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GOTATRANGAREN
Organ Jör Kungl Göta Trängregementes kamratföreningar i Skövde och Göteborg
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Redaktör och ansvarig utgivare: Kapten Ulf Floberg
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Bä,stct l-ä,sane-!

Denna gång har Ni fått vänta 1änge
på Götaträngaren, som normalt skul-
1e kommit ut i maj månad.
Vi valde att ge ut den ett halvt år
senare för att vi skul-l-e få med li-
tet glimtar från vårt 100-årsjubi-
leum , som ju kulminerade just i
maj månad.

J ubi,Le-um.t ätte,t

Vårt jubileumsår närmar sig nu sitt
slut och jag vill framföra ett
hjärtligt tack tiII alla Er som med-
verkat. Till de fast anställda vid
regementet och inom garnisonen samt

duktiga värnpliktiga som svarat för
genomförandet. ivien också ett varmt
tack till al-la Er som på olika sa'ct
stött jubil6et: enskilda, företag,
föreningar och fonder.
Jag vi11 också uttrycka vår tacksam-
het tilf aIIa Er som förköpt vår ju-
blleumsbok, det gav ekonomiska möj-
ligheter och inspiration att satsa
fullt ut på en bra jubileumsbok.
Tack till Er alla som medverkat vi-d
framtagandet av boken med råd, ar-
tiklar och redaktionellt arbete.
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Utbi,l-dning,satte.t 9 1 I 9 2

Vi förbandsomsatte under detta år
Älvsborgsbrigadens underhå11sbata1-
jon jämte en transportpluton ti11
Milo ö. Utbildningsresultatet har
blivit mycket bra. Det krigsplace-
rade befäIet med krigsbataljons-
chefen major Berndt Wennebrink i
spetsen har gjort en helhjärtad in-
sats. De värnpliktiga har mött oss
på halva vägen och bidragit till
det goda resultatet.
Och som vanligt har samarbetet med
I 15 varit mycket bra.
Ti1l alla som deltagit i produk-
tionen ett stort tack.
Innzva,Lande ö.tt 92 I I 3

Detta utbildningsår grundutbildar
vi som första förband i Sverige de-
lar av ett nytt förbandr er fördel-
ningsunderhå1 1 sbatal j on .

Av denna bataljon utbildar vi för-
delningsunderhå I I sbatal j ons stabs-
kompani också en ny förbandstyp
samt fyra försvarsplutoner, de se-
nare med 5 månaders utbildning. Så
här långt ser allt bra ut, mera
härom kommer i nästa Götaträngaren.

Itnar^nU t.nf Z i 6,t"^ttaz*
Försvarsbeslutet som skulle kommit
i våras har uppskjutits titl våren
1992. Och senaste veckan har man
kunnat se en och annan artikel i
pressen som ifråEasätter om stats-
makterna hinner rned ett övergripan-
de beslut till våren 1992 med tanke
på valutgången m m.

ög har i öB 92 lämnat underlag till
regeri-ngen rörande försvarets ut-
formning i tre olika ekonomier, där
den lägsta nivån (C-nivån) innebär
oförändrade försvarsanslag.
Denna ekonomiska nivå innebär en
avsevärd minskning av försvarets re-
surser och drabbar inte rninst arm6n.
I denna nivå har nämnts att endast
B-10 brigader kan behå11as.
B-nivån medger omkring 17 brigader
och den högsta nivån medger dagens
krigsorganisation med ungefär 20
brigader.

I nivåerna A och B torde T 2 ha en
säker ställning som det enda kvar-
varande trängregementet lokaliserat
till Skövde där Arm6ns Underhålls-
centrum (UhC) är beläget sedan 1
juli 1991.
I C-nivån måste genomgripande för-
ändringar i- grundorganisationen gö-
ras men också i denna ni-vå behövs
enligt min uppfattning en stark ut.-
bildningsplattform i Skövde för un-
derhållsutbi ldning.
Såväl öe som CA har klart deklarerat
att C-nivån är otillräcklig för vårt
försvar.
Föttändnad pnoduh-tion nzdctn nu

Redan med de beslut som tagits har
krigsorganisationen minskat och det
har fått följder för vårt utbild-
ningsuppdrag. Under hela B0-talet
har vi varje år grundutbildat en hel
underhållsbataljon. I framtiden kom-
mer högst L/2-bataljon att utbildas
och de närmaste åren kommer vi att
ha minst ett kompani med femmåna-
dersutbildning.
Ett nytt uppdrag är att utbilda
transportledningsas s i stenter .

Detta är PB-värnpliktiga med elva
månaders utbildning och den första
kullen rycker in i juni 7992.
Och en sedan 1änge viktig del behå1-
ler vi, utbildningen av de kompani-
och plutonsbefälsuttagna värnplikti-
ga. Bland dessa har vi rekryterings-
basen för både våra yrkesofficerare
och reservofficerare, båda katego-
rierna har idag och i framtiden en
viktig plats i krigsorganisationen i
underhållsbefattningar. Idag beklä-
der T 2-officerarna krigsplaceringar
från BODEN till YSTAD och är duktiga
och väl sedda
Regementet kommer under 1990-talet
att inta en mindre organisation,
vilket leder ti1l ökade krav på per-
sonalen, varför det gäller att även
i framtiden slå vakt om

KVALITE, KUNSKAP och KAMRATANDA;
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Redaktören har ordet
UI-$ F.Lobzng

Att fira 100 år är en stor hän-
delse - så även för T 2.

Det, snart, gångna året har varit
hektiskt och arbetssamt, men
främst ett år med Positiva inslag.
Mest positivt är nog den uPPblom-
mand.e kontakten mel-lan människor
som på ett eller annat sätt har
haft eller har anknYtning til-l
T 2.

Som redaktör har det varit mYcket
stimulerande med alla brev och
med alla telefonsamtal från när
och fjärran.
Genom detta har redaktionen fått
ett större urval för artiklar
och vi hoppas på förståelse från
de som skrivit men i-nte kommer
med.

Vi har försökt att, i denna UPP-
laga, dels återge 1O0-årsfiran-
det och dels att ge en inblick i
vad som händer så att säga mera
"tilI vardags".

Den skrift Du nu håller i handen
är unik dels genom att det är
ett jubileumsnummer, men även ge-
nom att vi i år för första gången
har tryckt i "egen regi".
Det viII säga på garnisonens
tryckeri.
Genom denna "egna tillverkning"
minskas våra utgifter och detta
är ju som alla förstår angeläget.

Med dessa rader vill )ag också
passa på att tacka a1la som' På
olika sätt, har bidragit till
tidningens till-btivelse.
Ingen nämnd och ingen g1ömd.

Jubileumsnumret är Ditt hoPPas
Du fär g1ädje av vårt arbete.

Från kassören
Hctnt-En Lch LLndnon
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Är det Du som har glömt att 
$betal-a in medlemsavgiften? 
$

Du har betal-at? - Eller är $

ständig medlem? $

Tack! Du kan hoppa till 
$slutet av notisen. 
$

om Du av någon anledning in- 
$te betalat, vore )ag tack-, 
Osam om Du ville göra det så isnart som möjliqt. 
$

Som Du säkert har märkt så $

har allting blivit dYrare, $

även att driva en förening $

Vi behöver Ditt stöd $
$

Varför inte passa på till- 
$fället och bli ständig

medlem. 
' DuqrrvlY 

$

Avgiften för detta är 400 $

kronor. 
*euLq o! 

