effcr en b€giverh€dsrig dagl

Kaptajn Ekoth kotte n&ste dag med sin liuc til Glitcborg litr at tag€ afsktd med os Pi vojen

var der hcldivig tid ril at bele klostcrkirken i Vafl$cm. Det vaf, meget intcrossant at se den

usedvar ige kirke og de gande klostcrruiner. vi blev ogse orisnterct pa etr fin rnide da vi ksde

gennem det valre landskap i Vestergdtland.
i.aptajn Hemik Westen'ionson og undertegnedo med fruer havdo en dejlig og udblterik

udvelingstur ved Gdta Tr:ingrogernenie Vi folle os virkelig volkommen i Skdvde Alle tog

varmt imod os, ikke minst Majot Liifrcnborg og Kaptajn Ekoth med {iuer'

!'orh^ibendlig vil udvekslingen mellem do to venskapsregimenter fortetto 8efu om vi lovgr i en

tid" hvor liandringen, ,rind bl*."t over den militerc verden i et tempo, der giver stor

usik'kerhed om, hvad der hender i de kommende ir.

Henrik Jensen
Major, Jyske Trenregiment
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T2:are vid Jyske 1992
Under tre dagar i mAnadsskiftet oKober-november var vi nAgra stycken som fick vara
med om festligheterna pa vaft vanregemente Jydske, eller som det numera stavas
Jyske, i samband med regementets Arsdag. Vi, det var kapten Stefan Ekroth med
Agneta Yngstrom och jag sjalv med Anita Norrstrdm.
Vi kom fram till regemnetet pe torsdagskvall och dar vanhde vara vardar kapten
Westen-Jensen med hustru lrene och maiot Jensen med mat och dryck. Efter en
stund forbrodring blev vi inkvarterade pA gastforlaggningen pa regementet. Fredagen
inleddes med "morgenmad", dvs frukost. Darefter besok hos regementschefen
ijverste Schnoor. Efter en rundtur pa regementet var det sedan dags for paraden.
Kompanierna och avdelningarna mascherade in pa fotbollsplanen. De lamnade av till
batalionschefen som etter ett kort tal ldmnade av till legementschefen, som talade till
soldaterna. Oet hela avsluiades med motsvaringheten till krigsmans erinran och
dareffer fordes regemenieb fana framf6r kompanierna. Utmarschen genomfdrdes
som fdrbimarsch. Under hela tiden satt vi gaster pa mjuka stolar, med filt f6r kylan och
naturligtvis vindskyddat. Efter fiirbimarschen var det mottagning pa massen da vi
6verlamnad€ gavor fran Gota tangregemente.
Pa efi€rmiddagen fick vi mojlighet att b€s€ den vackra staden Aalborg. Senare
samma dag var vi bjudna till Helene och Henrik Jensen. Dar fick vi erfara don danska
gemytligheten de vi bjods pa en magnifik middag.
Pa ldrdagen var det shopping och museiebesdk pa programmet. Hdstmiddagen gick
s6dan av siapeln pe kvallen. Den planerades och genomfdrdes av do yngsta, dvs
serganter och fanrikar. EfrEr valkomstdrink pe massen gick vi till gymnastiksalon dar
det var dukat till fest. Efier middagen bdrjade dansen. Hdr och hapna alla T2:are det
var Danmarks m€st kanda storband som spelade gladjazz. Trevliga och glada
manniskor, god mat och bla musik gor att vi med gEdjs ser iillbaka pa kvalbn.
Hemresedagen b6rjade med frukost hemma hos lrEne och Henrik W€sten-Jensen.
Som vanligt saknades inget , varE sig det gallde mat €ller gemyt.
Avslutningsvis kan man konsiatEra att trob att man vet om den danska gastfriheten i
forvag blir man overvaldigad da man fer uppleva den. Alt ger ut pA att vi skall fA det
se bra som mdiligt och fA se sa mycket som moiligt. D€nna rEsa gav oss alla manga
fina minnen och vanner pa andra sidan Kattegatt.

Vi vitl an en gAng tacka fdr en mycket fevlig week-€nd i Aalborg.

A Ld,i/€,nbory
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Regementets dag 7 November 1992

Regementets dag fuades den 7 novemb€r haditionsenligt genom att bjuda in aflhdriga rill de
vaimpliktiga ffh att flicl,vdruler , pojkv?inner ,mor och far ,t rfar farmor m flera skall fe se att

det inre gir rligon nitd pA dera.s t€lingar . Vidare bjuds allmainheten in via orLsPressen och iiven
genom en kortege genom stad€n.Vira Danska viinnor fran Jyske tr:ingregemente var reprcc-

enterade ooh sist men inte minst alla unga och garnla Gittahltngarg.

l/alt hat Chefen tagit edger, ?
delar av regementets ledning pA spafiing

" Bargarhngen " A Berglavs gtabbat
eisar UPP sig

F Clistensen ,ned barn verkar trieaa
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ISBplutonenisittasse
r.luhiga pd sno eller tir de sbum ?

l/dra dawka gaster bekantar stg med
ISBplutonensmateiel

Kornpahi stafetten bler ett spdhnande
inslag undet dagen ,efier e ral genorflfbrd
stafett stod SKOL kampaniet sorrl segrare

Fa nvalden a vmars cher ar
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Utbildningschefens sida
L€nnart Bengtsson

Vcrksanhelen vid Gu-bal har undcr 92193 till stor del pr:iglats av fiirandringar och tv?ira kast.
Dct 5r i och liir sig knappast l'drvinande. Det g.ir inte att omstruktuera Fdrsvarsmakten utan att
det Av€n mIrks i grundutbildningen.

[,n problem vi haff att arbeta mcd Xr brigadunderheloh nya organisation. Vi har preglats av
en vilja att utbilda sA nara der korunande krigsorganisationen som mttjligt. Detta har dock lett
till att vi i tvi omg6ngar Mngats kasta om utbildningen vid Maricberyskompani ooh detta eiier
att de viimpliktiga har ryckt in. D€t iir inte Llltt att bltn hjul pA en vagn som rullar. Belll och
viimpliktiga vid Mariebetgs kompani har dock lijst detta pe ett bra sAtt

Ett annat omlide som lett ti.ll fdrnndrade beslut efler hand, iir uppdraget aft utbilda
mobiiiserings och fitrpbgudsvempliktiga. I en iiwren$kornmclse med P4lFo 35 beslitrs att vi
skulle dcla pi detta uppdrag. Med start i mars 1993 skullo lvi plutoner utbildas vid 12.
Eftercom dessa vemplittiga skulle arbeta i ftinid och milit,nesraurang si milte utbildning av
ne$a omgtng ske innan don fiiregiendc kundc rycka ut, dotta skulle inncbwit att det tidvis
skullo lirmits 120 st MOF-WI vid T2. De$a motiverade att vi skulle viicka Karlsboryskompani
till liv igen. VAr fdrdelningsohef anseg att detta uppdrag kunde ldsas av P4Fo 35. Vi hj:ilper
&irliir endast till fted att liina ut bofiil till d€ Iitmla &e omgengarna som nu kommff att uttildas
pi andra sidan heden. De.eff€r dvertar P4,1Fo 35 hela denna uppgiti.

Ultiver ovansteende organisationsproblem m,irker vi sjeMhrt av den oro som sprider sig
bland de anstillda. Nigra av vera kalnrater har slutat med sk. RyA-medel. Njg:a har \,alt an
stika sig till an&a mittira arbetsplatsor d?ir fiamtidsutsiktema rnih?inda beddmts mer
S,nnsamma. Detta iir i allt vesentligt positilt men innebir vissa ol?igenhet€r pe kort siLl hemma
pA T2. Arbetet f;ir ltisas av fiirre befil redan innan nigon omfaftande reduoering av antalet

skelt. Brislen pd belll bl.a till kompaniledningama har diirftir lett till att vi redan
93/94 rninskar antalel kornpanier med ett. Det blev alltsi inte de fem kompanier vi trodde under
hiisten 92 utan tre. Det blir skolkompanict som dola,s upp mcd KB/PB till Norakompani,
idrotlsplutooen till Karstor?skompani och transportledama kornrner att fiirlSggningsunderstillas
N4arieberg s- kompani. De blivande kompaniohofema ?ft redan iging med planeri4g i enligher
med dessa riktlinjer.

