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bil ab

T2 hyr av Volvex,
sä klart!!
Genom oss kan du alltid få den bil som bäst passar dina behoV
allt frän lilla Renault 5 tiil Volvo 760. Dessutom Renault lastbilar
ocå bussar - eller vartör inte hyra en husbil eller,husvagn för
wee ke n d el le r se meste rresa n.
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Ett företag iCatenakoncemen

Centralbokning Skövde, tel 0500-850 00

GÖTATRÄNGAREN
Organ

för Kungl Göta Trringregementes kamratföreningar i Skövde och Göteborg

Adress: T2, Box 602,541 29 Skövde Tel

0500-65000

Postgiro 9 58 82-7

Redaktör och ansvarig utgivare: Kapten Gunnar A. Persson

Regementschefen har ordet

Det utbildningsår som snart är till
ända, har för Regementets de1 präglats av vår flyttning till
'nya"
kaserner med alla de omställningar
som detta fört med sig.
Flyttningen och anpassni-ngen har
gått bra. Ti1l det har all personal
på negementet bidragit. Visst har
det uppstått smärre friktioner innan vi funnit nya kontakter och etablerat nya rutiner, men vad annat kunde man vänta sig?
Jag finner det vara ett mycket
högt betyg på anda och sammanhållning att vi nu så snabbt och utan
har omgruppestörre effektförlust
rat. Därmed har vi också verksamt
kunnat bi-dra tiIl att spara pengar.
Vi har flyttat ett och ett halvt
till två år tidigare än Riksdagen

förutsatte 1982. Det motsvarar en
"extra" besparing på kanske trefyra millioner.
För alla gamla Götaträngare är det
intressant att veta vad våra gamla
kaserner får för öde.
Kanslihus, Götasal- och "Stora kasernen" blir Högskolan i Skövde.
området norr om "Stora kasernen"
Iiksom motorområde och återstoden
av övningsfältet har Skövde kommun
köpt. Vad det skall bli där är ännu inte klart.
Den grundutbildningsbataljon som
vi utbildat under året artar sig
bra. Regementets befäI Iägger ner
ett stort jobb. Våra värnpliktiga
är ambitiösa och duktiga. Vi kommer i maj att till
krigsorganisationen l-ämna över en bra fältba-

taljon i förhåltande til1 de resurser vi tilldelats.
Men resurserna i form av befäl, övningstid och pengar är begränsade.
Ivlot bakgrunden av det kärva ekonomiska läget är det så mycket mer
gfädjande att kunna rapportera att
vi fr o m i år har kunnat återuppta
rekryterinqen av yrkesofficerare.
De,t har kunnat ske sedan personalramarna justerats ti11 vår förmån.
Under året har också den kommande
organisationen av Skövde garnison
klarnat. Vi har ju i flera år arbetat med hypotesen atL ytterligare samordning i garnisonen skulle
ske inom ramen för en myndighet,
där T 2 var en del. CA, öB och Regeringens ställningstagande föreligger nu. Det blir inqen "garnisonsmyndighet".
Samordningsarbetet skall ske i nuvarande myndighetsstruktur. T 2
skall alltså aIlt framgent vara en
egen myndighet. Detta är naturIigtvis ett för oss gIädjande beslut. Det säkrar på sikt på ett
inhelt annat sätt vår identitet,
tegritet och kompetens.
Nu utreds de närmare formerna för
den ytterligare samordning som
skall ske. I huvudsak innebär det
att Fobef/Garnisonschefen får ett
vidgat ansvar för att samordna
den långsiktiga planeringen, att
samordna den s k stödproduktionen
och att hål1a i investeringsfrågorna. I garnisonen har vi ju redan nått mycket långt i samord.ning. Vad som i stort återstår är
att ge Fobef ett stabsorgan för
de vidgade uppgifterna och att
inrätta vissa för utbildninqsenheterna gemensanrma funktioner.
Under 1985 vidgas vårt krigsorganisatoriska ansvar i och med att
T 1 "växlas ned" och i fortsätt-'
ningen inte skall ha eget grundutbildningsansvar. Detta kommer
att stä1Ia oss på svåra prov. Vi
skall i olika frågor samverka med
ett avsevärt större antal myndigfrån Gotland i öster till
heter
Bohuslän i väster, från Gävleborg
i norr tilt Halland i söder - rörande ett mycket stort antal
krigsförband. Det är viktigt att

vi snabbt hittar lämpliga former
för detta. Arbetet har börjat och
jag är övertygad om att vi skallkunna lösa uppgiften, men det kommer att krävas hårt arbete.
Är då den fredsorganisatoriska framtiden därmed klar?
Tyvärr är det ingalunda så!
7987 skall ett nytt försvarsbeslut
fattas och 1nför detta övervägs också fredsorganisationen på nytt.
Värnpliktsutbi ldningskommitt6n har
lanserat 1ångtgående förs1ag eller
id6er om hur utbildningen skulIe
Det mest dramakunna förbilligas.
tiska är förslaget om så kallad rullande utbifdning d v s att utbil-da
tre omgångar på två år vid varje regemente. Det skulle då teoretiskt
innebära att vart tredje regemente
kunde 1äggas ned. öe och CA har i
sina yttrande motsatt sig att denna
modell ytterligare studeras, eftersom man anser sig kunna visa att den
inte kan ge några ekonomiska vinster
nackdel-ar.
men väl har allvarliga
Däremot har CA framfört en alterna-tiv id6 om s k varvad utbildning.
Det innebär att ett infanteri- el-l-er
pansarregemente och ett specialregemente tillsammans på ett etablisement utbildar tre omgångar på två
år.
Vad som'kommer ut av alla dess överväganden äL alldeles för tidigt
att sia om. Ett står emellertid
klart: Vi står inför ytterligare
förändringar !
Ivlen det är ju inget nytt för oss.

tlqlfW
Nytt är emellertid detta nummer av
GÖTATRÄNGAREN.

Jag tackar Redaktören och alIa bidragsgivare som gjort det möjligt!

Redaktören har ordet

vi ett valspråk?

Behöver

Kaptzn Gunnan Pel's's o n

Äntligen har den hårda vinter börjat släppa sitt grepp och vårblommorna vågar försiktigt
titta upp.
Följdriktigt
har inom vårt nya område hästhov ( ! ) kunnat ses på
fl-era ställen och här och där även
krokus.
Dessutom - säkraste vårtecknet
årets Götaträngaren.
I år utökad med en jubil6umsdel- i
anledning av Kamratföreningens 50åriga tillvaro.
En ovärderlig hjäIp har i år knutits till redaktionen, K-c Ljungqvist har medverkat till framtagningen av i första hand jubi-leumsdelen och jag är mycket tacksam för
denna insats.
Ett stort tack också ti11 outtröttliga Marianne Andersson och Maud
Hellstrand för deras uppoffrande
fritidsarbete med renskrivning och
rubrikgnuggning.
Lennart Nor6n likaså för all hjälp
med fi1m, framkallning och kopiering.
Till sist ett hjärtligt
tack till
våra annonsörer, utan Er väIvi1ja
hade inte Götaträngaren kunnat
tryckas. Och framförallt;
tack
till
Bengt
öman
vilken,
"eldsjälen"
tillsammans med huvuddel-en av styrelsen, införskaffat dessa värdefull-a annonser.
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Meddelande
till

föreningens medlemmar.
För att Kungl. Göta trängkårs
kamlatför'ening skall kunna fortbestå och r"rtvecklas sanrt utgöra den
avsedda förenade länken n'rellan kåren
i tjänst varande personal och

,"'ärnpliktiga
och personal. som
förut tillhört - densarnma, fordras i
stort sett att två villkor uppfvllas.
Dessa villkor nråste dock uppf5'llas
av föreningens sarr-rtliga medlernrnar.
Det första villkoret är att varje
medlem hyser intresse för föreningen. Detta intresse kan bl. a. taga sig
uttr5'ck i en aktiv insats, genon'r att
erempelvis bevista föreningens möten eller genonr att insända bidrag
till föreningens tidning. Götaträngaren. r,'ilken ju utgör ett språkrör
och samband mellan f öreningens
medlernrnar. Redaktionskomrnitt6n
mottager med största glädje och
tacksamhet det minsta bidrag. Bidragen kunna avhandla allehanda ämnen. såsonr aktuella sådana. vilka
beröra Kungl Göta trängkår. utbildning m. m.. trängvapnet. nrilitära
spörsrnå1 i allrnänhet, hästar. bilar.
sjukvård nr. rn. eller ock rninnen och
händelser fr'ån tider sorl varit. Redaktior.ren upptager nred tacksarnhet
insända spörsrnål till diskussion i tidningen.