$
$

Den vanliga årsavgiften är 
$50 kronor. (10 kr 1:a året). 
$

Föreningen har postgiro- 
$konto 
$

95882 ? 
$
$
$

Med vän1ig hälsning 
$

Hans-Erich Lindner $
$

Bostad: Törningsro 
$540 15 VÄRrNG sTfn: 0500- 40161 
$

Arb: RegexPT2 $
Box 602 $

54I 29 SKöVDE $

Tfn: 0500 -65204 $
$

-3-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



Från årsmötet
Szhtte,tottanzn )tLo Gnö n to (t

Trots att regementets dag inte in-
fö1I under sistlidna hösten på
grund av 100-årsjubilerandet sam-
lades kamratföreningen ti11 sed-
vanligt årsmöte den 25 oktober -90.
Mötet inleddes med en parentation
över de medlefirmar som avl-idit un-
der året.
Styrelsen omvaldes. Dock fick för-
eningen en ny kassaförvaltare i
Hans-Erich Lindner.
Ärsmötet beslöt efter diskussion
att avgifterna tiIl föreningen
ska1l vara 50-z/är och för ständigt
medlemsskap 400: -
Ordföranden orj-enterade deltagarna
om de tider och evenemang som skul-
le gå av stapeln under jubileums-
året.
Ur protokollet saxar vi följande:
Ett bra skyltskåp har införskaf-
fats och placerats i korridoren
utanför regch rum vari placerats de
minnessaker och gåvor som skänkts
till föreningen, bt a från vårt
vänförband Jyske Traenregiment.
Grindarna vid gamla T 2 kanslihus
kan inte byggnadsminnesförklaras.
Efter den renovering som grind och
stolpar nu fått, i samband med
Högskolans inflyttnitg, pryder
dessa sin plats och bör kvarstå.
Ej heller skaIl medaljongerna
flyttas.
Ärsmötet beslöt att titl regemen-
tet skänka ett års medlemsavgifter
c:a 20 000:- til-l en mi-nnessten
att resas vid Karstorp. Detta har
sedan blivit en värdig gåva varak-
tigt bestående för kommande gene-
rationer Götaträngare.
SIutligen tackade ordföranden
några styrelsemedlemmar, Gunnar
Nilsson, Anders Rapp och Erik
Lindberg, för goda insatser för
kamratföreningen.
Arsmötet avslutades varefter en en-
keI måltid bjöds.

Valspråk
0nd$ötta.ndzn

I förra numret av Götaträngaren an-
modades läsarna att lämna in för-
slag till ett valspråk som kunde
användas av både regementet och
dess kamratförening.
Frågan om ett valspråk har varit
uppe tidigare inte minst vår
framlidne redaktör Gunnar A Persson
hade ett stort i.ntresse och engage-
mang i denna fråga.
Denna gång har ett drygt 10-tal
förslag sänts in.
Regementschefen och kamratföre-
ningens styrelse har dock beslutat
att t v ej anta ett officiell-t val-
språk, men beslutat att av de in-
sända förslagen utse det bästa och
tilldela förslagsställaren pris för
gott förslag.
Juryn, som bestod av ordföranden,
sekreteraren och ledamoten Anders
Andersson valde enhälligt förslaget

Förslaget insänt av tidningens re-
daktör, kapten Ulf Floberg"
För gott förslag har kapten Ulf
Floberg tilldelats en cigarettän-
dare med regementets vapen i färg
och med personlig gravyr.

KVALITET, KUI/SKAP

KAMRATAN'A
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Gunnar Wikland Gunnar A Persson

Hedersordföranden i Göta Trängrege-
mentes kamratförening och förre
chefen för Göta Trängregemente,
överste Gunnar Wikland avled den
30/3 1991 i en ål-der av 72 år.
Överste Gunnar Wikland var rege-
mentschef under åren 1968-L979.
Hans insatser för vårt regemente
under början av 1970-talet då ett
starkt nedläggningshot 1-åg över T 2

får aldrig underskattas.
Gunnar wikland föddes den B januari
3.9L9 i Stockholm.
Efter studentexamen vid östra Real
och avslutad grundutbildning vid r 1

i LJ-nköping utnämndes Gunnar Wikland
till- fänrik vid T 4 i Hässleholm den
1 oktober L942.

Efter krigshögskolan 1953-1955 blev
Gunnar Wikland generalstabsaspirant
och senare generalstabsofficer.
Som GSo innehade Gunnar Wikland fle-
ra viktiga befattningar bI a som
chef för arm6stabens trängavdelning
och som chef för sekt 2 (milokvar-
termästare) i milostab öu.
Som kamratföreningens ordförande vi-
sade Gunnar Wikland alltid ett varmt
engagemang. Detta personliga engage-
mang kom också kamratföreningen till
del efter det Gunnar Wikland avgått
med pension.
Vid karnratföreningens årsmöte den 28
oktober 1989 kallades Gunnar Wikland
ti11 hedersordförande i kamratföre-
ni-ngen. Personalen vid Göta Trängre-
gemente och medlenrmarna i kamratföre-
ningen sörjer en avhållen chef och
kamrat.

Kapten Gunnar A Persson avled den
29/5 1990 i en ålder av 67 år.
Kapten Gunnar A Persson föddes n
Hällefors i Värmland den 22 juli
1-928.
Han anställdes vid T 2 som volontär
nedan L944 och blev underofficer
L952. Han utnämndens som förvaltare
i trupptjänst 1968 och blev kaPten
10'7)

Då Gunnar A Persson gick i pension
i oktober 19BB hade han varit T 2
'Lrogen hela sitt yrkesverksamma liv
utom en kort period 1983-1984, då
han tjänstgjorde vid FMV i Karls-
borg.
Gunnar A Persson var en av de motor-
utbildare som lett T 2 fram tilt en
förstaplats inom området i arm6n.
Under många år har han varit chef
f,ör motortjänsten vid regementet
och som trafikinspektör också ar-
betat för TSV.
För frivilligverksamheten och främst
SKBR har Gunnar A Persson gjort sto-
ra insatser.
xnom handbollen såväl i Skövde som
på T 2 lnar Gunnar A Persson varit
mycket aktiv och beträtt poster som
både ordförande, kassör, tränare
och lagledare.
Inom kamratföreningen har Gunnar A
Persson varit ledamot i redaktions-
kommitt6n i många år och j-nte minst
en uppskattad redaktör under 10 år.
Vi känner aIla en stor saknad efter
kollegan och kamraten Gunnar.



Regementets 100-års jubileum
Reda.kttinen

Än 1991 dqlLen T 2 100 an. 0enna lttinde"LsL pe^6a-tLuL minta-nn intz ,sytan[-ö,st (öttbi.
Förtbenedzl'sett (iin jubi-t-d-e,t l+an ytagatt undzn Lang tid och zngagetta.t ,sdväL pznsona.[- inom
'sctm u.tom ttzgemente.t. Ston- mödct I'tan nzn-La.gtt i,stmma,ntnäden, lzommi,tL'e-e-tt, lzontctktQ.n mzd
mänwi'slzon- ctch (ön-e.ta"g. Rztzogncttzningan l,tan ut6önfÅ ocl,t ((jttövningan I'tan gznom|önt^.
AII-t (iin a.tt göna 100-d.ns jub.U\e,t mLnne,tvänt.