C)vanstiende Foblem till trors bdr vi kunna se frarntidelr an rned tillliirsikt. yrkeskunskap
och hitg ambition prlglar som var igt verksamhoton vid T2. Soldaten :ir om mdjligt ainnu bfta€
iin pA 8o-talet och a\Beviirt bettre iin under den periodjag sjiilv giorde "lumpen", det inte allrid
si glada sjuniotalet.
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Karstorpskompani

:3,  . . - , t

Ovle raden frdn vdnster redalcdirsk/jn Katirl Pettelsson , M Magnusson , H ,,HBadiker,R K
nedrc raden M Billing , Konpahichefen T S ttenbach ,A Bergldv , och redahoren S Ekrth

I'i pi Krrslolpskompmi hnr under utbildningseret 92193 utbildat ett fdrduhkomp till l
fitrduhbat.

Kompanists huwduppgift i kig :ir ati underslddja cn brigad med ammunition, drivmodel,
lilsmedel samt b?irgo ooh transportera skadadg tbrdon.

Fdr att ldsa dessa uppgifter er kompaniet indelal i flra underavdelningar, dessa iir:

$tab ot.h llsrlqo-ple4
Som lir till fiir atl "serva" kompaniet och kompanichefcn med mat och samband.

'IransDortDluionen
Som i liirsta hand er dll ftir att traflsportera ar& ka\€t iil att medfiira och distibuera 300 ton
am i on ornging. Plutonen bestfu bl a av 15 st "l6ngtradarc".

I4ts&dcq!rry!u@@
Som skall kruma medlifa ooh distribuora 5000 dygnsportionor. Plutonon skall ockse kunna
hantera och transpotrera 100 kubiknotcr drivmedel och har fiir detta andamil 6tta
" tingtradare ".

Biirgningstxoppen
Sorn skal L-unna biirga skadade fordon ooh transporten lill mili{ira ooh civila verkstiidor.
Troppen har till sitt ftifogando bl a tvi bgb970 samt fua "tingtradarc".

Som ni fdrsdr an ovan steende se handlar otbildningon till stor del om motodjiinst och som
kuriosa kan n:irnrlas att drygt 50 av kompaniets soldater har genom vir frirsorg fitt BE CE
kitrkofi ( hulg lastbil med sLip ).

'fi[ sist vill jag tacka bef;il och viirnpliltiga fiir eft bra jobb! ( Och jag itnskar alla liisare en
trc\4ig sodmrar ).

Mi Thomas Snttenbach
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MariebergskomPani 92/93

,

l:'
,,

1 l ia8.u! !on Uir t .n :  g6t lgr .n S ( . r136on D l ronand'r

N x. t t i r  1 Johsr l lon T D.hlborg G l lb lck

For de flssta av €t som laser "Gdh Trangar'n" ar nog hedje kompaniet lika med eit
RoD/lnt kompani. Tiderna fdrandras och utvecklingen gAr framAt (!?)' sa nar
trJrmianasUiigaaens stolthet drog in som en stormvind pe Mari€b€rgskomPani blev
dd nagot hefannat. Vi borjade hed ett Brigadforsdriningskompani .och det slutar
mEd en-uhbat i miniavr. Pa iompaniet utbildar vi 6tt Brigrepkomp samt tva fristgende
pluton"t, 

"n 
uhplut lamt tpplut.Till andra Briguhbat utbildas aven En lsbto pa

Norakompani.
oroanisaiion: Brigr€PkomP

stads och trto beste€nde av en stabsgrupp och €n kokgrupp
kaotEn T Johinsson, fanrik T Larsson och s€rgant D
Bromand€r.

Reppluton bosEendo av bgto, rePto, rEsmtrlto och signalrepgrp
Kiirten A Hernant, fanrik M B€nder och fanrik T Hallgren
(p€rsona lsvrka 70 "man")

lJ'holut bestAende av tre stvck€n Toloto (s:a 12 st ts 30 )
Kipten N Wallin, loitnant T Lyck, fanrik F Gustavsson och fanrik
S Karlsson

Tpplut bEstAend€ av 3 tp grP (s:a 12 standard lb)
L6itnant T Dahlborg, fEnrik J Adottsson och flnrik T
Magnusson.

Arets uibildning har genomsyrats av positiva och ambitiosa varnpliKiga och befal Jag
uiiit'ai p"""" p? utt 6cta sainttiga pi tvtariebergskompani fdr en mvcket bra iobb'

Maior A Eriksson, C Mariebergskompani

FrAn vsnl ter  b6kre led. t  : [a l l ! . !8 A l t . r t6nt  r  lvck T
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Nora kompani

- \ :

l-x
FrAn Yanster 'l Ldhenborg , C Lindblatl ,R M Gtnnarsson , T Hansson ,II Balassa

(i [jorsgre ,l' Almstrbm , O Lidgren ,Thelh Gltllhrun^en ,Bengafi NilsNon
(lCuna,,BShagerl ind

ljnd9t riret har det pA Nora kompani tltbildats en ISB pluton. Plubnens uppgilier iir i ldrsla
hand att kuma indikera och sancra A och C stridsmedel Plutonen skall ocks6 kunna genofifdla
grundtbrebyggande itgiirdcr genom bl a skumtiggning. tSB Pluloncn kommer ctlcr genornliird
utlildning atl tillJiiras wern andsbdgaden. Plutonchcf har kapten Bengt Nilsson varit till mars
minad tli ABC skyddschefon pi regementet Kn Loil Ahl'eldt lick ta iiver oheli*apet, ellotsom
Kn Nilsson blev kommenderad till lo.kompaniot P4.
lJndor hdsten skule even grundutbildningen (6 veckor) av J5 stycken fdnid- ooh
verkdadsv2impliktiga genomfiiras pe kohpanict, genom plutonchofon Lt Lidgrens lbrsorg.
Antalet minskade dock och cn vecka cller inryckningen laft$ bara 7 rpl kvar och plutonen
uppldsles, dc v:impliktiga som var kvar fiirdelades pi 2 och 3 kompaniet-
Siutvrirdsulbildningen han under iret vadt bcgr?insad till rcgional utbildning. Vi har haft tue
stycken plutonsjulvirdskutsd med r,pl liin I 15, P4 och T2 Dessa har genomfiirts med
sjvtiraro chdstina Lindblad och Britl-Maric Gunnar$son som chcfar.
Plutonsjukvirdsutbildningcn omfatlar ca 14 veckor, varav 3 veckor er praktik pt civill
sjukhus,efter genomfiird utbildning vecka 03 itetgick dossa till rcspektivc regemente-n.
tid kompaniet har aven sjukhansporlm:in utbildats i 8 veckor, sjtpm:innen som kornmer frin
Il5 ooh P4 ingir i de stridande kompaniema pi skyte- och pansarbataljon Ansvarig fitr ku.sen
har Kn Bemdt schag€rlind varit.
Kompanichefen tackar personalen fitr det gingna eret och dnskar tisama en riktigt t{ovlig
solltllvlr.
Fitr Nora kompani Mj Anden I-{ilvenborg



Sista iret med skolkompaniet !
Dii \'i startadc upp utbildnilgsiret med bl a. uppdragen a utbildn KB/PB vempliktiga tif
\\'crmlnndslrigaden och till lbrrlclnirrgsunddhSllsbalaljonen samt ge sldd transpofiledarskolan
som thr tdrsta gingcn sLtrllo utbildas \id regementct sA anadc inte vi aft defia skulle bli sista iirot
som skolkomp&nir1 lbnns.N{od l2:s minskadc utbildningsuppdrag och T()Ms-ansvar kopplat
till dc bef;ilsramar si komrner det intc i liafttidcn att liruras utr'\mrne ldr nigot fiist:iende
skolliompani vid l 2.Delta tJ cker fdrstiis \,i iir trikigt som har vAft ftirflutna vid skolkompaniet,
rnr:n har oclsi l-dislielsc fiir att del inte gif att bevatu kompaniet i de.ss nuvarande form.\ai som
har ffbctat med KB/PB v:implilitiga gatra allt l-dr i|tt itvcrtogandet av uibildningen kommer att
bli bra. nu niirmast till 4- och 3-kompaniet 1993-94.