Det andra villkoret för för'eningens fortbestånd är av nrera krass
natur. men dock kanske at' Ineral
avgörande. bet5'delse. nämligen forrlran på rnedlernrtlarnas ekonorniska

insats. På grr.rnd härav r'äd jal st5'relsen enträget till föreningens meclle:nrnar att inbetala årsavgiften' fiireningens nu"'arande enda rnöjliga inkor.r-rstkälla och det aktr-rella villkoret för att Götaträngarerl skail ktrnna utgivas.
Nledlernnralna upplllanas även att
siika r'ärva trva tnedlcmttrar.
Det vore clessutom av utonrordcntlig bety'delse att föreningens ekonorni sä säkrades, att rnöjligheter skapades för er.r livaktig r-rtvecklir.rg av
föreningen. För rrtånga är tletr ntrvaar-skräcrande årsavgiften. kr. 2:
-.
kande och betungande. St5'relse-n
r'ädjar där-för till ekoni-tnriskt b:ittle
lottadc tnedlcrrtmat' att gen()lll större
elier :ninclle bidrag rnöjliggöra en
salllt en förs:inkning
"t"it'.nr,giften
utökning rrv denna tidbättring och
ninq.
S. Can'ritz.

ftnent Lopp I'ta.n lzamna.t(ilnzningen mzdvehlza.t L ct.LLlza ahJLangLm(Lng. AX,[-f-Ld med
e,U. ta.L'uLk-t och gI-al-t l,tumön. Fonna dagatus htjgLLd.Ugl,te.t'sl'taX-Lctndz av Rzgzmente,tt
Da"g innzban (ön-bLmatuch och 'sjäLv,(\aXXaf. de,ttog dd. md.nga- av [t)n-zwLngen^ mzd.Lzmma,,t.
Unde.tt

(ttn'sva,uu.tttäX-Lningen p8. Hzden L Giitebctng 1954 vaz (tineningen rLQ-p50-änt minne-t av dX-qttwLngen dnd.n KanLsbctng (ittadat 1956.
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SjäLv(a,U-e-t han (i)nzwLngen {t)I-jt mzd ti-[-("nAA" T 2 ocl,t tnot'san I'tätt, t),L[.,samm&n^
mzd Gijtzbong,s tnängbe(äX^(i)tewLng t v
och Gtjtzbong,s lzamnat(titewLng t I,L, tLQ-gn
och bLä,st nän 1985 ans Regemente.Lt Da.g
hiigLLd.LLgl'LtiI-[Ä, ((tn- 6tjwta. gd.ngen L nq
omgLvning

Frän Marieberg

till Alfhem-ell f ilm om T 2

cw övznttel-ii j tnc"nt Stunz Ljungnz

säOvanstående rubrik förbryllar
kert många yngre läsare av Götaträngaren men för de något äldre

och de som är mera förtrogna med
regementets historia torde överskriftens innebörd icke förvåna.
Bakom namnen dö1jer sig nämligen
dels platsen för trängtruppernas
och T 2'.s s k vagga och dels
namnet på det "hemman" i Skövde
där Kungl Göta trängkår slog ner
sina bopå1ar år 1905.
Inför den sltuation som rådde
när T 2 med kort varsel på hösten 1983 skul-le flytta till kaserner söder om Skövde, beslöt
vi oss för att med hjäfp av en
filmkamera, Super 8 Ijud, söka
fånga det "rör1iga" livet under
ett utbildningsår.
Med amatörens entusiasm och en
duktig fifmfotograf, Lej-f Crona,
sökte vi tackla problemen och
nödgades i den tldspressade situationen nära nog osäkra kameran direkt och filma "efter
hand ett skott eld".
Tiden gick under hösten -83 och
våren -84 och den ena filmrullen
Iades till den andra med tagningar från såväl kasernlivet
som det uti fä]t.
När regementets flyttlass började rull-a och kasernen vid Al-fhem
stängdes den 1. sept -84, hade
vi samlat på oss minst ett 20tal rullar, som sedan kom att
utgöra grunden för det fortsatta arbetet med att klippa, skära och hugga i materialet."
2-3 timmars visningsti-d i "råmaterial" stod tilI buds vi-lket
måste bantas ti11 att omfatta
en film om c:a 30-40 min.
När filmteamet, bestående av
artikelförfattaren,
ovanstående
fotograf samt den sakkunnige
K-c Ljungqvist,
och insiktsfulle
lyckats ordna och reducera ma-

terialet återstod att lägga på musik och speakertext.
Det skal-l även tilläggas att vi har
varit runt i såväI Karlsborg där:
T 2 hade sj-n förläggning meI1an
åren 1892-1905, som i Nora där T 2
N (T 2 kompani i Nora) var förlagt
åren 1945-1952 i egna kaserner.
Till- detta har anskaffats äldre
upptagningar i svart-vitt
som är
inklippta i filmens början för att
söka ge åskådaren en l-iten uppfattning om hur verksamheten bedrevs
vid trängkåren för c:a 50 år sedan.
Det är slutligen vår förhoppning
att inom en snar framtid kunna erbjuda nuvarande och f d T 2:are en
någorlunda njutbar dokumentation
av T 2 frän förr och av idag.
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"Liungans bäs ta"
Rzdah-t-iinen

o
\
\
I

I
Vad vore en jubileumsåterblick
utan Sven "Ljungans" Ljungströms
I
bidrag
br-drag ?3
I
Härnedan följer en kavalkad ProI
filer som verkat På T 2 under årens lopp. Att de flesta är av
äldre dato säger sig själv' men
kan ändå till den Yngre läse- <a-:-;
kretsen ge en vision om hur den
eller den "såg ut", för fortfarande kan namnet dYka uPP i samband med nåqons "vidunderliga
uppJ-evelser i gången tid".
För att rådbråka minnet hos våra
läsare har vi numrerat karrikatyrerna och när gissningarna är
över går det bra att kontrollera
minnesgodheten På annan Plats i
tidningen.
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VLd högtid,LLgllQ,t pd. Nona tctng 1 9 47 tiv ett Lämno.dz tiv zn^te
Haege,nnatth, (anctn ti't'L cl'tz(zn T 2 N h,aptzn (ilänntund

Andett nägna. att 1945 - 1q52 vcn ztt. dztctcl'tzmznt u)L T 2 dtinLa"gt til,L Nonct.
Van de,t. männz .tttit-tznna" i SaLct (T 5)
ycavz.n-h-adz p.La"zn gang L van-(-den,
^0m
u,tingzn L J ännbänatt[-and?
Manga av (önzwLnga-nt mzd.Lemmast talnn
mzd vzmod L ttti.ttzn om 'sLn Nottct"-ti-d
ocl,t e,tt lLtel. bi.Ld'svep bjudzn vL pu
(\tjtL atL väil2a minnzn tLW liv .

dnän vah-tzn (tin'stänh-te.t vid anbliclzzn av de,t znpLctnthu,s .tom van h.ctrut-

Kän's.Lctn

U

Rzdan a"nb.(ich"zn

gal Q-n h-äntLa.
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av

va"h.L ocl,t vctktl-oh-a,l-

av mr4'sighe,t o cl't tnzv

nctd

dti

n

dzta"cl'tzmorute,t

)ch dz l-aga Lza'suLnLtLncL dönttänlzzn de-t
dtintta intnqclze.t. Ja, I,tel-a" Lnlnqclze,t
dnan X,ägne,t anda.de-t LdqLL ocln
^ammanln%ruLng L en znhe,t.

Bidde de' ingen Kamratförening
av Bzngt
Da.gzns ,svan Lghe,tett a.tt dd" v.Ll-Liga ti,L!.stqn-e,Uzanbe,tz i (r)nening,sUve,t ätt in-

te,t nqtt..

I da"g lzämpaz Gij t zbo ngaav del-ningen med,sv d.nighe,tz.rt, dz (.Uia,L(6nzninga,t ,som T 2(önewLngen dlin'söh,t .tta,tta. L ,saväL Ma,Lnö
aom KastLsta.d han ej dhritcda,t nd.gon 6nnm-

gang.
ELd.t

jiil-zn i Ka,r.Lsta.d, Bzngt Spe,tz, han

,sän-t. dot'sa" (undwLngcL.,L.