GötaInängazon,sha.L[- (söntölza a.tL, i ond ctcl,t bi.Ld, äten-ge dz vilz-tLga,ste lub.LLeum,sl+tindz!--
6uLna, Men (önst, vilJ- vL ptretzntena i biLd pe-nsona,Lzn tom t!änstg!onde vLd n-zgzmente.t
unde-n j ubi,[-zuma ane.t.

Av ctlilza ctnLedwLngaz, han Lnte a.L[-a" lzunna-t .ttäI-Lct upyt (ttctmdött dotognctdzn mzn dz (X-e,sta
(inrut mzd.

lii::\
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Foto Lznnctnt Ha-[-l-znbo
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1B9T
|et än aLLt.tå ett ,sehel .tom T 2 (iaan i åt.
- Sina a.noa nälzno-n negemzntet $aån lSSl, dd Kongl Göta Tnängbat,aXjon
oagant-'setade.t L SLochho [,m , ytå Manizbzng .

- Runt den plat's dAn T 2 (ödder ho-tt nu Sov jeta amba..taad, Svzn,sha Dag-
bladzt och Dagen.t Nqhztzn etabl,ztat.tig. En Atzn 4eAtz^ 1953 t+l.L nin-
nz av gångno" tiden.t ve,Ltz^a"mhet på Ma.niebetg.

1892
Rzdan 1892 dtqtto"dz bo"to"X, jonen titX, KanL.tbong. En tnupp pä zLva o{11iez-
no-ne, dänibLand l,ähate, vztLrLinä,1 oeh intzndznt ,samt (em undenoIdico,na-
az och 65 nenige inhLu.tive " di.ttinh,tion.shonpnalen" ach vicehonpna"Lzn

' tog ytLat.t .t- dag.tnäL.l,täget {nå.n StochhctLm tiL{, Slzijvdz. Lahet pu^tz-de, tungt
. igäng , Nict zxtza vegnat hade hopytlat.z t:iI-L (ön bataX- j anen.t två tzompo"ni-

etL - ett tnänghonysani och ett.tjuhvänd'shompani, Fnån Shövde gich.tzda"n
mantehen tit.t Kanl,.rbong,

t90l
bqtte bat:0"{-ionen na"nn tiI-L Fönata, Göto" Tnänghån och 1902 bönjo"de

upp(öna. zn ha.tenn och övnigo" bqggnaden på.ttadaägo"n Ät(lhzn p& Noan-
i Shövde.

1905
En.teptznbendctg 1905 X,ämnade Göta tnänghån Ko"nL,sbong. E(1tzn övznno"tt-
ningatt i Fo"get.tanna, och TgzL'st.onp mantchenadz lzättzn in ytå" ha.tenngånden
i Slzövdz, dän (öndeLning'schzden mtd atab häL,sade t.aänghänen vällzomnzn.
Kånzn Iän ho- no,n'schenat ytä bna. och nätt gtindz.nna. $önz utto"tt tid.
Eta.blia,senanget van dä,Lnte a[.L,s i detlh,ich,son dzt aena"ne (ich. 0n-
datto"nde a,Lbeten ät,etatod ne.d utdihning och gnu^l:4an^poite4 6ön att jiin-
na ut mo.nhen. 0za'suton ve4 .Lnte alLa bqggnaden lzlana, Sena-ne höyttz,s och-
.tå. övning.tdäLt in. Det dön.tta- van onaädzt nzLLan nuvciandz Gnanaihaga-
tan ocl.L Mönhebächen. Den dön'sta-.thjutbano,n bqggde,s med huL{äng mot Nt1 -
ttnöm's bulLo-n.

Tnänghänen pLacenadz,s utan['on.rta"dzbzbqggeLAen. Den aLutadz dän HzIeno"-
thoLan t-iggen i dag, NannmaLn (ann,s intz utan 4untom lza'sznnonnå,det. Låg
znda,sl: znltaha bqggnadzn.

19+0-1%5
Andna vänLd.rtzniget utöha"dz uppgi(tenno, även dön Göto" tnänghärt och ett
AAn4hl-lt utbi-Ldni-ng.ttägzn anlada.b l9 40 v/-d KanAto^pA H24',Lgdnd no)14 om
Shövdz. Lägnet o"vvzehlo"de.t LÅten 1945 oeh (önnåd.svznh.ta"mhetzn upphönde
i böajo-n av 1950-talet. 7 dag l-iggen Känn-tjuhhu.tet oeh VoLvo.t (ttitid.t-
anLäggning y:ä den döne 'dztta LägznpLat.tzn,

Iltt

1901
man

Il^:'^



1s49
Regemente bX,ev lzän-en i Lihhzt med
genongich det zn nqdani-ng inom dz
i'1tp oelt dz (Le'sta, pdoviaonien Ittån

Genongående dön t.r-dzn 1950-1970 vcL,L att a4bztzt vid negznentet pnägLade.a
av Q,n i-ntenat-v utbiX-dn.Lng.tvenh-^anhet, Det Ledde tilX att T 2 vanie &n dzl
tog i ttönttz dottba,nd.sövningo"n unden nLLitänbz$ö"thavanen^ Ledning '

Ävzn övnLng.t[äLtet utvtdgadea oeh h.on i,sitt A/.Ata 
^lzede 

pä 1970-talzt
att gnän.ra" tiLL &n ölan i no,Ln. TiLt utbtt-dningen.t (nomma bqggdet lzont-
hälL.tba"nonna ut vid HaadaLen. So,mtidigt bLev vägzn hlan undzn iännvägen
(ön at:t.toldatenno" ltitl-ane.thul,Lz lzonma ut t'LLL övning.t[ältet L Ha'saLum-
zho gzn.

1e52
Sä ävzn Noaa dän T 2, zdte4 htigt'sLutet då (önba,nden 0"v)LuAtet, ongani.te-
no"de och bqggde en nobiLitetLngtezntial. Den hom ti.tl, ('ön att tächa bz-
hovzt d"v utbTLdningatz^uL^zn {ön undenhäll'st!än'st, (nän'st tjub.våad'stiän'tt,
inon Bzng'sLagena m.tlitänomnäde. T 2 N upphötde 1952'

övniga tnänghå.nen 1949. Unden 50-taLzt
dl-ett.a om4dden. Bq ggnadznno" (nä'schadz.t

a lsned,sånen nzv's .

jtil'

iil

1e82
1982 bL^löt negetingen att T 2 'shulLe [Lqtta tilL de ha'sednen 'son K 3

Lämnade på Heden.

1eB+
Flqttningen 

^hzdde 
undeft aommaien 1984 och Aven on det van med vi'lat ve-

mod ha'sennonnå.det pä NoanmaLn Lännade,s då, vitade aig K 3-haae4nen vana i
got.t ahieh och väf, lämpad 6ö4 ett taängaegenente.