D{]t som till stor del priglat dret vid kompaniet ih dc slora och mingo bclilsfiiriindringar som
sletl. I)ct bdrjade med att undertccknad skulle r,ara ch€f fdr -l-liompaniet och maior Ililding
fiirl fanan vidare vid skolkompaniet, dctla ofkullka$lad€li en vecka innan semestern 1992 d.i
fdlsla slora fttrindingen gonorfdrdcs n:imr igclr att.iag blcv chef fdr 5-kompanief och mnjot
Hilding tog steget upp i bataljonslcdningen. Kapten Andersson mll. hade rid denna tidpunlit
som vanligl framgiingsrik pAbdrjat KB-utbildningen. liven om de var niigol t:hre till antalct :in
vi hade riiknat med sn kommcr intc detta att vara nigol unikt i framtiden <Li uppdragen drastiskl
minskar. Ny till kompanicl kom kapten Wigh ful av tiivAnhingar aft fe ta hand om v6ra PB
viirpliktiga ooh lbrma dcssa lill bri ohefer, en $r'Ar uppgiff med tankc pe den relatM korta tidcn
di mycket skall hinnas msd. motortj:inst, hiigvakt, sommaruppeh6ll m.rn. l.wiin se fick Wigh
intc nitjlighet an fulfitlja sin uppgiti .tciriin det var dags fdr niista iindring. Wigh sku c fl],ttas
iivcr till 3-kompanict och di lick kaptvr Andersson ta iiver slulsked€t av PB.ulhiidningan. Nu
troddo alla att orntbttningma var slulliirda men vod vi bedrog oss. Vid irsskiliel slutnde viir
nylilltr:iddc adjutant ldjtnant l-indqviirt fdr an ta ett arbete som vattch€fid P4, defta innebar att
vi liok dola adjulanl mod 4-kompaniet (taok liir detta C 4!). Cheten transportlcdarskolan majol
Nylander tiisvarm hastigt pi FN-uppdrag ooh min stf. kaptcn Fnnsson blev itverftlttad till
rcgcmentslab€n. Kapton Pelsson liok dA ta dlcr tlansportlcdatskolan och Laar i kompani
lcdningon blcv onda$l undcrlcoknnd.

N,[ed dessa penonalomll]'ttrdngar sA kansk€ man kan tro att utbildningsn skulle bli (dando, mcn
jag tycker fakliskf att vi lrots dessa problem har klarat av utbildningsiret pi ell myokct bra sailt,
detta beror i ftirsta hand ej pi mig sjiilv utan pe an vi i grunden har positiva vdmpliktiga ooh aft
bclilcn pd kompanict har en )rkcsstolthet som segcl att man slall klara av problemcn och giira
det baista av situationen, man vill inte giira nigonting deligt! Utbildning av viimpliktig mds(c
vara d€t som stir i centrum vid ett utbildningsregemente si iiven vid skolkompaniet. KB-
vihnplilitiga startade sin utbildning i Mars menad och lick der ir edningsvis cn omlaftandc
soldatulbildning som senarc byggs pi medchel$ollen (gruppchetplutonchel diir vi tyckel att vi
hittat en bra modell d?ir r,i utnyttjar alh mttjligheter och tilftiillen att skapa bfl chef-er lill vira
krielsfdrband. Vira PB-v2implil.liga liol som vanligt en start mcd hdgt tcmpo d:ir dc logs vlil
om himd av KB-v?implildiga som vid dcnna tidpunkt blivigt nigol varmaro i ll?idcma ooh sig
sin nlitjlighsl alt ldr ldrsta gingcn vara choler. Derma rmijlthet att genon iira sam<ivning mcd
1'l]- och KB-v:implilitiga konErer att bli :in viktigarc i liamtiden d.i vi lAr liifrc vemplilitiga m€fl
lra\,ct l:rr'arstfu at utbilda bra chclbl till l:ilttompaniema som ryclff in i Oltober. Dcnna
\,erksanhet kommer atl iika undcr 1993-94 diir vi satsar ite iga.c tiir att dla
truppfitringmitjlighetema fcir vira beliilwiimpliktiga iman de lamnar "skolverksamhelaen" liir
att prdva sina kunsklper pi "skarpa vdmpliktiga".



!-iir fdr$a gingen rlckte hansportledarassist€ntema in vid T2 och till skolkompanie! dessa
viimptiktiga ?ir PB utt gna fast 96r fligot kortarc tid ,in ,'vanliga pB". Denna utbildningsgren ar
nyid regomentet ooh har ledningsrniissigt l,ad g2iler utbddning tydigt under bata(ioncliein ooh
i d\aigt under chcfen skolkompaniet. Dessa viirnpliktiga skall efter genorni;rd utbildning
krigsplaceas inom transportlodningsorganisatioen inom hela werige di framst mom Fo
orfpnisationon. Denna utbildningsgren kommer inledningsvis an k?i!a mlcket av de bofil som
ii|. placdado pi transpordedarrkolan dA mycket :ir n)tt och det kornmei siikert att ta nigrt Ar
irman ubildningen har sat sig ordentligt och vi byggt upp en tillrdcklig hmskapsbai vid
rcgernenlet.

Ildgvakten var som vanligt ett popuhrt iilag hos de v:impliktiga hots allt ndtande av triining
grnom T2:s cgen hdgvalitsgenerals fi)rsory, major Hilding som kanske tiir sista irct sErade tiir
dema hedersamma uppgift. Denna g&rg warade rcgementet iiir tuA vakter vilket gjorde att
anlalet virnpliktiga ei riickte, utan att vi fick ft;ntiirkning frin 10/p4. Detta fiirsemrade inte De
nigrt vis T2:s rvckte a[ alltid svara ibr bra vakter.

l-edarskapsveckan i tidllteniing tillhdrde ocksi den on av iirsts hdjdpunkter. Mcd nvft vegval
skulle dcn ge mdjligheren att dryga ut den liystorkade maten med link fisk. Si blw nu Lte
flllgt utan vi fick vara glada ldr den mat€n som adjutanten hade skickat mcd oss. Som var igt
hitrdes ord $om: ont, trtttt, hungdg, hur l6ngt kvafl, rasl, jag o*ar ifte mer o.s.v si lyckades d-e
nlba flosta {tl ta sig dc jobbiga milen till Ramundberget dik middag pe ofien vAntade.

Vi fdr helle| inte gldmna CA:s tiveflaskarde besitk vid kompaniet d:ir han fdljde ktjhant
Ristandon stridsskjutning med KB/PB, dcnna dvning tir vara en av de baisb som CA s{g under
sina besdk vid olika regcmenten utbildninglir€t 1992-93, detta lelpr vi llingc pA!