När Bengt Öman mångårige kassören och eldsjälen i T 2 Kamratförening - efter min avflyttning till
Karlstad L966, bad mig undersöka
förutsättningarna för bildandet av
en fllialförening
i Värmland,
ställde jag mig inte avvisande.
Jag var ju väl medveten om den
mängd soldater, som genom åren passerat genom regementets utbildningsapparat från detta vackra, lite särpräglade landskap.
Aktiva T 2:are försåg mig benäget
nåqra namn på i Karlstad med
omnejd boende "föredettingar",
som
jag tillskrev.
Jodå, snart hade
kontakt etabl-erats med en handfull
män, besjälade av tanken på bildandet av en förening.
med

Vi började träffas i Soldathemmet
utanför I 2, som var nybyggt och
ytterst passande för ändamålet med
sin kostnadsfrihet och rikedom på
lämpliga lokaler.
Det var såIunda under senare delen
av 60-talet, som vi sex, sju stycken med Äke Löfberg - reservkapten
med anknytning till
kaffefirman
som ordförande beslöt bilda kamratföreningr i Karlstad.
Naturligtvis var vi medvetna om
startsvårigheter. Om trögföre iportgången o s v. Sån-t, som skulle gå över. Men när tiden skred
och svar på massor av brev till
gamla och nya "kamrater" uteblev,
kändes besvikelsen stor. Missmodet
grep oss. Det blev i stort sett
bara styrelsen, som bevistade mö-

i

Värmland"

Spe,tz

tena. Ändå gjordes lovvärda insatser från regementet, för att skapa
entusiasm bland årgångiarna.
Härvid förtjänar ett uppmuntrande
föredrag av Tingdal att nämnas.
A1l-a medverkande minns väl- också
mässfesten på T 2, med kamrater
från Byströms, då i trakten repövande förband.
Visst var det minnesvärda aftnar
och visst syntes det föreligga utsikter till
fortsatt livaktighet.
Många minnen framkal-lades under
sådana möten, händelser och anekdoter berättades och satte färg på
Man mindes och kom i-håg,
tillvaron.
man hjälptes åt att fyl1a i mj-nnesluckor. Sammankomsterna beri-kades
och tillförsikt
och framtidstro på
en bestående föreni-ng växte.
Men nej ! Även ambitiösa sjäIar
måste ha näring utifrån. Resurser
saknades. Det var Iångt till moder-

föreni-ngen. Så något ordentligt
rotfäste kunde ej skapas. Intresset
mattades definitivt,
då såvä1
Löfberg som jag bytte Karlstad mot
andra vistelseorter.
Ingen ansåg
sig då mäkta ta över. Lågan pyrde
en tid, men inga efdsjäIar uppenbarade sig. Är nu månne sagan aff?
Det är ju så, att föreningar lite
var genomgår kriser men kan komma
tillbaka. I och för sig torde det
finnas både anledning och möj 1ighet till en T 2 Kamratförening i
Karlstad.
Träd fram värmländska eldsjätar
och skapa en plattform för landskapets många T 2 -kamrater!
Uppmanar artikelförfattaren
!
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på T 2: s profiler
0: "Ljungan" längst upp ti11
vänster
1: överste Camitz
2z överstelöj tnant Fischer
("MoInets Broder")
3: Förrådsman Eriksson

Namnen

tti Mackentt

Förvaltare Hansson på regexp
5: överste Sandberg
6: Förvaltare Hjerpe
Kapten Landin
B: Kapten Wiktorsson
o. Tyghantverkare Ousbäck
10: Kapten Lindholm
11: Förvaltare Jensen
4z

Regementspastor Wetterholm
13: Kapten Kristler
L4z Kapten Svante Fischer
15: Kapten Swallingsson
L2z

**** ****************************
profiler har självfallet funnits under årens lopp.
En hastig bläddring i medlemsmatrikeln från åren 1935-L937 ger
oss namn såsom Gunnar Meijel, KarlErik Jansson, Sten Camitz, Oskar
Ävall, K-!1 Johansson, Eric Funck,
Sven O Broberg, Stig Lingnert med
fl-era. Dessutom den som under
lång tids tjänstgöring mer än andra blev "l4r T 2" .
Många fler

Gustaf Gideon, född 20/7
18B7 i Sjogerstad socken, Skara-

TAPPER,

borg.
Fast anstäl1d 1908-7972. Eldare och
maskinist vid t 2 I9I4-I952Tapper, en man som alla, från översten ti11 vpl, lärde sig känna och
uppskatta.
Jag vi1l här berätta en episod som
bevisar att Tapper hade kamrater
som var placerade betydligt högre
på rangska-lan än översten.
Tapper var en pålitlig
socialdemokrat.
Är 7920 skulle Per Albin Hansson,
nybliven försvarsminister i den
Brantingska ministären, besöka truppförbanden i Skövde.
Då Tapper fick veta att "kamrat Per
Albin" skulle komma tilt T 2 stegade han upp till överste Berg och begärde att få tillfäl-le
att trycka
"Per Albins kamratliga och broderllga
handtt.

Översten lovade att om tiden så medgav så skulle saken ordnas.
Hur fortsättningen sedan blev känner Götaträngaren inte ti11, men
kanske någon av våra läsare vet?
BAR VART VACKRA
KAMRATFÖRENINGSN4ÄRKE
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EPILOG
Redcth,tön-en

Mycket vatten har "fl-utj-t under
broarna" sedan denna enkla notis
stod att Iäsa

Ti11 sist tackar K-G Ljungqvist
och Redaktören för sig i denna jubileumsdel med följande tänkvärda
sannJ-ngar från K-G.

Saxat ur
Stockhol

m

s

-Tid ni n gen :

I

Sr.-1'. den 13 maj 1892.
Liöra tr.Jnqbei.rl;.in, som skall iörlägges rilI Karlsborg och sedrn iör'

lider år rekrvrerrts vid

lv{aricbr'rg

i går med
dec söderui girnde persontågec kl.
7,?j f . rn. Trurptransporcen bcstir
ef l1 clficerare, 5 underofiiccrarc
härstades, airesie härifrån

och 65 man.

I

t-tch

[ör

trensportcn

kommer riget art tillökas med

9

eKtra va.gnar.

Flyttning på flyttning har skett
och välgrundade misstankar som
framförs om 19Bl års försvarsbeslut och dess utfall- för såväl
truppslag som myndighet kan bli
en ny fas i vår regementshisto-

ri-a.
Bestående är dock kamratförenin9etr, det är en önskan som säker-

ligen besjälar varje medlem.
Bevj-sa detta vid den högtidlighet
som kommer att anordnas i- samband

med Regementets Dag 1985.

Kanske kan nedanstående notis i

1936-års Götaträngaren vara ett
uppslag, särskilt priset!
GOT'1 TRA.V[;ÄRE}'

Visste Du:
att omkring 130 författare under
åren medverkat i Götaträngaren?
att dessa författat 234 längre eller kortare artiklar?
att Redaktören ständi-9t jagar
l-emmar efter manus?

med-

att varje människa inom sig bär på
något som är av intresåe för
en större krets?
att nästa Götaträngare utkommer
maj 86?

a

Arssam manträde.
Kungl. Göta trängkårs Karnratförening avhåller årssamnranträde'
sönclagen den 76 augusti å Hotell
Skondinau kL 19,00,,.'arefter supskriberad supri anordnas. Anmälan orn
deltagande till sup6n göres till klubbmästaren senast den 12 aug.
Pris för supt! omkring 2.50 kr.

att manus måste inlämnas i god tid?

T2-lr;oluslöet

togner skulten
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En väl planlagd flyttning gav
1983 års åfderskfass huvudupp-

giften att tiden före utryckningen flytta resp kompani-.
Altt gick väI i lås och målsättningen; att inryckningen av 1984
års grundutbildningsbatal j on
skulle ske på "Nya" T 2, kunde
uppfyllas.
Överstelöjtnant Håkan Melin var
i befattningen som chef för utbildningsavdelningen den som höI1
i trådarna och han fick också
skörda frukterna såsom chef för
GU-bataljonen 1984-1985.