1989
Endaat mön hade [nam tilX. 1980-taLet vaait
qrhet, Men dä öppno"de's det (ön lzvinnon och
(ötrta lzvinnliga o($icenanna på. T 2,

1991
Nu utbilda's åntigen omhning 650 väanpLihtiga titl haig'sottganiaationena
undenhäLld(ötban-d. utbitdningen get inon nå,nga otiha onnåden titl exenpel:
tnan'spottt- oeh amnunition.stjän'st, tepanationt- och bängningatjänat, (ön-
'pLägnad,s-,'tiuhväad,s- oeh tna(ihtjän'st,

Vid T 2 dinn't en,sjuhvå.nd'sahoLa aom utbi(.daa vätrnplihtig 'siuhvättd'spen,so-
nal även {nå"n andtta (önband inon vä.stna nilitänontå,det. Vid taa(ihaho[.an
utbiX.da,s (önate tilX tung t-aatbil cteh bu,sa (ön gaaniaonena behov.

I dag han T 2 onhning 190 anatät(.da.

(önunnade att utöva o((icent-
i juni 1988 an,stäLldea d,e två.

rfi



T 2 - 100 årsfirande i Skövde stad
Redo,ktön-zn

Lördagen den 2 mars påbörjades T 2-s
100-årsfirande. Jubil6et inleddes i
Skövde stad, eftersom T 2 har varit
Skövde troget under huvuddelen av
sin verksamhetstid.
Firandet startade upp på skolgården
vid Helenaskolan. Regementschefen,
överste Tord Björkman, höll tal- och
vände sig i första hand till invånar-
na i Skövde kommun och tackade för
den tid som T 2 fått förmånen att va-
ra etl Skövderegemente.
I talet tackade regementschefen ock-
så Skövde kommun och olika företag
som hjäIpt T 2 aLL genomföra jubi-
16et.
Efter regementschefens inledningstal
startades en hissnande Mc-show.
Det var T 2's, ja även Skövdes
stclthet Arm6ns Lejon son stod f,ör
uppvisningen" Anför:da av "Lejonpap-
pan", kapten Lennart Johanssonn *..ri-*

sade gruppen upp fiera nyheter i
sitt program. Eft.ersom denna uppvis-
ning var "Lejonens" årspremiär, hade
säkert många sökt sig ti11 Helenasko-
lan för att inte rnissa detta fram-
trädande.
Av applåderna att döma, var Skövde-
borna nöjda med showen och Sköv-
deborna är ju lite av finsmakare på
detta med aRnENS LEJON.

;;:i

,"' ': ''";

Ett. Lzjon i (an-tzn
Hän Cl,cLa^ Andzn,s.tcsn

&zda.n pö. motgonzn
r,"v [ct.Llz. och
(Foto L G O.Lsaon)

va".L torLga,t 6,jLU
mztta. bLzy de.t

Efter uppvisningen påbörjades en
marsch från Helenaskolan tiIl Her-
tig Johans torg.
I täten fördes regementets fana av
löjtnant Mikael- Söderström.
Efter fanvakten kom sedan Arm6ns
Lejon, åtfö1jda av representanter
ur T 2- s ldrottspluton Mc och ur
trafikplutonen.
Vät framme vid torget tog rege-
mentschefen till orda igen och in-
blöd därefter Skövdebor och and.ra
till-resta att bese de T 2-enheter
som grupperats på torget"
Här fanns förutom motorcyklar,
s j ukvårdstä1t , s j uktransport fordon
och annan militär utrustning ut-
stä1ld.

-10-



T 2''s lzcth.utb't'Lda"tLa- nlL 1 -
Lö jtnant Tommq LLndclvi'st u't'spi'tan
zn hU- 'stad ytö" zn (Tttniddctg

Efter att ha besett "knektarnas" ut-
stälIning kunde besökarna provsmaka
en tallrik äkta kronans ärtsoPPa
som bjöds ur en koktross.
Detta var ett uppskattat inslag och
inte mindre än 350 liter ärtsoPPa
gick åt.
Löjtnant Tommy Lindqvist som var an-
svarig för utsPisningen hade inte
bara fullt sjå att utsPisa alla' u-
tan dessutom fullt sjå med att ta
emot beröm för den goda soppan-

Badz gctm,Lct och ungcr X-ät ,slg vä.L 'tmako"

l\v zn Milrtänb e{äI-hrw aJLQ,n tq ch'tz
a.tt änt'sctppo'n valL god

Under tiden som ärtsopPan avåts,
kunde en konsert avnjutas.
Den för 100-årsjubil6et sammansatta
"T 2-s musikkår" framförde, under
Thure Janssons ledning, €r rad kän-
da marscher och andra stYcken.
Många var de som stannade och IYss-
nade på musiken och många var de
som beundrade musikanternas granna
uniformer.
Alla musiker var klädda i uniform
av äldre snitt och mycket prydliga.
(EIler som en västgöte beundrande
uttryckte: "Dä ä ente nok mä att di
spelar bra..... di ä granna mä-..")-
Vid 13-tiden var första delen av
T 2- s 100-årsjubileum över och rege-
mentschefen och "100-årsgeneralen",
överstelö j tnant Lars-Gunnar
Winterfeldt kunde andas ut.
Premiären på T 2 L00-år hade Eått
enligt planerna"

-11-
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T 2 - 100 årsfirande på Marieberg
Re,dctlztöne-n

tlndztt minne-.t,stundzn vLd ttznzn y:a Manizbzng (ön-hö jde-,s

,ttämningon gLnlm l,tctnn'sy:e,[- cw 'fhunz Jan's'son

t
I

Torsdagen den 2L mars samlades en
skara förväntansfyllda personer
utanför valvet vid T 2.

Det var många som hade mött upp.
Där fanns både äldre och yngre,
civila och militärer.
Vi skulle tilt Marieberg i Stock-
holm och fira T 2 IA0 år.
Vi steg ombord på bussen, som da-
gen till ära var Arm6n-s Lejons
granna ekipage.

Lt Bongt Ka,tltlon lzontnoUzncut a-tt
" 2- (önanen" lzn Lennant J ohctnt.ton
(nctm (ö n bu.t.t zn znL.tgt in's tnutz,tio nzn

Klockan sju på morgonen rull-ade vi
iväE och vi rullade säkert
T 2-s bussutbildare nummer ettn
1öjtnant Bengt Karlsson satt vid
ratten.
Efter en kort rast i Arboga anlände
vi ti1l Karlbergs slott.
Karlberg var mötesplats mellan oss
från T 2 och de som hade tillrest
från andra hå1I.
Det kom Götaträngare från när och
fjärran och många kamratliga hand-
slag växlades.
Många kända ansikten dök upp
Vad sägs t ex om fyra f d regements-
chefer vid T 2 ......? och därtill
deras då närmsta medarbetare.
Mycket trevligt, tycker vi som idag
tjänstgör på T 2"

Efter att alla bekantat sig lite med
varandra qick färden till Marieberg.
Bussen var fy1ld ti11 sista plats
och ett stort antal civila fordon
föfjde efter.
Vid Marieberg är en minnessten rest
på platsen för "T 2" s vaEga".
Vid denna minnessten tog regements-
chefen till orda och hälsade alla
välkomna.