Ett slort tack till bccil och viinpliktiga f(tr utbildning8iret 1992-93

Major K Mattsson
C 5. komo

Vem kan deaae ruskz lmgling vata ?
se sirta sidan
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Svenska Motorveckan i Skiivde

Under den 6 - 15 augusti i hdst kornrner det alt arrangeras en bred folkfest i Sktivde
Denna ging mcd temat TRAI'II|SAKEMIET , MOTOR , LIILJO 

' 
BIL och MC

Initialivct till N{otorveckan kom frin T2 och Fdfivarets Motorklubbs avdelning 40 i Skdvde
och det :ir ganska naftrligt med dot motorftunnandc som fitlns i gamisoncn kanske fr?iin$ pe T2

Lingtndar regementet T2
T2 har sedan de ftinta bilama togs i bruk i staden haff en alldeles speciellt motorkunnandc .
Om detta under 20-, 30-, 40- talet finns mycket att liisa om bl.r. ijubiloumsboken Giita t ing-
regemente 100 ir .Ooh dA motoriserirgcn av armen genomfdrdes efter andra viirldskriger blev
detjust trengr€gem€ntcna som liok hul'udansvalet i armen fiir motor ooh transporttjdnstens
utveckling .
Detta ansvar adade T2 pA €tt bra satt och liuktema av det kan vi se i dag med ett fortsatt anwar
fitr utbildning av de hrnga tran8portftirbanden i ver kigsorganisation . ooh hom motorrylel'
onredel har viil T2 l inge vadt " amdmiistare " , inte minst gcnom Lonnart Johanssofls insatser.

Motorveckan skall bidrr till tiksd traffkiilarh€t
Iden till notorveokan fick Lennart och jag 1987 di vi var i Sddertiiljc och bl.a. trck uppleva elt
V M i manih{€ring av tunga fordon , kallad Champion Ddver . TAvlingen arnngcrades av
Scaniaoch tidningen Trailcr . Det var fantastiskt att se vilken skicklighct ooh sekerhet dcss.

]rkcs - chauffbrer virade upp
De vi kom hem dilkuterade vi att a[angera en liknande tiiding i Sktrvdc som del i tlafik
sekerhets arbetet . Fdra$kickligheten iir €n av de avgiirande faktorerna fijr edkare trafik ooh en
bethe trafik miljit .Dnktiga fiirsrc sp€lar €n viktig roll i dctta sammanhang ooh kan flthcgi som
goda exempcl i trafiken , Och effersom T2 under mlnga ir utbildat 300-400 fordonsftirare
irligen och haft lika mAnga fordon i bnrk ih kafikslk€rhstsarbetet ptioriterat .
Men all trubulens i lbrsvarsfrigan fdrsenade oss och d.i vi tog fram planena pA 8lfuar f6r3t
vexfi1992 och presenteradc dcm tih nAgra av Skitvdor afdfr', industimiin och kornrnun
ledningqr var intresset mygkct stofl . Evenernangct viixte snabbt ut till att bli en dryg vccka med
motor och hafik-sekerhetsinslag .
Malet ih att vi skal ne ut m€d hafik8:ikerhetsbudskapet till en bred allminhet , men vi skall giira
det urd€r trel4iga och fe6tliga former . Moiorveckan anangeras av laistcenttum i Sk ivde .
och motorvcakan blir ingen engingsfi'reteelso , dcn skal eterkorruna och setta dit Skovde ooh
Skaraborg lite tydligare pA Europakartan

Manaivertiivling med tu\gtfordon - Chqrrrpion Drfuer
Ett av inslag€n i motorveckan ail etr fianiivertiivling med tunga lbrdon som nu arrangeras av
armCn
( T2 ) , Volvo och Scania gemonsamt .Och tidningon Trailer kommor att bevaka artangenanget
bide f<ire och uder motorveokan . Fredag€n den.13 augusti genornfdrs ett Mlitiirt m:isterskap
ldr
befel och fairdagen defl 14 augtxti ett " S M " fiir civila )Tkesohauffilrer Men det iir menga fler
hslag Programmet kommer att annonsoEs bide i dagspress och i fackprcss .
Denna b/p av t:idingar ah popul5r pi kontinentcn och vi hoppas att detta iislag skall &a hit
nigra europder.
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Motorstaden Skaivde har bra ftirutsittning8r .
Jag hor att vi klarar en sidan h?ir motorfestjust i Skitvde . Vi har bra firutsaitlningar :

. Ett brett motorkurmande i de civila klubbama i Skdvde , Tibro m fl

. Votvos kurmande , maleriel och resurser

. En bra FMCK Hubb som arrangeat bede EM och VM

. Skiivde gamisons resurser

. Arrnens Motorgkola och Lrho som ansvarar fdr rrafiksekcrheten i afmcrr

. T2 :s moto*ururandc

. Skaraborgsbrigadenr litc bTgrc fordon rom kornmer att vara med

. Aktiva trafikslk€rh€tsorganisationcr,bl.a. FMK

o All kunskap i FAK gch SKBR

. Bra rysiska fitruts{tefngar , garnisons hedcn ,marknadsplatsen , Folkets park ,
Biling€hov,Billingehus , Vofuos liitielsomrAde i Karstorp , fitr att ninma n gra

. Vi samordnar detta med S N crossen , som i & fer SM status

VALKoMNA t
Fredagen den 6 . augusti till sdndagen dcn 8 , augusti kommfi MC att vara huwdinslaget .
Fredagen d€n 13 . awusti till sdndagen dcn 15 augusti konmer bil att vara huvudindag€t.
Och don l3-14 augusti kornmcl Skdvde gamison bl.a. att visa de fl€sta stridsfordon som
anvinds i armcn , Och hela tidenkornma tS*sdkzrhct"n att utgatra bakgrrmden til
De| Srenska mororeeckan i r.eokon i rnofutt*aden Sktwle .

'I'ord Bkirkmdn
FMK

Fotottivling

Sdnd in DIN bdsta T2 bild antigea pd temat DET yAR BATTRE FORR I
eller

. Regementet undet utbildningsdret 1993/91

BiLlerna skall vara redaldc;ren till handa senast 1994-03-01
Bdsla bilden kammer aft pryda omsLlget pa ndsta Gdta tr,ingare
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GREETINGS FROM FT. BENNING, GEORGIA
Fk Christer Evensen
USAMU; Ft Benning GA, USA

Hei pa er!

Har kommer en liten rapport. Officerarna som jag jobbar med tycker det ar obehagligt
nar jag fragar om organisation etc. Spionfobi, vad vet jag. Det har alftsa varit lite svart
att fa fram information, sA detaljer fdr ni senare.

OK: I den amerikanska armen finns det tva sorters officerare: the officers and
the non commission ofiicers (NCO'S = specialister). Man kan ta varvning om man ar
mellan 17 och 32 ar. Alla ofiicerare utbildas vid West Point utanfor New York. Det ar
ett slags fyraarigt college (gymnasium) dar de bdrjar efter high-school. I borjan laser
man mest civila amnen. Efter hand laser de mer och mer miliHra amnen. Eftel
yfterligare ryra ar kan de bli kaptener och fe 6tt "company command" (Ko-jobb). En
specialist (NCO) kan ta varvning som oxempelvis infanterist och vara "klar" inom
tretton veckor.

Vad handEr under GU ?
Basic training, motsvarar var AMU, ar afta veckor varav myckot PEK och ABC. En dag
kan se ut sa har, enligt en drill-seargent. Klockan 04.45 revElj morgonrutin, fys och
inrE tjanst, 06.30 frukost, 07.30-18.00 militar vErksamhet, 18.00-19.00 middag, 19.00-
21 .00 inre tjanst. Under dessa afta veckor far de ledigt ett par tintmar varje s6ndag for
att kunna ga till kyrkan. Eftsr Basic training vidtar Advanced Individual Training (AlT),
der de far lara sig sitt yrke. AIT varar mellan 5 - 52 veckor beroende pA yrkesval.