F
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X-qt

tning^g

ena-rLa.{-Q-n

När sedan stabsdelen var flyttad
kunde stabschefen Sture Ljungn6
på detta klipp ur SN konstatera
att tidningsrubriken var sann och
allt var överflyttat.
****************
Vart tog då aIIt i möbelväg som ej
användning vägen?
kom till
Jd, K 3 övertog en hel de1 av S 2
i Karlsborg och T 2 övertog en de1
av K 3: s, återstoden samlades i Götasalen och Övningshallen på T 2.
Efter viss "botanisering" från förband inom militärområdet kom Materielenheten med "en glimrene id6"
Auktion !
En tilfstäIlning
som mötte stort
gensvar och gav ett icke föraktligt
tillskott
i kassan till de "sum
hadde ha-n um-et". Idrottsfolket
inom garnisonens idrottsföreningar
lade ner mycket arbete och är all
heder värda för resultatet!

En ninneAvättd tcm%ng vuL dat i .tamband
a-tt. [LqttwLngen valL genomdöttd ocl,t
dLaggctn dtttt ,si,sta. gd.nge-n ha,La.de,s ytd.

med
"

Gaml-a,"

T 2: .t

lza.wtXil'twt

7

.

v

anctndz a"nt täX.[-da.

,

Lättct undenhdU-ttzompanie,t panadznadz
ocl,t Ltctdz pa ,sLn l+ögna (:LqgQ-L L t jänsi
Gtitcr'saLe,nt .Lang.tida pttqdde,s av dlicfzonna (nän ma.tsa,Lzn me-d fzo.ttclrtz(zn Bni.tta
)h.Ltn i .tyte,ttzn oclt bnedvLd dzm nägna
(Lv rLa-gLmznta,tÅ ttotjänane med Lennasd
EhttLLng och, i Lt,tam gLva.lz.t, Gunna,t
Bö,s,Sma.n.
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Gräsrotskomment arer
Rzdctlz.ttinen

Lennart Holmberg, den av våra kompaniadjutanter som suttit Iängst
j- befattningen tycker att flyttningen har gått bra, i stort sett.
Han instämmer i uppfattningen att
lokalmässigt har standarden ökat
väsentligt om än trångboddheten i
är, stabskompaniet är ett stort
kompani, medfört att förläggning
har måst ske på alla tre våningarna.
Den bortskämdhet som eget serviceförråd på "Gamla" T 2 medförde
tycker Lennart har varit svår att
övervinna.
Förhoppningsvis, säger Lennart,
blir det bättre när vi blir mer
personligt kända med varandra,
truppbefäl och förrådspersonal.
Anders Berglöw får representera
det yngre truppbefälet, han sä-

ger: "Frånsett en förlängning av
min ressträcka till och från arbetet upplevde jag första tiden
efter flyttningen som vä1digt
j obbis

.

Jag bor norr om Skövde, passerade "Gamla" T 2 för att på "Nya"

20

T 2 La emot truppen och därefter
förflytta denna till
"Gamla" T 2
för utbildning. Vi genomförde ju
bl a förarbevisutbildningen på
"Gamla" T 2: s motorområde och
körplan med växlingsbana.
Nu är ju detta ett passerat stadie men såsom motorbefäI på kompaniet upplever jag utrymmen för
motortjänst här på "Nya" T 2 säsom oti1lräck1iga.
Frånsett kompaniets uppställningsplats för fordonen har vi ingenstans att hål1a titl utan måste
förflytta oss ti11 Sandfältet.
Besök där måste också ske så fort
vi behöver byta någon förbrukningsartikel ti11 bil-en.
Jag kan mycket väI förstå många
värnpliktigas reaktion när det på
en skylt står "utlämningi av reservdelar" men där det inte fi-nns
något att hämta.
Många med mig, avslutar Anders,
tycker nog att miloverkstaden kunde
"ta ner skylten" när det gäller den
del som nu finns här på r 2".

The game is over
Rzdcth.tötta,n

En rundvandring på "Gamla" T 2 en
tid efter avslutad flyttning ger
klart besked på vad fort spåren

av mänskligt liv försvinner.
Ti1l en del är ju området fortfarande i bruk, Högskolan och US
samsas med Sjukvårdsskolan och
utbildningen fortsätter.
I vår är dessutom en central
fortsättningskurs ur SKBR förlagd
där och föfjs sedan av KFö-förband så att t o m matsalen åter
tas i bruk. Den matsal som komrnunen påpassligt utnyttjade när Helenaskolans matsal renoverades.
Vad kan det sedan bli?
Jo, ryktet vill förtälja att det
skal-l byggas bostäder på del av
området, kanske blir det så att
många av T 2zs anstäl1da återvänder, vem vet?

Att

(:.Lqttningen .thzddz d"ne,t dna.bbanz ii,n
zrcLLgt CA pLa"non mänlz.t y:d. dznna. uytytbnottsbi.Ld

.;."a,"

",.
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:,'i:,,\s!; ''i!':!' "';:!'

l:i:ifilri:li:rt:iiri :
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Fu,LLt na.tutuLLgt ätt att vLd ,snabba omgnuppenLngan Lniz a.t Lt bLnne.n mzd

M,t. a.LLa cukLalLna. lzom mod vi.tlna,n de-t
tomma cqlze.U tä.(.Le,t om.
CqkLanna ha,t ,se-dan a.nväni's [tin a.tt h,omma (nan- ocl,t til,Lbatza" nän vi,tr utb.i.[-dning lzvanvanä pd "GanLa" T 2, v,LLlze,t
pdy:elzat's cw bL a Tna"(ilznämndzn.
Lju's ,sa"lzna^, Ulza^ö. n-e(Lzxen, cqk[ing
,slzat pa deLalzLLg hijttbana 0 A v.
0m ma"n mäten h,ot:tna.den dt)n atL Lottdcqh.Lanna t i]-L,La"glqdna.d
de fztinnil'sk-o,stnada,t,som cqkhn-

n Lng,stäL,La"

ccsntnc,

gen Llza-{l- Lnbatytanct ta (ncrgatt ma.n
om inie- lza.nslzz bu.td vani,t bi-U,Lgano^ig

En ytuta"g.(ig vi.ttnz,sbön-d om a.ti Älze's'sott
och n-tjn{-LgcL LttlLlzan oc[z'sd. (Lqttat
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0aL 6ijMta" di,tande,t cw Regemznte-t's 0ctg
ytd. "Nqct" T 2 dlch. zn (nuh.tantvtittd ttogwLg
uytptcrh.t..

Tnots de,ttct indctnn lLg t|ven 2000 ä'sh.a"dane vi-LLze.t van zn gt-ädlctndz tjvenna.tlzning i de,t nd.dctnde viidrte,t,

irii\1.:\\\s.ri('\\i\s

Av dz al.tncth-tionQ,rL Llm b jöd^ blov, 60m
aX,LLLd l-u [tg zv än t t lz j u.twLng en,s q nnzn (igzn väLbasöh.t. (KctrutLz dt)n att. de-n van
Lnomltu,t?

?

I

I lnäX-Landa- ,Legn och bl-d.dt .tt&n
an-e,tt Gu-ba.f.a.[-jon nedo att LnLzda. Rzgemonte.t t Dctg

Sctm

aL[lid

van(ig

Mu'siktlzoLa.ns En LLz Ugg.Laa ?ana.dcttthe'sten btot sadz ock sä vädne.t
oclt gznom(ttndo en j ättz(in
mu^ilzi,Lya.tÅ
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.Lockctdz mLddctgzn
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M(rf.Lzö

1944-äns vctX-ontänzn yta's'sctdz ytä ntt dina
40-ans jubi.[-zum nod lamUng oclrt (önLAgg-

ning pa "GamX-ct" T 2 ocl,t'tövztd[-qttying"
nod znbant g.Lctdct X-ezndzn ti.{'(- "Nqct't T 2

DA
Oi,tzh-t z(1tzn av,sLu-twLylgen av Regzmznt e.t t
Da"g y:(r "Nqa T 2" valt de,t .\amhng pä
ttGctml-a
T Ztt dijn a.tt cwtächa. zn minne'sdtzn tivett dzn vetth,tctml,te.t lom dän dötzvct-

h.iL.

Stznzn, ,sctm diintjäntt(u.LLt huggi.ts av
Siguttd Lindb[-om, tjvznLamnade,t av pa-hÅl-

i-,s a.tio nenna,t nzysnur zn tant
PL&zmanlz ,som i e.tt. lzon-t a"ndt)na-ndz eftinnadz om dzn LLd T 2 veltlza,t.
'1tå denna pl-a.tt, innctn hnn bjöd t(iclze,I-,szn (a-{I,a..
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En rundvandring på nya T 2 ger vrd
handen att kvalit6 på byggnaderna

området och där är hänvisningen
til-f sandfäl-tet fortfarande svår
att förstå trots anläggningens
höga standard, med bl a två vårdhallar, när man väI är där.
Kanske blir det bättre när stridsvagnsgaragen nybyggts och T 2 fär
överta stora delar av nuvarande
motorområde för strv.