-12-



Därefter vidtog själva ceremonl-en'
Regementschefen talade om T 2's
tillblivelse och om T 2- s första
chef majoren Axel Mattsson.
Efter talet var det överstelöjtnant
Lars-Gunnar Winterfeldts tur att
träda fram.
Han återgav T 2's historia, och han
gjorde det på rimmad lYrik-
i=" annan plats i Götaträngaren).
Avslutningsvis nedlade regements-
chefen en krans vid minnesstenen'
till minne av de första Götaträng-
arna.
Under hela ceremonien förhöjdes
stämningen genom närvaron av rege-
mentets fana och genom hornsPel av
Thure Jansson.

På kväll-en bjöds en kamratmiddag på
Karlberg.
Många deltog och det blev en fin
avrundning på en stämningsfYlld
dag.
Frampå småtimmarna återvände vi
rill T 2.
Vi som deltagit var trötta' men 91a-
da över att ha deltagit i minnes-
stunden vid Marieberg.
Det kändes bra att ha kontakt med
sina rötter både På det geografis-
ka och på det kamratliga Planet.

Ch.z(1zn T 2 öv zn'Liimnnn ttegzmen'te't't
ttctndctn- tt[-L Chz(zn (on Siutzvätd's-
hU g.th-ct,Lctn ö v X-t Hctna'Ld 0 zutche'L

centrcrl

GUSTAVADOLFS GATA 32 SKöVDE

\tt*\\8r33

F d nzgzmonttcLtz(on L,samYtnah
öv 1 Rct.tdandzn och Gzn Nond,stnöm

Mangct h,änct A"ton'szonden
S chq l.[,a"ndzn o ch" Sk-opyt,s tod.t
L .tctm,sytnalz mzd C T 2
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T 2 - 100 årsfirande på Trängen och Karstorp
Rzdctla.töttzn

Onsdag den 3 apri-l var det dags att
fira "T 2 - 100 år" igen.
Förläggningsplatserna i- Skövde skul-
le hedras.
Samling skedde vid det som idag be-
nämns som "gamla T 2", men som nume-
ra är högskola och bostadsområde.
På området som, förstås, heter
"Trängen" finns en minnessten rest
utanför det tidigare kanslihuset.
Runt minnesstenen samlades de som
anslutit för att deltaga i minnes-
stunden.

Savä.{- än-dne 
^0m 

UngrLa, I,tade mött uy:y:.
I '{ltingnundzn b.L ct X-6 jtnan-t Jonnq
Wacbz%n och Ben-ti-[- HagX-und

Regementschefen hälsade välkommen
och därefter tog f d stabschefen,
överstelöjtnant Gunnar R Nilsson,
till orda. Han berättade om tiden
då T 2 var förlagt på denna plats
och han berättade särskilt om tiden
vid krigsutbrottet 1939 och åren
därefter.
Gunnar, som är en god
fångade vårt intresse
de tidens vingslag i

Stab.tchzrizn, dA T 2

y:l,al's, ov.Lt Gunntttt R

berättare,
och vi kän-

[-ag pä dznna
Nilrstctn

B
*
{

Vi lite yngre, som ej var med på den
tlden, fick av Gunnar en god histo-
riebeskrivning.
Efter samlingen vid "gamla T 2n drog
en kol-onn med bussar och bilar vida-
re til-l Karstorp norr om Skövde.
Här hade T 2 under en tid kompanier
förlagda.
Karstorp skulle hedras och överste-
Iöjtnant Håkan Melin samt kapten
Berndt Andersson var huvudansvariga
för programmet.
Herrar Melin och Andersson hade kom-
ponerat ett fint program. Det hela
inleddes med tal av reqementschefen
och därefter var det dags för dagens
huvudnummer, närnligen avtäckning av
den mj-nnessten som rests på platsen"
Stenen har skänkts av regementets
Kamratförening.
Då täckelsen fö11, framträdde en vac-
ker sten, som 1 framtiden kommer att
minna besökare om T 2-s Karstorpstid.

Minne-trtenzn Alm,shänlz-t s av Kam.n-a.t [öne,-
wLngon. Vi-d.tt La-rL RQ-gLnentsche-(on ut
a,tt vana nö jd ocl,t tacktam

Därefter vidtog korum, som förrätta-
des av prosten Lennart Wetterholm som
var regementspastor vid T 2 under
åren 1948-1966.
Då vi besökare så att säga fått vår
andliga spis, var det dags f ör l<rop-
pen att få sitt. - Kaffe bjöds och i
samband med detta, berättades många
minnen från Karstorp.

1nt.t-

luften.



Så var det dags för rundvandring i
det fina förläggningsområdet.
Guiden var K G Ljungqvist och, den
icke helt okände, Sven "Fiskarn"
Johansson.
KG och Sven berättade minnen från
den tid det begav sig.
För att underlätta för besökarna
hade man i terrängen satt ut skyl-
tar som visade var olika byggnader
varit beIägna.
Detta, tillsammans med en skiss ö-
ver området gjorde att det gick,
även för oss "okunniga" o att få
en bild av områdets fina utseende.

K G Llungclvi'st ytä "Rödct Ton-geitl

SvQ-n "Fi-ttzann" Johctns.ton L
bzntitianictgzn

R.r.rndvandringen förgylldes av befäls-
och lumparhistorler genom KG"s och
"Fiskarn-s" försorg och snart var vi
åter församlade vid minnesstenen.
Regementschefen tog ti11 orda cch
tackade alla som hjälpt ti1I att gö-
ra minnet av Karstorp levande.
Regementschefen vände sig också sär-
skilt till de ditkommenderade solda-
terna ur 2. kompaniet. 2. kompaniet
kommer att benämnas "Karstorps k.ompa-
ni" som ett hederstecken åt tiden
vid Karstorp.
Regementschefen meddelade, att nu är
det deras tur att föra minnet av
Karstorp vidare.
Säkert kommer många av soldaterna
vid Karstorp kompani och även av oss
andra att genom åren återkomma till
den av Kamratföreningen resta minnes-
stenen.

NÄR DET GÄLLER

HARETS VARD
vänd Eder mcd lörtroende till

EKII{ANS FRISERSALONG EFTR
Hans KöIlner

Mariestadsvägen 23, Skövde
Telefon 0500-15765

SlzqL,tan i tettnängen
om,LAdQ-t^ u.tseende -
zj mctjort GttiinLo(ts

vi'Sadz
)b,s !

u*'sze-ndz
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T 2 - 100 årsfirande i l{ora
Rzdctkt6nzn

/i|'4.t; '-
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el,tz(1e-n T 2 mottage-n

Namnet Nora är välkänt för många
Götaträngare. T 2 hade under åren
1945-1952 en del av sin verksamhet
för1agd till den vackra Bergslags-
orten.
Det var främst sjukvårdsutbildning
som bedrevs här och månqa är de
händelser och epi-soder som berät-
tas från denna tid.
Lördag den 13:e april var det dags
för T 2 aLL, i samband med 100-års-
firandet, återuppliva minnet från
tiden i- Nora.
Samling skedde, i underbart vårvä-
der, på den gamla förläggnings-
platsen. Området där utbildnings-
platsen 1åg ka11as Haga och ligger
i utkanten av staden.
Ti11 Haga samlades människor från
när och fjärran och många kära
återseenden skedde.
Regementschefen häIsade aIIa väl-
komna och riktade sig speciellt
till de närvarande soldaterna ur
Nora kompani som paraderade som
hedersvakt.
Efter detta lämnades ordet ti11 två
"av de som var med på den tid det
begav sig" nämligen cheferna

en tcw,Lct .tcsm gd.vct

överste Sigurd Melin och överste-
löjtnant Agne Wärnsund.
Då båda berättade livfullt och in-
tressant om hur det var att vara
förlagda här i Nora.
De båda f.d. cheferna betonade båda
den fina anda och kamratskap som
fanns, både bland befäl och manskap.
Ahörarna fick sig till l-ivs såväl
historia som historier och det hela
var mycket underhål-lande och 1äro-
rikt.