Ft Bennino:
En militarshd tva timmars biNeg fran Atlanta i staten Georgia. Hat finns en
infanteribrigad, Drill sgtschool, Airborne school (FJS), Ranger school 0Agarskola) och
school of Americas som vidareutbildar specialister (NCO'S) fran Sydamerika,
UppgifiErna ar inte 100%-iga.

USAMU:
United States Army Marksmanship Unit h6ter enheten vars huvuduppgift ar att
utveckla sMet inom armeni "One shot - one kill" som de siafua seger. Cirka hundla
p€rsoner ar indelandE igevar, tjenstegevar, internationell pistol, (dar iag tranar),
tanstepistol, sk66ttrapp, vitmal, vapentekniker och sist men inte minst
stabsavdelningen. Enheten dr veHi$ Evlingsinliktad, sex av Atta p€rsoner i "min"
avdelning ar med iUS civila landslag. lprincip handplockas/kommenderas sl!/ttar
(killar och tiejeD hit itre tillfem ar.

Hur ser en arbetsdaq ut ?
Varje formiddag ar schemalagd av fanaten. Han bestemmer vilken gren som skall
tranas, grov-,standard-,fri-,1uft- eller militiir snabbpistol och vad som skall ranas;
riktmedel och avtryckarkontroll, rat stallning, tavlingstraning, tor raning etc.
Eftermiddagarna fAr man ofta siek avgora vad man behdver trana. Varje dag frAn
klockan 07.30 - 16.30 lyfter jag 400-500 kg men min hoger arm och tlnker pa korn
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och silde. Vad for slags arbete ar det ? Mitt synsatt ar foliande: varje dag lar jag Fig
nAgot som gdr att.iag under tavling klarar att skjuta e! tia, mitt i prick !. Trots att'dbt
kan vara kallt, blasigt, daligt ljus, ovasen och buller i omgivningen och trots atl jag k3n
kanna radsla stress och angest klarar iag aft gdra om det; en tia, mitt i prick. geng'pa
gang, gang pe gang.

Slutlioen ndqra allmanna intrvck
- gas:
- food
- unemployment en person lastar ur varuvagnen, en i kassan, en lastar i pasar och

-girls

bar ut - mot dricks fdrstas. Tacka vet jag det svenska
"skyddsnatef'.
nastan enbart "sprutlackerade". Big Mamas synljga. Tacka vet jag
svenska flickor.

Heja Sverige ! MVH
C Evensen

' .1 i
. {^

4 t bensin kosbr 9 kr. Tacka vet iag USA.
friterat hitJfrihret qit. Tacka vet jag svensk husmanskost.
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KJELL NORDSTRoM
Smedjwngen 23
182 63 DJURSHOLM
oa-753 14 t2

Dm l2jtnuri 1993

Chefcn f6r Gota &Ingr€gcrnq[e
Ol'grEtc NilB Smith

En litrehad.ar€ i iitnbetet dtnslar en serfida efrcdrndar€ Scka och fi'arngfu|g i dct stimulerande
och viktiga v6nd att vara ch€f fdr d€ttN ftrA och snafi 102-lriga Fgsm€nto.
Jag fick i julas frin UsA gcncral schwNrzkopfs sjnMiograq stl gmlka bastant - 530 sidor -
och flyckct int€3smt bok. Intc minst dlrfttr att Sohwezkopf & sl Crppenhjndig.
Dct f&Esvlvar mig att vad sotn Schwar*@f llger om undsrhrllstjhsten under Oulflcigcr kan
vara av int€ssc fdr GdtatlngaEns Usafe. Jag hsr Ulnge tenkt htna av mig till och i titlskriften (
som jag alhid llrcr med glldje ) - nu sker det.

B&tN hdlsningar titl dE, Tord Bjdrkman och d€m i 6vdgt sorn vet lpmjag var eler nr.

X1*b+lt*b

Kjcll Nordstdn

offfl!trv.undldAblidqst

C€ncrd H. Nonnan Schwarzrkopf var commmdsr-in-chcif fdr dc allieradc stj/Ikoma und€r
Guffkdget. " It doesn't take a hsro" {r tilcln p! hans ej{Miografi, utgiven i USA och Kanada
senhdsten 1992.

Urprungligen (luftbur€n) infatrtetist \rff Sohwat*opf (iINS) undet sin fii{sta p€riod i
Vicham anill€ri€ldl€drc vid ctt sydvichamcsikt fthband. Senar€ fiirviirvade han bl a en
mart€rs degr€e i robotteknik vid €tt civilt ui\.ersit€t di han f980 itsrvrinde til Tykland som
stefifahetedande chef fdr 8, metatris€rade ilfarfqidivisionEn fick han lmderhilsfen$en som
huwduppgiff. cuffkig€ts OB hade altei en bred militiir bakgrund.
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Inte miNt underhillserfarenhotorna hade han stor nytta av under Gulfkdgel DA
tilltransportsma av de amerikanska 6tl.rkoma, a$edda att ftirstiaka fiirsvaret av Saudi-Arabion,
va! al6lutade (Dessert Shield), tog ftrberedelsema fitr atfallet mol Kuwait vid fDesserf Storm).
Innan uppladdningon ftir Dessert Slorm var gonomliird piyrkade "skivbordshiikaf" i
Washinglon att IINS ekulle anfalla med Dessert Shiold - stltfkoma. Det var inte ftirsla g5ngetr
som Schwarzkopfs korta stubin bram av

Dcn slutliga operationsplanen irmebiir offensiv i tvi faser. Den ftirsta, luftoffeNiven, qffade
till att bomba ut irakiernas ledning kommunikationer, baser, fabriker av strategisk betydelse etc
samt lill att fi lullheraaviildo dver operationsomredet. Den andr4 mar*offensiven, gick ut pe att
med de arabiska ftirtanden ooh US Marines anfall sdde. ifrin mot och binda stdrsta mdjliga
antal fuakiska st}tkor for att &kefler med amerikanska och brittiska fthband genornliia cn
kraftig flankstitt vester iii6r! arEnaira irakiema udqhe{sf&bhdelser och 816 de irakiska
stlrkoma i Kuwait. Viktigt var att flankstiiten skedde dwnaskande. D?irftir fick ingeuppmarsoh
och uppladdning pebitrjas som kunde rii:ia avsikten irman Saddams spaning "fdrblindats".
Tidtabellen ftr markofeosiven val i avgdrande grad beroende av hur underhillsflirberedelsema
fortsked.

Offensi\€n genomfordes strikt €r igt plan jan - febr 1991. Steg fih steg ffyttader
underhilhbasema, Ibfit nordvest ut pi saudiarabiskt omride, sedan nordost ut in pi irakiskt -
cn strecka pA oa 300 km. Huwddelen av underhilshansporlema genomlbrdcs med utnyttiande
av civila fordoq gr,illr dekoreradc f d tisttysk4 tjeckiska och polska lastbilar med fd(ar€ av
indisk! bengaliskt, pakisranskt eller filippinrkt ursp|Img var efl vat ig s1n, Fihts ville de &a hem
efter dagsh$cn; varje morgon fick do sgdslas pl nytt. Scdan kom man pe att de gilladc att re
brottning pi TV, Natlkvartcr mcd videobrottdng inrfitadc8 - lar pe ala blcv kvar nlista och
ftidande dagor.

D,b det fdnut varit dken med pipelines och nAgot cnstaka tAlt fanns efter ett tag " sjdar" av
slryddsnAt "that spmwled over miles" tiickand€ tusentals ton av fdmddenhetor, b€tlttar
Schwarzkopf

Den ende som befordrades undcr dct att kiget pAgiek var den fbr uppladdningen anwarige.
tlan var tvi - och blev hestjilrnig general dels d?irfdr att han lat utornordcntligt skicklig dcls -
vilket viigd€ nmu tyngre - fih att han kunde stA ernot och balansera d€ hlrda underhrllrkav
som var och en av Schwarskopfs dir€kt underlydand€ chefer stilldc.