En täLtLonh. ätt undzn bqggnad inom omLAda-t
e-n inl-zdwLng ti,L[- vLdanz
bqggna,t^om
Lo n d v t: S j ulzvättd.tlh-ct.{,an

0

och lokalernas modernisering, innebär ett stort uppsving i standard. Området är förhållandevis
koncentrerat och gångavstånden
korta tilI olika kompanier och avdelningar. Utrymmet för fordon är
för litet inom kasernsjälvfallet

zn v aclL,L(L m0 numzn ta,L-mat-wLngzn, lzo nttnän tqtlmä,stanz Sch,i,[d.t. pnqdzn och.,td.
"

nqa"

Gtjta'saLe-n

Ti-U- gLädiz dtin a.U-a aI-dnQ- ma-d.Lzmman lzctn vL nzdovi'sa" a.tt den vaclzna. mota,Lhen dtö,n
't gamla.tt Gtita'sa.[-zn numetLa ytttqdztt " nAA" Gtjta,taLzn

ot
L.+

Minnen f rån T

2 50 är tillbaka i tiden

av Fo.Lbe Ah.bstntim

När jag sitter och bläddrar i en
blå bok med gul etikett och texten
Inskri-vbok för hären go nr 30/1926
32-års upplaga blir jag 1ätt nostalgisk och tänker att det är 50
år sedan jag gjorde min värnptikt
på T 2 bilkompani.
Jag känner mig som lokalpatriot i
två avseenden, dels som infödd
Skövdebo i tredje generation och
dels som medlem i T 2 kamratförening från stiftandet 1935.
Min kontakt med T 2 hade jag långt
före värnplikten då jrg som liten
grabb bodde vid Sandtorget och
började li-ra fotbol-l på västra
fältet, stadens bollplan innan
hade
Södermalms idrottspfats
byggts.
Den grundliga utbildnj-ng i motortjänst som man fick på 2- kompaniet har jag a1Itid skattat högt.
Man fick bekanta sig med olika
fordonstyper från den gamla Scanian med utanpåliggande växelspak och handbroms och förarplatsen utan vindruta, massiva gummidäck och om jag ej minns fel,
kedjedriven.
Tidahol-marna var ju kompaniets
ryggrad som transportfordon och
ansågs år 1935 vara ett under av
modernitet.
Vid mönstring, på den tiden, var
det mycket ovanli-gt att pojkar
från Skövde placerades på T 2,
det var högst en på varje kompani som hade den turen, och en
bland dom var jag. För körning
inom staden var jag ofta anlitad
då jag vä1 ansågs ha god lokalkännedom. En episod i detta sammanhang minns jag speciellt och
det var när Fänriken Gösta
Schyllander tränade hinderhoppning på kaserngården och red omkull vid ett hinder. Schyllander
blev skadad i benet och forslad
till Garnis där Dr Bergstrand
gipsade skadan. Ambulans var T 2
utrustad med och jag fick order
av Fanjunkare Bäck att transpor-

tera Schyllander med d.enna til-I
Garnis till reg. läk. Blomberg på
Drottninggatan för fortsatt medicinsk behandling och öm omvårdnad
av husets dotter, Lena, som sedermera blev fru Schyllander.
Vad är romantik oflr inte detta?
Ar 1937 fick jag en hemlig order
att vid förstärkt försvarsberedskap omedelbart, utan inväntande
av annan order, inställa mig vid
V. arm6fördelningen. Denna order
blev verklighet 2. sept kl 0800
1939.

Utrustning skedde på T 2, uniform
m/23, hjälm, pistol, mara, a1lt
skinande nytt. Speciellt minns
jag ljusbruna benläder hårda som
stuprör. På kaserngården fick jag
kvittera ut en inlejd Ford personbil mod -39 105 hk 4 dörr och med
detta fartåk bar det iväg till V.
arm6förd där order kom att jag k1
1000 skul-l-e vara beredd att köra
General Harald Malmberg med adjutanter.
Färden gick först tj-Il I 15, Borås
där regementet stod uppstäl1t för
inspektion, därifrån till- Varberg
där fästningen inspekterades.
Kustflottan 1åg med två jagare i
Varbergs hamn så nog fick man den
uppfattningen att något var i görningen. Från Varberg gick färden
ti1l A 2 i Göteborg och dagen därpå till Uddevalla för inspektion
av I I7 och sedan till hemorten.
Efter c:a 30 dagars tjänst blev jag
hemförlovad och fick då behåtta
all utrustninq för att snabbt kunna instäIla mig j-gen.
9. april 1940 var jag åter i
tjänst på staben och den 12. april,
då en sprängning av Svinesundsbron
hade rapporterats, bar det iväg
med Generalen Malmberg med adjutanter för att kolla läget vid bron
som ej var helt färdigbyggd och ej
varit trafikerad. Sprängskadan på
brons trafikdäck föreföl1 ej vara
så stor och vem som placerat
sprängladdningen blev väI aldrig
uppklarat.
Font's ,sida
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Ar idrottsföreningens saga all?
Reda[zÅtinen

I raden av förändringar som T 2:s
flyttning medfört har också idrottsföreningens framtid diskuterats.
Vid ett synnerligen dåIigt besökt
årsmöte, förutom fem ur stYrelsen
var det fyra medlemmar, behandlades ett förs1ag tiII nedläggning,
baserat på en motion i frågan vid
årsmöte -84.
En arbetsgrupp presenterade nu
underlag, denna grupp
tiIlgängligt
har samarbetat med motsvarande
grupp inom P 4 IF och nu föreliggande resultat är i stort;
att P 4 IF resP T 2 lE nedlägges
som berör moatt de aktiviteter
tions- och korPorationsidrotten handläggs och genomförs
av en garnisonsresurs benämnd idrottsavdelning
att aktivt tävlande inom idrottsgren ansluten ti11 RF sker
inom en nybildad idrottsförening omfattande hela Skövde
garnison. Än så länge utan
namn men varför inte kal1a
sig Skövdegarnisonens IF?
Inom sista att-satsen

skul-le så-

ledes en prestation som Thure
Abergs inlemmas.
Grattis til1 klassegern i Oringens 5-dagars, Thure !

Ett led i den skisserade uPPdelningen har under året varit att
arrangerade regementsmästerskap
varit befälsutbildning.
tillika
Kanske ett grepp i rätt riktning?
I varje faII ökar deltagarantalet
betydli-gt, jämfört med det mediokra deltagande som framgår av resultattavlorna från 1984 års RegM
på skidor.
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blir det när en outsider tar hem regementsmästartiteln framför hela elitkoPPlet, som
när R K V Johansson blev mästare
på pistol. Grattis!
Våra vp1 lyckades även i år att vinna gruppspelet i MID V handbollsmästerskap. Att sedan slutspelsresultatet blev en 4ze Plats är inte
mycket att säga om. Förbanden i
och kring Göteborg har en stor handbollsresurs inom resp "revir".
I år Warta, ett annat år var det
V:a Frölunda o S v, bra kämPat i
alla fa1l, grabbar!
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Slutseger
i 5-dagars!
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Efter 29 år som orienterare har Thure Äberg,
slutseger i S-dagars!

lF Hagen, nått ett storl mål,

Thure var helt outstanding i sin klass, H45AK1,
där han vann med drygt sex minuter.
Jättehärligt! Detta har man väntat på, mys-

-

te han efler målgårigen.
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34 Ah.Lstnöm

Tyskarna hade besatt denna del av
Norqe och vid färjeläget på norska
sidan gick en tiIl tänderna beväpnad tysk soldat fram och till-baka
på bryggan och avståndet me1lan
bryggorna var c:a 60-7 0 meter.
På svenska bryggan stod en vaktpost

i uniform m/10, trekanthatt

mauser + patronbä1te.
Thure Åberg

iir nöjd d<i han fdr segorpusst'n at.fntgan Gunhikl.

och

194I-I942 kom gengasen i bruk på
stabsbilarna och den började med
Pivot-vagnen som s1äpade efter biIen som ett stort ägg.
Sedan kom Svedlundsaggregatet m fI
modeller så nog fick man en omfattande erfarenhet på gengasdrift.