-16-
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{.Lctnlzonadcw CT 2 ocl't
hzdzntvctk-t

Efter att de båda cheferna tal-at,
vidtog ett korum lett av T 2 rege-
mentspastor Stellan Wj-hlstrand.
Därefter påbörjades en marsch från
F1aga-området ner mot Nora torg.

I täten för de marscherande gick
Gul.dsmedshyttans Hemvärns musik-
kår med di-rigent Johan Bengtsson
Efter följde fanvakt ur T 2 och
därefter de församlade åskådarna
och deltagarna i jubi16et.
Framme vid torget ställde fanvakt
och Nora kompani upp och runt des-
sa grupperade sig en mängd männi-
skor som saml-ats för att deltaga.
Tal hö11-s av regementschefen och
av kommunfullmäktiges ordförande
i Nora Lennarth Jansson som dess-
utom överlämnade en tavla som gå-
va till T 2.

Som ett hederstecken och till ett
minne från T 2- s tid i Nora över-
l-ämnade också Lennarth Jansson en
fana ti11 kompanichefen för Nora
kompani, major Jarl Franz6n.
Då högtidligheterna på Nora torg
var genomfördan i-nbjöd regements-
chefen tj-lf Mc-uppvisning på en
skolgård nära torget.
Arm6ns Lejon, T 2's dragplåster, ge-
iiomförde en sedvanligt imponerande
:lhow.

Då denna show var "genomkörd" bjöd
llora Hemvärn ti1l kaffe vid hem-
r,ärnsgården och detta fick bli av-
rundningen på en välarrangerad och
nLinnesrik dag i Nora.
Stad.en Nora har inget
rnen har numera i alla
5:ani.
trtt kompani som stol-t
Nora vidare bland oss

regemente,
fall ett kom-

bär namnet
Götaträngare.

f
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Tellusmarschens kompositör
Fnd.n asutilze-L cw Kunt Oambzng

Helge Damberg föddes 1BB5 i Fritsl4,
Älvsborgs län, som äldst av sex
syskon.
Fadern hade varit musikalisk, och i
hemmet fanns en orgel som Helge 1är-
de sig att spela på. Han blev också
en duktig trumpetare i den musikkår
som fanns inom Norra Marks skytte-
gille. Då han skulle fullgöra sin
värnplikt vid Fristads Hed blev han
uttagen tilI "spel". Detta innebar
en grundläggande musikutbildning.
Han kom att speciellt j-ntressera
sig för militärmusik och gammal
dansmusik. Han studerade på egen
hand harmonilära och arrangering
och fick bl a anstäIlning som leda-
re för en musikkår i Viskafors.
Efter giftermå1 1913 flyttade Helge
Damberg tilt Göteborg, som blev
hans hemort livet ut. Han kom allt-
mer att ägna sig åt att arrangera
noter åt de många musikkårer som
vid denna tid växte upp i landet.
Han blev oerhört skicklig och ruti-
nerad (skrev för hand stämma efter
stämma utan att skriva något parti-
tur) och ansågs av många som lan-
dets främsta snabbarrangör.
För den tidens musikkårer över hela
landet bl-ev han en mycket stor til1-
gång.

Hans stora intresse för militärmu-
sik gjorde att han på 1930-ta1et
började komponera marscher. De
första var Da Capo och Tellusmarsch
och sedan följde ett 15-tat.
Svensk Flygmarsch betraktas nu som
flygets marsch. Och då Hemvärnet
efter kriget vil1e ha en egen
marsch inbjöds sju kompositörer
ti11 tävlan.
Av dessa segrade Helge Dambergs
marsch enhälligt och blev alltså
Hemvärnets marsch.
Då Göta trängkår upphöjdes til-I re-
gemente och skulle ha en egen rege-
mentsmarsch ti-llskrev man He1ge
Damberg och begärde och fick ti11-
stånd att anta Tellusmarsch.

De all-ra flesta av våra regements-
marscher är som bekant hämtade från
Tyskland.
De svenska kompositörer som är upp-
hovsmän till svenska regements-
marscher har nästa genomgåend.e va-
rit skolade musiker med sin aktiva
verksamhet för1agd ti11 militärmu-
siken.
Helge Damberg utgör ett undantag
och har därför ofta kallats "vår ci-
vile marschmästare".

-1 8-



Fredag den tredje maj inleddes fina-
Ien på T 2's 100-årsjubileum.
Platsen var Billingehovs idrottshall.
Kväl}en startade upp med musik av
T 2-s musikkår under ledning av Thure
Jansson.
Thure själv och Hans Krister Green
visade prov på hur man förr med
hjä1p av olika signaler, på signal-
trumpet och trumma gav anvisningar
för tjänstens bedrivande.
Exempel på kända signaler kan vara
revelj och tapto.
Konferencierer för kväl-len var Egon
Kjerrman och Claes Astj-n och de båda
berättade för publiken historiken
kring den musik som framfördes.

T 2',s Mu,sLLzh.än (nctm(yöndo bl- ct"

P n Ln s e,t,s gcw ct t t ct ch Ln t e-ttmzz z o t S e-$inct

Därefter intågade Skövde garnisons
musikkår och spelade, under ledning
av Claes Rygert, musik från bered-
skapstiden.
Kända melodier som Lili Marlene och
Han är min soldat strömmade ut bland
åhörarna.

Att Slz(ivda- gcLrLniÄln^ mu^ilztzd.tt ocksa
va/'L lLLAdd i $ött bottodlLzayt,stide-n tqpi-tlz

uwL$ctnm (ötl,tö jdz z((ekLzn cLv mu^ilzen

E-fter en kort visning av äldre for-
don och utrustning, främst hästar
och kärror var det så dags för
kvällens huvudnummer, Arm6ns Musik-
pluton.
Denna väldrillade 60-mannatrupp un-
der ledning av Ole Hermansson, ge-
nomförde ett pampigt program' med
såväI musikaliskt som figurativt
imponerande innehå11.