Arabstyrkoma klivd€ s,irskild inrats av HNS. De saudiarabiska fdrband€n var vissedigen
modemt utrustade men liir sin underhAllstjiinst upphaingch pi civila institution€r: de salQad€
riirliga undethillslihband!

Emellanit f<irfiirades arabema. Si till exsmpel n:ir kvinnliga US - soldator lossa(h
ftimiidonheter - pe itvffkoppcn bara "iliirda " handvapen och t-shirt.

Sarnrnantaget: GuLfkriget dernonslrorade uthyckligen underhilstjiinstsns awdrands betyd€I8€.
Utan ofensiv undorhillsqiiinst ingon ft amgeng!
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Garnisonens underging
eller

Eller en flaskhals
mindre

Eddy F-riksson

A.ldrig har viil sri minga sllrit se myoket
och si ofta, som de som vrintat pA att
bommama skall gi upp n:ir de nr pA vng till
jobbet.
Undcr ala er sedan Skiivdc gamison
koncemherats till Hgden har passerandet av
j:imvegen vid Vasaplan varit €n flaskhals
och otyoksrisk.
Den nya undergingen viilkornnas av alla pi
iietra sidan .
Dc boendc vid Vasaplan har kimpat fdr att
den garnla milj0n skrll€ tl vam kvar . Nar
alla arbeten Ar klara ooh ny viixtlighet
tillkomrnit blir utEikten mor Heden bdftrc en
den var tidigaro .
Atr bygga viighnnlax iir d)"rt och en
untlerg.ing vid Vasalan lig lingl nod pi
Skiivde komuns lista . N& nu SJ startade
trafik med snabbtig och miste gdra stora
investerirgar fiir att klara sekerh€ten vid
viigkorsningar itppnades mttjlighet att dola
pA koshadenu fih en turmel .
Banverket vaI berett att satsa siikerh€ts
pengar i tunnelbygget . Under veren 1990
tr?ifades en dverenskofimels€ mellan
Skiivde komrm , banverket och gamisonon
(fobef) att dela pe kostnadema . Chofen fdr
Arm6n var inte helt oositiv till iiisvarets

deltagande i projektet , mon det Llg inom
fobef berryndigande .
Projektering mm startado och och det var
brittom med h:inqm till tig trafikcn . Ett
flertal probl€n miste ldsas Del fuins
myckct under jamviigcn som passerar
Vasaplan . Viitter - \"ttenledningcn var ett
nv problemen som bc grensade utfdrandct
ooh tele\crkct hadc ett stort antal kablar
som mi.sle fb'ttas Vettcrvaftenlednir€en
saknadc bacl-rcntil , si en lioka kundc
medfdra att vattnot rann ut bakvegen
.Kravet pd undergingen liifl gamisonens
sida var att passage med pcrson bilar var
mrjjlig . Rr andltirsvaret lr:ivdc att rii(l(lnings
Iordon skulle tunna passora Den lia
hiijden blev -3,55 . Hitiden sr-vqltas -l.Ll0 .
l'ndcr tiden som projoktsringcfl lbflskred
startadc tele\erkot sina orbetcn
Kommuncn b-vggdc cn vontil pii vatt€n
lodningen ooh den belongkrsun sotn diirvid
hamnade i dcn git.lnla vAgbanan v:iokto
ttirundran ooh ltironakad€ minga samtal till
F'ortenhoton . En ny v:ig byggdes mellan l2
och Pansarvaiger mot Soldathcmmct av \dr
vAgavdelning .Detta fiir att sekra tafiken
under byggtiden och fiir dcn framtida
anslutning€n .
Konununen utarbetade en ny d€taljplan Iiir
omrAdet . Derura iiverklagadcs och dct drog
ut pe tiden . Sornrr8ren 1992 var allt klart .
Entgpr€ntir var antag€n och arb€tet med
sjiilva tum€ln staiade i Awusti med
planerad flrdigstellandetid 1993-02-01.
Undef tiden pigck planering av
gamisonens kompletterandg vegar sarnt hur
vakt och berakning skulle uformas . En
ti\arenekommelee frin 1970 mellan
fdrsvaret oah Skaivd€ korunun rcgl€rad€
hur Votuos markbehov skullo *ikoEcillas
och att det slall finnas cykel ooh gingviig
dver Heden till Segerstorfr .
Fobef och mlndighetsohoforna i gamisonon
var aiverens om att det skal ftura$ mdjlighet
liir Skdvdeboma aft till fots b€siika Heden
..Detta stiillde speciella kav pi bwakningen
och irya principer prdaades Hela
gamisonen skulle inhiignas i ett orndde och
tre vallstiillel svara fdr irpasseringo,
kontroll mm. Eft flortal itrtotmazzon
intriffade och beslut toes att konoenaera



bevakningen till 8ra "dar " inom ornridet .
Ny slyddslag piverkade ooksi fiiriindringen
. Det blev till att omplanera och nY

projel'tering giordes Dessa arbeten
b€r?iknades att bli genomfiirda vAren 1993
och undor 1993/94 om ekonomin tilliter .
Ett Foblom var hur giendo och cyklande
skulle koruna till arbstet lmd€r byggtiden . .
Mdjligheten faffN att passera jatnvegen vid
P4 kanslihus . Men del var f6r stor omv:ig
lbr do som arbetade i norra omredet av
gamisonen Det beslitts att bygga en
tilfiilig bro dver jiimvaigen vid
soldathemmet Ing 2 kontaktades Iiir
byggnationen och BB 2 materiol
transoorterad€s frin mobbfihid av T2 ;s
transport pluton Plittsligt altrdts
utbldningen av s-menaders rpl och dlh
stod Ing 2 utan arbetrkafl . En beflllr
utbildningskun ltiste dock problemct och
bron byggdes pe tv, dagar .Bron har
dasligen passerats av ett antal mlnniskor
ot* rretGt och stdnande sfipat pi cyklar
.Ala har hafr sin esikt om hur bron skullc
ha varit byggd Bron har slikcrt hdjt
konditionen pl gamisonens personal och
den har lctt t me,nga koniakter med oss pA
FFE . Bron har hittills kostat 120 kk . N:ir
rivning€n skall ske nr inte l'lart men Ing 2
skall demont€ra d€n i vet .
Byggandct av sjehB tunneln har ufttrb av
SKANSKA och bfiade mcd att
grundvatten nivln slirgtes i otnrrdet .D€tta
medfdrde att risk I& s{thdngar i
angriinsand€ fastigheter . Snnlningen var
bcw:i G m€d hins)'tt til def slitnalerial
som fans under sanden .En flertal m€todcr
fick t empas med vakurn sugning som sisla
etgard .Den stora djupa bygg grop som
erfordrades Iiir att Ie plats att giuta kasunen
, var rnan tvungen att sponta med stil plaok
.och h,iir slogs del si plantskallama
glddgades . Sliton var hard som bflget .
Fiir gidandet av kasunon Atgiok 400 mr -
80 billass betong och d€n ?ir 1000 ton hrng
. NAr la.sunen var klar trycl'lcs den in i
jiimv;igs bantefl unrjer sista helgcn i
nov€mber .Trycknitrgen utlitudes av
Rallings fiin N,lalnd ett av d€ fA ftietag
som ufdr sidana arbeten Tryckningen
gick helt utan problem , tigclr passcrade

med reducerad fart och iskidarna
dvervakado hela tiden arbelet .
Efter det att kassunen lar pe dats fortsatte
atbetena med att iordningst?ilh vegal ,
sldnter o"h ij\dga )'lor En samordning
klivdes f(ir h:ir arbetade he olika
arbetssq[kor efter rarandra , i nr ooh
ordning gatukontoret pi Vasaplal ,
SKANSKA i turmeln direfter gatukontoret
i slutet av uppfarten mot Heden och l?ingst
dsterut vi genom SKANSKA .
Trafiken Lrmde sl?ippas pi 93-02-12 pa
kviill€n , 14 dagal flir scrlr enl. plan .
Fdrsedngcn bsrodde pi att den
utustrdngon som klvdes ftr att blfta bort
den nedslagna stel spont€n var uppl.agen pe
amat hAIl , D€ slutliga arb€terB skall utfliras
under vAren rned bl.a asvaltcring .Dcn 17
msj iir plancrad som officiell invigningtdag
.Effsr detts iterstAr cn d€l arbet€ inom vfut
omrlde bl.a parkcrings )'t.Il vid soldat
h€rnm€t .
Kostnad€ma f& sjelva tumeh & 8 milj
kronor P4 / Fo 35 bctala 2 milj 