Mycket mera finns att berätta om
denna tid men någon gång skal1 man
sluta och jag gör detta med en önskan att T 2 Kamratförening kommer
att bestå och utvecklas.

lKLi.yty:
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Algen rör sig
morgon och kväll.
I

Traf rksäkerhe tsverke t
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Facket, Mässen och Off icerskåren
Radah.tönzn

Ny BefälsOrdning jämte disponering
av olika lokaler har kanske varit
en bidragande orsak till att de

organisatoriska förändringar som
skett har kunnat genomföras i
bästa samförstånd.
Således har en klar gränsdragning
skett mellan fackliga och representativa uppdrag.
Det fackliga arbetet sker i två
föreningar, dels ORF (Officerarnas riksförbund) del-s SOF (Svenska officersförbundet) där ORF
tillhör TCO-S och SOF tillhör

av mycket hög klass. Vem kunde tro
att sådana talanger dväljes bland
truppbefäl och stabsskrivbord,
ingen nämnd och ingen g1ömd!
Heders Grabbar!
Den sång som fick hela Götasalen

j- discotek-gungning med upprepade
da capon återges på vidstående
sida.
I"letodin är "Vårat Gäng" och det är
att sjunga den för familtillåtet
jen, vänner och bekanta.

SACO/SR.

Den representativa delen av före-

ningsarbetet är lagd på nybildade
Götaträngarnas Officerskår, och
därmed får den gamla benämningen
"kår" kvarleva i organisationssammanhang.

När det gäI1er mässlokaler så
finns fortfarande Norra och Södra
Götamässen med Norra kvar på "gamIa T 2" intill- dess skolhuset på
Heden färdigbyggts och US kan
överflytta sin utbildningsdel
til-1 detta.
Mässrörelsen ser idag, liksom
Officerskåren, alla anstäIl-da som
medlemmar oberoende av nivå.
Framdefes, när militärrestaurangen är färdigbyggd, 1är det bli
svårare att hål-Ia den höga standard- och servicenivå som mässrörelsen idag bjuder medl-emmarna.
När det gäller Götaträngarnas Officerskår gjordes i samband med
juluppehåIlet en mycket vällovIig
satsning i form av julmiddag med
ti1lhörande julspex
Tidigare har ju varje förening
ordnat något i form av "Lille-Jul",
jullunch eller julmiddag.
l{ycket av detta hade aktj.vitetskommitt6n lyckats överföra till de
c:a 140 anställda som saml-ades i
Götasalen, gemensamt avåt en traditionel-l- julmiddag i matsalen och
därefter fick uppleva ett julspex
28
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GOTA TRANG

Var i sta-n här finns det än
Rätta klämmen och så den
Bästa sammanhål1ningen
Jo i Göta Träng
Var finns grabbarna som kan
Göra sving av lasta am
Hela Trängens överman
Jo
i Göta Träng
Refr: 'Ia nu benen
Ä- spatsera
Ti11s Du ser-en
Massa lera
Där i svängen
In vid ängen
Har nu Trängen tagit Plats
Där blir kåkar hela dan
Börjar nästan likna sta-n
Där det förut va-en äng
Lj-gger Göta Träng
Refr:
Var i sta-n
Jo -i Göta Träng

Var i sta-n här finns snart den
Skolan som har stämningen
Också bästa läraren
Jo på våran äng
Snart finns grabbarna som kan
Göra sving av räkna am
AIIa skolors överman
Har pa varan ang
Refr: Ta nu benen
Ä- spatsera
TiIIs Du ser-en
Massa lera
Där i svängen
Ut på ängen
Har snart US tagit Plats
Dom får kåkar hela da-n
Dom blir säkert värst i sta-n
Där det förut va-en äng
Samlas stadens Träng
Refr:
Var i sta-n
Här på våran ä.rg
******************
******************

*****************************************************
********************************tr********************

Teknikens under
Rzdakttjn-zn

Av alla beräkningar som dagligdags
sker beundrar jag mest toalettpappersrullefabrikanternas 1ängdberäkning.
Tänk bara; att kunna beräkna varje
individuell rulIes 1ängd så att
den precis räcker ti11 den som före

Dig var på toalettbesök.
I sanning märkligt! !
Att sedan distributionen lyckas att
leverera dessa märkliga rul-Iar i huvudsak ti11 a1lmänna och offentliga
toaletter är liksom bara "kronan
på verket".
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Utbildning i körning med häst pågick parallellt
med ridutbildningen. Materielkännedom på hästfordonsmaterielen och körpersedlarna samt dessas handhavande och
vård ägnades mycken tid.
Selning av häst samt an- och urspänning drillades fram och titlbaka i ett, i ett. De stackars
hästarna "bonnakamparna" - undrade säkert många gånger, vad vi
höl1 på med, och det förvånade
mig ingalunda, att de då och då
under dessa innötningsövningar
tappade tålamodet och stack iväg
med någon halvt förspänd kärra
och någon stackars elev dinglande
på släp efter kärran.
inbjöd
Hel-a tiltvägagångssättet
faktiskt ti1l olyckstillbud med
skenfärder som föfjd.
Vid dessa övningar stod nämligen
alltid kärrorna uppstäl1da på
linje med några meters mellanrum
mellan varje. Formeri-ngen var som
skräddarsydd för att en liten
orosunge någonstans i avdelningen
snabbt skulle sprida sig, förstoras upp och resultera i att någon
skrämd häst stack iväg i fullt
sken.
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Varför man till- oss lärde ut att
an- och urspänning skul-le genomföras med ekipagen uppställda på
formeringen linje, tror jag berodde på, att vid denna uppställningsform instruktören eller instruktörerna bättre kunde överblicka vad
som hände.

Att kunna ingripa vid ett ev
olyckstillbud hade nog aldrig någon
tänkt att instruktören skulle behöva göra.
När man gjorde an- el-ler urspännning av ffera ekipage på någon
gård ute på landsbygden, ställde
man aldrig upp ekipagen bredvid
varandra.
Där stod de alltid på kolonn
alltså bakom varandra och i täten av kolonnen placerades alltid
den e1ler de lugnaste hästarna.
Genom detta tiIlvägagångssätt
hände som regel inga olyckstillbud.
När vi så småningom satte igång med
körövningarna, tillgick
dessa i
stort enligt samma modelI som ridutbildningen bedrevs.
Kuskarna vi elever all-tså
gick
a11t.id bredvid kärrorna tiII höger
om och i höjd med det högra kärrhjulets nav, med god håIlning,

händerna mitt för livet och med
den vänstra underarmen och tömmar-

na i rät linje.
Att tänka sig att få sitta uppe i
vagnskorgen och åka med var rena
önskedrömmen.

Sitta uppe i vagnskorgen fick vi
möjligen göra, när gångarten trav
började övas efter det att vi i
månader knallat omkring i skritt.
Vid gångarten galopp skull-e vi
också få sitta uppe i vagnskorgarna verkligen - men den gångarten användes dock mycket sä1Ian
i samband med körning.
Endast vid artilleribeskjutning
och vid anfall med flygboml:er
skulle denna gångart tas ti11 och
sådana förutsättningar före1åg
mycket, mycket sällan under hela
vår utbildning.
Så småningom stegrades svårighetsgraden. Vi körde i terrängen
först utan och senare med last i
kärrorna. Vi övade s k förstärkt
anspänning, en körform som ti11greps, när en hög och besvärlig
backe skulle övervinnas och skal-mhästen ej orkade dra upp kärran.
Vid förstärkt anspänning kopplades
en häst i tandem framför den ordinarie skalmhästen. Extrahästen
Ieddes då av en "frigjord" kusk.
Ett festligt minne har jag från en
sådan nyss beskriven övning:
- En stigning visade sig för svår
att forcera med enbart skalmhästarna framför kärrorna. Förstärkt
anspänning ordnades ti11 men inte
heller detta hjälpte. Backen hade
för stark lutning.
Gruppchefen en av våra äldrekursare - anmäIde då tiI1 instruktören, sergeant NN:
"Det går inte att komma uppför
backen, sergeant. Vi har prövat
förstärkl anspänning, men det går
inte ändå. Jag tror att lutningen
är en på tio".
Sergeanten lyssnade väI knappast
på vicekorpralens försök till
förklaring varför det inte gick
att komma uppför backen, eftersom
han enbart skrek som svar:
"Jag ger f-n i vad korpralen säger ! Ni skal1 upp för backen om
så lutningen är en på tusen ! "