Foto: P Hti6lz

Mot slutet av jubileumskonserten in-
tog a1la tre orkestrarna scenen till-
sammans, och framförde Regementets
Marsch inför den stående publiken.
Blommor och minnessaker utdelades
till orkesterledarna och musikerna
tågade ut ti11 taktfasta applåder.
Kvällen avrundades med att återupp-
liva gamla minnen från den tid då
Götasalen på T 2 var ett av Skövdes
mest populära dansstäl1en.
Dansorkestern Fenix stod för dans-
musiken.
Efter att ha tagit sig en svängom,
troppade publiken av hemåt för att
"ladda upp" inför morgondagen
som är 100-årsdagen.

Jubiteumskonsert
Rzdctktönzn
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Jubileurnsdagen 4. maj 1991
Rzdcrlztöttzn

Det är lördag den 4 maj. - Det är
"dagen D" för T 2's 100-årsjubileum.
AIIa är lite spända och fyllda av
förväntan.
Jubileumsdagen inleds på "gamla T 2".
Mycket folk hade samlats för att så
att säga vara med red.an från start.
Högtidligheterna inleddes med tal
av överstelöjtnant Melin, kommunal-
rådet och tillika T 2-majoren,
Anders Flanking samt högskolans rek-
tor Lars-Erik Johansson.
Då talarna berättat om T 2 och om
högskolan som idag huserar i loka-
lerna, var det dags för en rundvand-
ring på det gamla regementsområdet.
Mycket har förändrats, men vi Göta
trängare får vara glada över att så
stor del av vår historia har beva-
rats. Och, nog har det blivit ett
fint högskole- och bostadsområde.
Klockan 1115 var det dags för av-
marsch mot det nuvarande T 2-om-
rådet.
I täten gick Arm6ns musikpluton
fö1jd av regementets fanvakt, som
dagen ti11 ära var iförd uniformer
av äldre snitt.
Efter dessa kom regementsledning,
trängbe fä1 s förenirg , kamrat före-
ning, trupp och deltagare i jubi-
16et.

Marschen genom staden följdes av
mängder av åskådare och blev en ma-
nifestation över flytt.ningen från
norr till söder om sta-n.
Framkomna till heden, framför T 2,
ställs regementet upp, flankerat
av Göteborgis trängbefälsförening
och fanvakt på ena flygeln samt
Arm6ns musikpluton på den andra.
Inrättning sker mot den uppsatta
hedersläktaren.
Hedersl-äktare ja här kan man verk-
Iigen tala om hedersläktare.
På derna fanns bI a CA, MB V,
Trängl-nsp, Fobef , Chefen för Jyske
Traenregiment, flera f d chefer
för T 2 m fl, m ft endast ett få-
tal platser i mitten var, ännu,
tomma.
De var reserverade för dagens he-
dersgäst.
Regementets hedersgäst Prinsessan
Desir6e, med maken Friherre Nicklas
Silverskiöld, skulle anlända med
helikopter. Många var tveksamma
till att detta skull-e gä, för väd-
ret var minst sagt miserabelt" Regn,
kyla och vind hånade arrangörerna.
Men, planenligt klockan 1200 hördes
helikopterns väIkända rotorljud och
landning skedde utom synhåI1 för
åskådarna.

Mwuch $nan TncingQ-nomtLAdQ.t -
AnmQ-nt mu'sitzyt.Lu,ton i täten

Pnin's at.tctn 0 e'sin'e-e hiiX,ta's v ä.Llzommzn
ti.L[- T 2-,s 100-an's jubi.!-zum av mj
Tcsmmq Gu.ttcw,s.ton ocl,t lzn Lznnant
Jolnant,son. Foto: P Hö(ib
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Därefter bjöds de
den med fyrspann
vagnen.

att stiga upp På,
förspända, kunga-

Pä h.u.th,bctch-en rcctt, {5önttat, dLn
h,ändz I'tä,stbctnLe-n öv on-ttz.Lö i tnctn-t
Bengt K: 
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Detta var ett mycket högtidligt
ögonblick i regementets historia.
Kompanicheferna var både stolter och
rörda av stundens allvar.
Då kompanierna fått sina fanor, för-
rättades korum Iett av bj-skoPen,
och f d regementspastorn Lars-Göran
Lönnermark.
Korumet avslutades med Psalm 198'
vers 3 "Snart alla ängar står i
skrud. . . . . t'

Efter förrättat korum och efter att
chefen T 2 förestavat soldatedenn
"Gud bevare Konungen och Fädernes*
landet", som repeterades av aJ-la'
var det dags för uppvisning.
Äldersklassen marscherar ut och ge-
nomför en förbimarsch för Prinses-
san varvid givakt kommenderas och
hälsning utföres.
Så dags för en kavalkad av hästar,
kärror, motorcyklar och bi1ar.
Fordon från dåtid och nutid visas
upp.
Anspända ekipage kommenteras av
överstelöjtnant Bengt K:son
Blomquist och motordrivna av major
Håkan Nyström.
Allt från museiala till dagens mo-
derna fordon uppvisas. Kavalkaden
avslutas med att GU-bataljonens
personal och fordon grupperas för
förevisning på heden.
Trots det myckna regnandet bar un-
derlaget de tunga fordonen.
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Sista biten fram eskorterade rege-
mentschefen Prinsessan.
Det paraply han förtänksamt medfört
behövdes verkligen. Regnet öste ner.
Regementschefen tar till orda och
häIsar honotaries och övriga besö-
kande varmt välkomna till regemen-
tets 100-års jubileum.
Därefter vidtager en av dagens höjd-
punkter. Prinsessan Desir6e utdelar
kompanifanor till:
Mctjon Andzn-s Lö(venbong - K(M,{Åbongt lzomyt

Malon Pzn 0cwid,t.ton - Ka't'stonytl bomyt

Mctjon Pett NqLctndztt - ManizbuLg lzony:

Majon Jan[, Fnctnzd,n - Nona lzomp

n1
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Azdznnzn'nä.ttctn t ytända" t[tam$ö n
'rzalz-h"änncL

En äh-ta TidahctLmatto vi'sa,t uytys

Äskådarna bjöds nu att bese de
grupperade kompanierna.
Lunch utspisades ur uppstäl1da
koktrossar. Potatismos och varm
korv var uppskattat i det ka1la
vädret.

Kompaniernas verksamhet, materiel
och utrustning visades. Populära
stationer var b1 a fältpostkontoret
som sål-de första-dagsbrev och fäl-t-
bageri-et som sålde nybakade wiener-
bröd.

Fä.{-ibctgzn (.at undzn N,zdwi,ng rw .Lo jtna"nt
Cannq V.Ut"ttim, T 1, 

^e.,Lvzrtctdz 
{dnth,a

wi,znznbnUrJ

Efter lite värmande mat" och dryck var
det dags för återsamling t:i-11- upp-
vi sningsplat sen .
Det skulle bli mer

Den uppvlsning som nu startade "gickj-nte a\.r för hackor".
Alla arm6ns uppvisningsgrupper fanns
på arenan. Arm6ns Musikpluton, Ar*
m6ns Lejon, Arm6ns örnar och Arm6ns
Vingar.
De matchades och leddes av Clifford
Månström från Ast/Info.
Uppvisningsgrupperna genomförde etL
fantastiskt program och publikens
ovationer visste inga gränser.
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Då uppvisningsgrupperna stäIlt upp
på heäen avtackades de vederbör1i-
gen av chefen T 2.