'
BaNtrket l/3 och kofimunen rest€n
,skdvde komuns drnig kostnader nr 2 milj
Banvc*et har ],ttedigarc koculadcr ldr
fb/ttring av spir€t till Cementa och iijr
siik€rh€ten .Forwaretg 6uiga koctuder fiir
viigar , staket , pa*cringsplats€r lir ca I milj



Avtackning av Giita triingregementes pensioniirer
t992_12_17
Karin p€ttersson

Personalen pi rcgementgt san ades
mangrant i ciitasalen fiif an deltaga i
au4ckningen av regcm€ntets " nya "
pensioniber De eom vaft att utny[ta
ndjlighetEn att gl i fiinida pension ,nii an
som regementsohefcn uttyokt€ sig " liirnJu
dats et dc yngr€ ".Ovefste Bjdrknan
tackad€ de nervarand€ fdr ett gott arb€te
genom drcn rom lctt fram till ett gott
utbildniflg$esultat som blivit er
klnnomerko fdr Gdta trang.eg€ment€
Fdljande katffat€r har valt att gl i ftttida
pension fr6n 1992-12-31 och ar4ackades
vid detta tilllllls..

iivlt Alv Sv€nsEon
mj Bjdm c,irdcn
mj Jan-Edk Eng
kn Inge Winbladh
kn Roflundbery
kn Rune Bgrgsten
ka Kjell Ake Magnusson
kn Ture Abery
It Hans Erioh Lindnel
It Rune Emanuohson
It Tore Edqvist
It L€if Btiriesson

Sam iga aatackades m€d en tavla av
rcgementet samt blornmor i reggm€ntEts
fllrger
Diireffcr avtaokad€s Overste Tord
Bj<irkman frin regem€ntet rv Stabechctbn
&{t J&n E Thunberg oohfrlnMB V av
dv€r$t9 1 Slantc Kristiansen

C T2 twtackar J Eng , B Gtirdin och
A Stensson med bistdnd tn K Johansson
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Nybliven pensionf,r

Den I Mars gick en av legementets verHiga
trotj:inare i pensio4 niimnligen Lt IJlf
Bacl6and. Han altaokades inftir en
ftirsamlad beiiilskir i Gdtasalen, C 12
it!€dermade regemmtots tavla samt en
blombukett i r€gementets nirger.

U( Bacl<sand ned avskedsg&van .framJiir
G.itdsalen

C T2 avtackar
H E Lindnel
iulagmtsson

L Bdtesson , T Edqvist ,
, 'Spurtet" rch L A

Lt LllfBacksand fr nu intg ensam om att cA
i fiirtida pension under irer ltiljer en rad
h€rar honorn i fotsp&oq
Ovlt Jan Thunbcrg ll4
Kn B€mdt Andcr$son U4
Lt Rune cjlkren l/4
Lt Alan Randevig l/10
Mj Giiran Lundin 116 - 94
Mj Rrme Brodow 1l1O - 94

Vi pe redaktionen tinskar alla gcka till ute i
det civila livet och hoppas ail ni altid har
viigama liirti T2 och har tid att ftilsa pA
era tidigaro arbetskanrator.

Stabscheleh J E Thunberg adackas

B ernt Ahdeft s on aetackas
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E bersteins tilvling 1992
Tomas Hildins

Trottd nen bckliga tb,hngsdehagare.ftdn vdwter Lt Stefdl Magnu"tsotl Fk l.onas l,,jrsson
samt dldermanneh i g.inget MJ Tomas Hildikg

Effer d\,ertalning och slavdrivande triining
fiin idrottsavdelningen mcd Jorny Bret'om
i spelsen skickades regemenlets Ebersteins
lag till det sndrilo Ostersund lbr att tampas
mod ti\.dga utvalda om det hedorverda
priset .
T,ivlingen iir instifiad litf att gagna skd.ika!-
llirnr.igan hos armi bef)let .Den genomldrs
vart hedje ir och alltid vid Jimtlands
f;iltj?igar-rogemente .
Man 6vlar i te klasser varav vi Gtita
tr?ingare ldvlar i dcn minst meriterande pi
grund av vira klimatiska fttrubaftningar .
Banan ?ir he mil ling och genomfdrs med

vapen och bur€n stidsutrustning ftr att
farlen ht€ skall bli fttr hitg mellan de

Jamtlaindska furoma , s.iv?il patrulli*ning ,
skidori€ntoring , som enskild Skning ingir .
Kampen i v6r grupp var h6rd einda in pi
mdllhjon ock vi liok se oss slappa av sAv:il
Il5 som P4 , mafginaloma var smi och merl
lite hu kanske slutrgsultatet varit ctt affral .
Nu fycker negon Usare att det var vel ingei :
E&\ ! de har du chansen att deltaga i nesta
tiivling som gir 1995 och diirigenon fi en
olitrgldrnlig idrons- och vrkesupplevclse .
Ndr dei giiller Eboctoin si lir man bara en
chans vilket innebar afi du fer bara st?illa
upp en ging .
Lagel fiir vara precis hur bra som helst dook
miste minst en kiimpe vara -15 ir eller iildre
och i detta fall var detjag .
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Regementets framtid

Johansson , Fk Ulf Ragnarsson , Fk Tore
Magnusson , Fk Fredrik Hallberg .

Den I mars 1993 fick T2 4 stycken nya
fiiruikar, de fuilsadeg vllkomna till
regementet av C. T2 Clv Nils Smith med
personal. Efter utdelning av diplom och
r€gementets manschettknappar skAlades d€t
i cherry, fdr att urderstryka det hdgtidliga
tillf:illet.
D€ssutom kornrnq Dfi Brornandsr att ut
dirnn.s til Fendk vid regcmentet den fdrsta
jwri

Vid l.rhc uhiimd€s den f?irdc aprill sju st
nya kaptener som er placarade vid Gdta
triing rcgemente . De utn:imda [r fd{ande

Kn Jan Kvarfod
Kn Stefan Sandberg
Kn ]tlauro Stsll
Kn Poter E iksson
Kn Joakim Cran
Kn Johan Martinsson
Kn Olof S$ander

Vid Karlberg komrner tTa nya ltijtnanter
att uhiimnas vid midsommar tid det iir
fttljande

Lt Andors Lundgren
Lt Jdrgcn
Lt Stefan Magnusson
Lt Lrbika Palerhag

Vi pi redaktionen grattulerar till den nya
s$irnan pi axelklaffen ,och iinslar lycka till
i framtiden , d€n her dejen och killarna blir
elt fint tillskott lill r€gemontet undor
kommandc utbildning

Frin kassdren
Hanr-Edoh Lindncr

Frln vtinster ser i C T2 , Fk Maaas

Glom inte attbetala
rn meclemsavsrftenl

Sotn du mir*t har allt blivit [tare aiven att
driva cn fdrening , si om du av nigon
afll€dning int€ betalt in din medlemsavgift si
var ventg och gdr d€t snarast.
Fdr att undvika att gLtmma det si kan du
Ittsa stindigt modlernckap gsnom att betala
in 400 kronor pi nedanstScnde poetgiro .Ny
m€dlem b€talar l0 k fttrstN Aret dlireffer 50
kronor Aaet

Postgironummer 9 58 82 - 7

Hans Erioh Lindner
Tiimingsro

54015 VARING
0500-,140112
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Nigra bilder frin det gingna iret
Fotog af Kadn Pettersson

Mdnga undrade sdkert ci+'et dessa stolarl ll
Fdrblaringe vat efikel, 2 karnpaniet rcko-
velade toaletteL..