En annan tingest som plockades fram
någon enstaka gång för att icke
helt falla i glömska var hästbåren.
Att denna "apparat" icke blev före-

mål för så intensiv övning, förstod
vi alla, när vi en gång fått uppleva den. Hästbåren, som bestod av
ett par c:a 10 m långa metallrör,
på vilka man kunde placera två på
sjukbårar liggande skadade/sårmarkörer, hängdes upp med en kättingkonstruktion mel-lan två stycken bakom varandra stående hästar, som
sadlats med s k packsadl-ar. För att
kunna transportera två stycken skadade krävdes vid denna typ av transport alltså två hästar med var sj-n
Iedare samt vid varje ekipage dessutom en sjukvårdssoldat.
Sjukvårdssoldaten skul-Ie uppehålla
sig vid sidan av de skadade, lugna
kondem medelst vänligt tilltal,
troll-era deras sjuktillstånd
och genom att med ena handen hålla i meförhindra att bårarna kom
tallröret
i svajning under transporten.
Hästbåren var avsedd att i huvudsak
användas i skog och i blockterräng,
där andra sjuktransportmöjligheter
ej kunde nyttjas. Dock uppstod det
alltid vissa problem om man nu överhuvudtaget lyckades komma in i skogen med ekipaget, för det visade sig
ganska snart, att det var mycket
åvårt att vända runt träden med d.e
långa metallrören.
Konstruktören av hästbåren enligt
utsago dåvarande majoren eller möjligen överstelöjtnanten vid T 3
Ohl-sson ("Hästbår-Oll-e")
1är ha
föreslagit en mer avancerad konstruktion, som skul1e vara försedd med
gångjärn på rören, för att det skulle qå lättare att komma fram i skogen. Konstruktionen med gångjärnen
kom visst aldrig till
användning.
Eftersom övningarna med hästbårarna
krävde mycket utrymme, bedrevs de
alltid ute på övninqsfältet bortom
idrottsplatsen.
Ekipagen var naturligtvis
även nu
uppställda bredvid varandra och
slammer, rissel och rassel med stålrör, ändsträvor, bärsträvor och bärkoppel av kättingar lugnade preci-s
icke de stackars hästarna.
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När väl rörkonstruktionerna hakats
upp på packsadlarnas krokar och de
arma sårmarkörerna tiggande fastspända på bårarna vita i ansiktet
av skräck placerats mellan hästarna på de bägge bärsträvorna, startade som regel kalabalik i samband
med att marschen igångsattes.
Något eller några ekipage blev mer
oroliga än andra. De oroliga hästarna blev knappast lugnare, när
kättingarna började rassla ordentliqt och de arma sårmarkörerna
vred och vände på sig i bårarna
för att så försiktigt
och osynligt
som möjligt li-rka upp den s k omslagsgjorden, med vilken de var
fastspända dymedelst förberedande
språnget ut til1 friheten och
bort från pinoredskapet det
krävdes verkligen en järnhälsa
för att tåla denna form av sjuktransport.
Rätt som det var "brallade" ett
par av hästarna, s1äppte en fis i
ansiktet på sårmarkörerna, som hade sina huvuden under svansen på
den främre hästen och sedan bar
det iväg i fullt sken i riktning
mot stallet.
Sårmarkörerna lämnade då mycket
snabbt bårarna. De hoppade av ren
självbevarelsedrift
vid första
"bral-l-en" och snart galopperade
hästarna i höjd med varandra på
c:a 5-6 meters bredd fastspända i
rörkonstruktionerna .
Vi bävade för vad som skulle hända uppe vid grinden vid Lägerhyd-

med hästarna?

så smänj-ngom högre makter för att
vårt land icke drogs in i någon
konflikt i mitten av 40-ta1et, för
min krigsplacering på den tiden
var nämligen chef för en hästbårpluton.
Från den vinterutbildning,
vi så
småningom hade, minns jag särskil-t
utbildninq i pl-oqninq.
Snöplogen vi använde benämndes model1år äldre, var gjord av trä och
transporterades i marschläge uppIastad på en speciel-l- käfke och
dold under en presenning. Plogen
sades nämligen vara hemlig och fick
därför ej föras synlig genom bebyggd ort. Varför detta hemlighetsmakeri förstod jag aldrig.
Att ta upp ett spår i terrängen med
hjä1p av snöplog m/ä var ett stort
evenemang. Det gick åt mycket folk
och många hästar.
Först skidade vanligtvis stäl1företrädande plutonchefen och ett par
soldater, som hade yxor och snitselpapper. Stä11företrädaren bestämde
plogspårets sträckning och soldaterna ränsade det blivande spåret från
besvärande grenar samt märkte ut
färdvägen. Några hundratal meter efter spårpatrullen lufsade sedan de
s k tramphästarna i skidspåret. Det
var som regel fyra stycken tramphästar. Ir4estadels red vi på tramphästarna men vid vissa til1fällen
främst vid relativt stort snödjup
fick vi gå på skidor bredvid hästarna och med hjälp av en s k ledstång
föra dem på rätt väg.
Då hände det icke alltför
sällan,
att hästarna i sin iver att komma
fram trampade upp på våra skidsladdar med följd, att vi stod på huvudet i snön helt oförberedda och utan
möjlighet att ta för oss med händer-

väI var uppstod icke så allvarliga skador på dem.
När vi fann dem stående i sina
spiltor inne i stallet visade det
sig, att de lyckligtvis
kommit ifrån äventyret med endast en del
smärre sår på benen. Hästbårmaterielen däremot var knappast användbar efter konfrontationen med
grinden och grindstolparna.
Jag tackade kommer jag ihåg

Det lästes eder i skogen
Efter tramphästarna kom slutligen
själva plogekipaget, som i sig var
något al-Ideles speciellt.
Plogen drogs av ett koppel av hästar
i fyrtandemanspännirg, bestående av
en skalmhäst och tre stycken framför
skalmhästen med draglinor sammankopplade hästar. Ska]mhästen kördes av
sin kusk, som satt Iängst fram på
plogspetsen.

dan.

Ett brak nådde oss, när rör,
strävor och packsadlar bröts sönder mot stenstolparna och järngrindarna och vår nästa undran
blev naturligt nog hur gick det
Som
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na.

De andra hästarna reds eller fördes på samma sätt som tramphästar-

na. Plogen hade framtill två
dragkrokar övre kroken och nedre
kroken där skalmhästens svängel
kopplades fast. Vilken krok, som
användning, berodde på
kom titl
snöd j

upet

.

Plogvingarna kunde med hjä1p av
ett gångjärnsförsett träkors ställas i två lägen större bredden
eller mindre bredden.
PlogkäIken kopplades vid s k
plogläge på s1äp efter sjä1va
plogen och på kälken stod plutonchefen dirigerande hela ekipaget
med skrik och rop.
Inne i sjä1va plogen fanns en s k
manipulationsspak av trä.
Med hjäIp av denna spak höII sig
chefen kvar på kä1ken och kunde
genom att belasta den med hbla
åin tcroppstyngd lyfta"ptogspetsen
någon ynka decimeter och därmed
ev undvika fastkörning i stubbar
och stenar.
När plogningen skulle börja röt
chefen fram sina kommandon med
tordönsstämma, för att ingen
skuIIe kunna missuppfatta vad det
rörde sig om: "övre kroken, större bredden, ordna för plogning!"
När soldaterna rapporterat att
allt var klart, kom chefens nästa kommando: "Framååt!" och "tornadon" släpptes loss i skogen.
Som regel kom plogen aldrig specieIlt långt minns )ag, innan det
hände saker och ting. Fastkörning i stenar och trädrötter hörde al-ttid till bilden, manipulationsspaken av trä ti11 trots.
När detta inträffade f1ög chefen
genom luften ut
som en projektil
i snödrivorna genom att spaken
då plötsligt och hårt stött honom
i magen.
Tandemhästarna trampade på förarnas ski-dsladdar och själva trampade de ofta över sina draglinor.
Det blev kaos utan like och det
tog 1ång tid, innan allt var hopsamlat, lagat och ihopkopplat igen.

När detta dock var kl-art satte
det hela ånyo igång.

regel dröjde det dock aldrig så
länge förrän atlt på nytt fåg i en
enda röra och skrik och skrän fortsatte.
Naturligtvis kunde man förvänta sig
att det plogspår, som skulle bli resultatet av den beskrivna insatsen
med hästar, folk och materiel verkligen skulle bli brett och fint.
Ack ne j ! Snöval-larna som plogen åstadkommit rann al-Itid sakta och säkert titlbaka ned i spåret och efter
käIken kunde på sin höjd en ensam
häst ta sig fram obesvärat.
Så smånlngom fick vi tjänstgöra som
befäl vid de
Som

Dessa övnj-ngar bestod mest av marsch
med lastade fordon, intagande av

förläggning samt ordnande av hästbivack. Vi fick befattningar som
gruppchefer eller stä11företrädande
gruppchefer och som sådana red vi i
täten och i kön av varje anspannsgrupp om B hästar, kärror och kuskar.
När vi ibland bytte befattningar med
varandra och därigenom även bytte
platser inom plutonen, hände det
också någon gång, att även en och
annan anspannsbeväring av någon anledning fick en ny p1ats. Detta oplatsbyte blev för den
frivilliga
el1er de inblandade beväringarna något helt. oförk1arligt.
Jag red som ställföreträdande gruppchef en gång i kön på en anspannsgrupp och hörde följande samtal melIan den sista och den näst sista
kusken i gruppen:
Du 102 ! "
"Hör
tJa tt
!

"fgår Du, då gick Du ju förster,

Du! tt
ttJa ! t'

Efter detta påstående var det aIldeIes tyst en lång stund, och det enda
som hördes var hästarnas klampande
mot vägen.
Efter några minuter kom det igen:
Du I02!"
"Hör
t'Ja tt
!

"Idag Du, då går Du ju näst sister,

Du! "

rrJa I rr
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Där blev det ånyo avbrott i samtaIet, och jag undrade, där Jag satt
i mörkret på min häSt, vad som
skulle komma ur detta intressanta
samtal mellan de bägge kuskarna.
När vi marscherat ytterligare några kilometer togs samtalet meIlan
de bägge kuskarna upp igen:
"Hör Du I02!"
ttJa !

tt

"Hör Du, här är ju inga ordning'

Du!tt

ttNää !

tt

Det var ganska svårt att behärska
sig, när upplösningen av samtalet
så småningom kom' men På något
sätt tycker )ag, att detta lilla
resonemang mellan de bägge beväringarna ger en ganska bra beskrivning av den trygge, Iite
saktmodige anspannsbeväringens

När "Blomman" lärde ut an- och urspänning detta vårt andra år förekommer jag mYcket väI
kom aldrig
ihåg någon uppstäIlning av ekiPagen bredvid varandra.
"Blomman" han kunde det där med hästar och alltid när två eller flera
var de alltid
ekipage ordnades till'
varandra.
uppställda efter
Under tred-ie året av vår ut4lpn:ng
Eick de, som ansågs vara skickliga
ryttare förtroendet att som remontdressörer ansvara för utbildningen
av en förstaårsremont och en andraårsremont.

.'SKEPPARN ''

kynne.
Han ville vara där han en gång
stäIld. Han knotade
hade blivit

inte, oITl han blev ftYttäd' men
inte om det.
han tyckte definitivt
Under andra året av vår utbildterligare.
Vi lärde oss att rida dressyrProgram, lätt B och Iätt A, red uPP
prograrnmen inför domare och fick
kritik och betYg.
Även enklare bankoPPningar och
terränghoppningar ingick i Programmet samt något som vi uPPskattade mycket de På höstarna förekommande jaktri<lningarna' som ku1minerade med HubertusjaktenInom körningen fick vi grundliga
kunskaper i inkörninq av remonter
samt en synnerligen gedigen utbildning i skolkörning med olika
typer av spann.
Körutbildningen detta år leddes
skickligt av dåvarande Iöjtnanten
Blomquist - "Blomman" -t som senare blev körlärare under månqa år
på erm6ns Rid- och Körskola vid
Strömsholm.
Under "Blommans" ledning }ärde vi
oss att med varmblodshästarna och

de fina s k skoivagnarna köra Pär,
4-spann, s-spann och 6-sPann samt
tandem och tretandem.
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ERFARENHET

KUNNANDE
KVALITET
RIKSFORETAG MED LOKAL SERVICE

MARIESTADSVÄGEN 9OA

TELEFON

0500 -810 45
I 92018

.

541 02

Horru- MAoREN

SKÖVDE

ToRGGATAN

z s4r:o sxövor.

TEr

0s00 10610

HARMONI IHEMMET
GER HARMONI I LIVET

uno-x
Uno-X, AB Svenska
Huvudkontor:
Hertig Johans torg 4, Varuhuset Commerce
Telex 67078 unox s. Tga Unox.

Växel

Bensinstationer:

50

...... 825 50
.......19488
....... 197 49
....... 34340

Lärkstigen 2 . .. ... .. ..
Mariestadsvågen 96
Varnhemsgatan

81 O

'14

Skultorp...-....
Sventorp,.......

..

...

250 1 9

Iomtk'hll,
Hertig Johans torg

Tel.: Affären 0S00/156 94, 138 20

0500/505 22

Stenstorp.......

051 1/81 5 80

Timmersdala ..

0500/810so

Varnhem......-

Hagstens Järnhandel AB
SKÖVDE
Telefon 165 l5

Sölier.

SPORT- OCh HUSHÄLLSARTIKLAR

JARN - MASKINER CYKLAR

REDSKAP

VI HAR DAGLIGEN FARSKA BLOMMOR FRÄN EGNA ODL1NGAR

Badruns-ocft sovmmsinrcdningar

HTHkökoch
lngemar Jad, Kungsgatan 14,

Wtlkorxat"tera

xfll oss!

541 31

Telefon:0500-85844

HARETS VARD
vänd Eder med lörtroende

till

Ekmans
HERR- och DAMFRISERING
Mariestadsviigen
Telefon

I7

l5l

65 - SKöVDE

RÄTT ADRESS
KLADKOP
Torggatan 11 (vid Sandtorget)

. 244 NYRENOVERADE RUM
o Restaurang med plats för 1 200 gåster
o Dans tisdag t.o.m. lördag
. Konferenslokaler, från 10 till 300 deltagare
' Nybyggl friskvårdscenter med bl. a.
-

vegetarisk restaurang {r.o.m. höslen

84

-

sxöv

faslekuret
undervatlensmassage
h!droelektriskl bad

varmebehandling
medicinbad m.m.

Telefon vxl 0500-83 000

o:

''CEP

rönsAll rrnc

_

KVALITETSKLÄDER TILL LÄGRE PRIS

BAuscH & LOMB

.$,;

o

Riktiga solglasögon
Leg Optiker Folke

Ahlström

Leg optiker Hons Ahlström

ao

OPTIKER AHTSTROM
clasöGoN

e KoNTAKTUNSER

Rådhusgoton I - Sondtorger - Skövde
Görno tidsbestöllning O5OO/ l55OO vx

PROFFS
o

PA

FRITI D

INTERSFill
Sandtorget

iioou,?F,

0,,,

KO NSORTI ET M I LITARBYGGARNA

JGGR

OffisiKA
bygger

SKOLBYGGNAD
samt
M I LITARRESTAU RANT OCh TO RKAN LACC N I NG

IörT2

Hör dutill demsom egentligen

bordebytabsnk?
För en sann skaraborgare, infodd eller inflyttad, borde det egentligen bara finnas en enda bank;
bygdens bankl
Skaraborgsbanken

-

Pengar Du sätter in i Skaraborgsbanken slussas inte iväg till andra delar av landet. de stannar kvar
i Skaraborg, där de bl a används till att skapa nya bostäder och arbetstillfällen. Som exempel kan
nämnas, att Skaraborgsbanken nu svarar för drygt en tredjedel av bostadsfinansieringen i länet
och för over halften av krediterna till de små och medelstora företagen.

Cör slag i saken och byt upp Dig till bygdens bankl

Valkommen!

"&

sKARABoRGSBANt(EN

Axvall o Falkoping

.

Grästorp

.

Gullspång

.

Götene

.

Hjo

r

Hovao Jarpås

Karlsborg o Kvänum. Lidköping'Mariestad'Nossebro o Skara o Skövde
Stenstorlr o St. Levene . Tibio . Tiduhol- o Tidan o Timmersdala . Tråvacl

Töreboda

.

Vara

.

Vedum o Väring

.

Älgarås

Våstergötlands ltyck€ri AB, Skam 1985
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