Kn Bengt Mlsson med sin dgonsten
en Magnum 44 med bikarcilcte. strdlande interdag i Januari, fuir ser 1,i

fiA tapplafdwikar Loft och Bender.

l i
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Lt Ulf Backsand passar pd att ta sig en
sista titt i sina dokument-.

Bahvonchefew julgldgg var ett popu-
l,irt inslagf.ir alla anstallda,.

Mj Otto Grtintofr har hidat hem bland
coca cola burkar, pd Plipps brwgeri i
G6teborg-

...Fast chefen 2 konp med sin a4jutant
ser inte sd mu ter ut precis!

Sd h'* lnt kan det vara ek vinlermorgo
pd korplanen..

StabscheJan i "vth'et" och kvalet
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" Gubbalunchen "
Redaktdron

och Tom y Gtlstavssoh

Dsn 2l dooember h<illg den traditionclla
lrmchqr ftir T2 kamratrirenings
mcdlcmrnar pi Gdta merecn , I samband
med sarnlingen aujdts en uhnerkt gldgg
och stemningen steg i takt med att gldgg
grj'tan tiimdes . Det er tedigt att st mtnga
hdrsammat kallelsen att awrjuta en jullunch
tillsarnmans, gammal som ung .Miissofficer
It Dan Jakobsson bjtid till bords i matsalcn.
Vi var ganska minga si d€t blw ganska
trengt mcn gemytligt . Ovcrstc Bjitrkmatr
h{sade samdiga hjilrdigt villkomru och
parsade samtidigt pA att prcsentera sin
efterhfiar€ dverste Nils Smilh . Dlirefter
hdggs det in pi jnlbordet m€d liv och lust,
snart hairdes " vi tr:ingarc" ljuda i lokalen.
Ovlt Snire Ljugne hy ad€s med ett
[nfaldiei leve di han passade pi att flla ir
just denna dag I sitt ral beriirde
regementschcfen bland annat T 2 : s fiamtid

Overste Bjrirkman tog tillfillet i akt att tacka
avgiendo r€daktiirer knllf Flobery ftir det
gedigna arbete han lagt ned pA Giitatriingam
sarnl att han vid lin Gurmd Perssons
hagiska bo'rtging Atagit sig kassbrskapet .Kn
Floborg fiiriirades en golf-klubba (cn putter)
som special impod€rats endast ftir detta
t Aie, Lt Bengt Kadsson a\4ackades ocksi
dA han under hdsten a1€itt med
eld€rspension . En halsning frin kamrater
som intc hade mdjlighct att dcllaga i
julutrchcn fiarfitrdes av dvlt Gunnar
Nilsson .Matsal€n Utl|rud€s diir€ffsr ti.ll
fdflnAn fdr kaffc och av€c ,st&nningen lBr
gemltlig och historiena mtnga som alltid
niir eoda kamraier safi as .

Uf Flobers stinket han ndnne hanikappe, tiu

, 
firen ?

Bengt Karlsson naturligt |is i full llrrd
att l.ira ut st/i*eagnsmimans hemlighet

till intesserade repgubbar
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HAR KoMMER GorA TRiiNG t
Marsch T 9 Melodi: Trion ur Giita Trengeg€mentes marsch DAMBERG

Hiir kom - mer Giii-ta med vi - ra styr - kor3 ef - ter

dags - ran - son, Ja Ja men, ja Ja men Hur fiir var e-

si flink och rapp. Nlir iir sli - ten

lingt bett-re en am -a - trapp, ja ja men,

Giita triingregementes snapsvisa
Di Liwegementets Grenadj:irer , 13 / Fo 5l den 28 juni t992 i Orebro gav konsert med
anlodning av att gruodutbildningsverksamh€ten upphdrdo ,fi.aml'drdes (itila bengregementes
marsch , Tellusmanchen , och bide regemenfets och Nora kompimis fanor ltirdes i
kor\sgrtsalgn .
Kanske var det vid detta t lfe e som d.ivarande chefen liir I 3 , iiversten av I graden Einar Ll,th
ryokte att tonema i Iellusmarschen var liimpliga aft anviinda till regementets snapsvisa .
Niista ging vi trallades fregade dversto Lyth mig orn vi hade nigon egen snapsvisa och
oftersom vi mig vet€digt inte hade det sende hair mig kort diircfter nedaurstiendc trevliga visa
som han tilllignad€ Gdta triingama .

Heder iil fddatlaren !

'I ord Bjiirknan

ja la men.



I'0rsvarets llotorklubb - FilK - en organisaiion
fdr 0kad trafiksikerhet

Som franger av annan artikel i denna tidning, Ar T 2 och FMK
initiativtagare tiII Motorveckan L Skdwde, ned trafiksaker-
het som det genomgaende tenat,

FMK har beslutat att intensifiera trafiksakerhetsarbetet
framfdr allt gentemot de unga fdrarna och dar har vl en unik
mdJllghet att nA ut t111 en hOgrlskgrupp. de varnpliktlga.

Jag overtog ordfdrandeskapet fdr FMK avd 40 L Skbwde efter
nin fdretradare pA regementschefsstolen och den nya styrel-
sen kommer nu att fullf61ja och intensifiera det trafiksa-
kerhetsarbete, som den gamla stylelsen har lnitterat.

BIi tnedLem 1 FMKI FMK-avdelnlngar finns rlkstdckande. Genom
ett nedlemeskap stddjer Du ett angeldget arbete f6r att
fdrbattra trafLksakerheten. Bara L gkaraborqs ldn kostar
traflkolyckorna mer an I,I mll jarder kronor per Ar. Av 619-
avglften 80 kr gAr 20 kr t iII reEp lokalavd. Av dessa satsar
vl L avd 40 75* pA Just traflksekerhetsarbete.

Som nedlem fAr Du ett antal formener som Du kan 1daa om I
btlagda papper. Du fer dubbeLt lgen, om Du utnyttjar vAra
sAvel centrala eom lokala avtal Den som rekryterar en nv
medlem fAr 40 kronor i bensincheckar. Har Du dn kanrat. iom
er medlen I FMK, anm6l honom som rekryterare, sA kan Nl dela
pa checken,

Du som bor I SkovdeoftrAdet kan ocksA ange avd 40 som rekry-
terare, sA fAr vl battre resurger fdr vArt traflksakerhetsar
bete. Til l  dem Bom annu l-nte har, men avser skaffa kundkort,
erbjuder 0 I femton extra 6ren per l i ter t o m 3016 1993.

GA med 1 FMK! Och Du som bor i Skdvdeomredet ga ned 1 avd 40.

FMK tlLJ-sammans med Dltt " Iangtradarregemente" T 2 arbetar
fdr 6kad traflksdkerhet,

NiIs Smlth

TRYCK
Inlaga: Ganr sonens Feproanstalt

Omslag:We-Pe Tryckef et Lidktjp ng