Avslutningsvis spelades regemen-
tets marsch och "Du gamla, Du fria"
sjöngs unisont.
Tusentals gäster och åskådare tå-
gade hemåt.
Al1a verkade nöjd,a och belåtna.
Allt hade varit bra utom vädret.
Men, en Trängare skall ju kunna 1ö-
sa sin uppgift "i alla väder", och
det qjorde T 2 den 4 maj.

Men för många var dagen inte slut
ännu.
Kvällens begivenhet, Jubileumsmid-
dagen återstod Då skulle man väI
i alla fatl sIiPPa regn och rusk-
Jubileumsmiddagen serverades i mi-
litärrestaurangen "Trumslagaren" .

Många celebriteter och inbjudna
gäster jämte Götaträngare hade sam-
Iats.
Middagen serverades efter välkomst-
drink och häIsningsceremoni.
Den vä1lagade maten ackompangerades
av medryckande och fina tal.
Under middagen utdelades förtjänst-
tecken, äv chefen T 2, till sär-
skilt utvalda.
Chefen T 2 fi-ck också själv mottaga
NOR direkt ur CA-s hand- -
Nog var vä1 detta ett fj-nt salnman-
träffande, att få NOR samma år som
regementet fy1ler 100 år.

Cl,tz(e-n
Cheljzn

ctnm'zn lun t i,LLduLat
N(]R

GU - b 6ia.n- j cs n t cl'to $ e-n ö v on't t z'Lö ! t nan t'
Sv zn-Enilz Andzna,s o n mzd b ct n-d"s dctm

Ingn Ld Svznt,sctn

Då den underbara måltiden var över,
gick gästerna i marschallers sken
över heden tillbaka mot T 2.
Det var dags för dans i "nYa Göta-
salent'.
Hans Köllners orkester stod för
dansmusiken.
Grant var det, att se alla office-
rare iklädda stor högtidsdräkt fö-
ra de färggrant klädda damerna över
dansgolvet.
Fram på småtimmarna tågade var och
en hem till sitt.
A}la verkade glada över att ha fått
förmånen och tillfäIle att deltaga
i denna regementets 100-årsdag.
Och vad spelar dåIigt väder för
roll då allt annat klaffar enligt
uppgjorda planer?

" Ho vmttt tctttLtt Wal'[in tctth-an
6 Q-rLv a-fting.spzn s cs na.[-on (16 n go d Lws a-t's

{JUtL

T2
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Bo Gunnar Biehl en nyfunnen vän till regementet
Ahf,LlzQ.L{\(i.r(1a.t twtz T o ttd B j ö ttlzman

8o Gunnatt Bizh,L

När det blev tryckningsdags f,ör ju-
bileumsboken fann bokkommitt6n det
nödvändigt att få hjä1p av någon
person med erfarenhet av redigering
och tryckning. Helst skulle det va-
ra någon mbd militära kunskaper.
Inte många att välja på.
Men det fanns €flr som dessutom var
villig att avstå dyrbar tid från e-
get arbete och ta på sig uppgiften
att biträda bokkommitt6n.
Denne någon var Bo Gunnar Biehl.
Känd av många, kanske mest av de ä1-
dre inom vårt truppslrg, där han va-
rit reservofficer. Hans värdefulla
insatser för jubileumsboken gör en
närmare presentation angelägen.
Bo Gunnar Biehl (BGB) började sin
militära bana som landstormspojke i
örebro och nådde där befälsgraden
kornett (plutonchef). Efter att ha
Iämnat läroverket ryckte Bo Gunnar
in ti1l T 2 för reservofficersut-
bildning 1940-1942.
Kårchef var då överste Thorgny Unge,
skolchef major Curt Wirgin.
Som plutonchef hade BGB dåvarande
löjtnanten Bengt K:son Blomquist
(BLOMMAN) och en tid dåvarande
Iöjtnanten Claes FaIk och som stä1I-

i be-nättasttagon

företrädande plutonchef bl a dåva-
rande furiren Sven Oskar Broberg.
Om den värdefulla utbildning som
dessa herrar bjöd på berättar BGB
blaivårjubileumsbok.
tsGts gick ut etta bl-and 97 elever och
tilldelades T 1 inom stabstjänsten.
Krj-gsåren medförde många intressanta
uppdrag såsom trafikkompanichef, kon-
trollofficer på tyskt lasarettståg,
adjutant vid VIII. etappgruppstaben,
kårbilkompanichef och t o m luft-
värnsofficer inget är en trängare
främmande.
TiII de militära meriterna hör också
att BGB med.verkade vid tillkomsten
av säkerhetsboken "Maskerad front",
bland annat med formuleringen "spio-
ner är inte typer med djupt neddra-
gen keps och smutsigt blåstä11 de
kan lika väl vara högt uppsatta befäl
i paletå med sammetskrage, käpp med
silverkrycka och plommonstop" .

Bo Gunnar har även varit verksam in-
om Röda Korset. 1956 tog han initia-
tivet till och var med och ledde en
transport med blod till Ungern, vi1-
ket resulterade i några dagars rysk
fångenskap.

- Lt+-



Sin främsta karriär har Bo Gunnar
dock som journalist och publicist.
Först vid Göteborgs Handels- & Sjö-
farts Tidning 7943-1951, därefter
vid Sveriges Radio och Norrköpings
Tidningar 1951-1956.
1956-L970 var kran chefredaktör för
tidningen "Vi Bilägare" och samti-
digt informationschef vid OK.

Han medverkade som redigerare och
bildredaktör för boken "Trängtrup-
perna 100 år" och var initiativLa-
Eare och redaktör för Trängklub-
bens tidning "Klubbnytt" åren 1982-
1988.
Välförtjäni: är han vald till he*
dersledam.ot -i "Trängklubben" "

Sedan 1970 är Lran eEen företagare
rned tidnincrsproduktl-on och marknads-
f öri-ngsf rå<;<;r som hurruduppgif t.
Då BGB för nåqra år sedan gick ur
trängtruppernas reser\zu samtidigt
sorn T 1 drogs in och hans åIders-
gräns inträdde, var han en av de
svenska reservofficerare med fl-est
tjänstgöringsdagar bakom siE.
Det arbete Bo Gunnar lagt ner för
att bistå redaktionen för jubile-
umsboken T 2 I00 år är ovärderligt.
Utan hans kunnande inom bild- och
journalistik hade produkten ej
bli-vit av första klass vilket den
nu blev.
Jubileumskommitt6n har tilldelat
Bo Gunnar Biehl den särskj-lda guld-
medalj som utdelats restriktivt med
anledning av 100-årsjubil6et.

= = =::= = = ====::::=:======:= = = = = =====
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Overste Lennart Onfelt

uverste Lennart Önfelt som avsluta-
de sin aktiva bana som chef för
Kungl Svea Trängregemente har också
varit Götaträngare "
Under åren 1965-1969 tjänstgjorde
överste önfel-t som utbildningsoffi-
cer vid T 2.

överste Lennart Önfelt var huvudre-
daktör för boken Trängtrupperna
100 år som gavs ut 1985.
Därför bad vår bokredaktion om
Lennarts hjäIp vid framtagandet av
vår jubileumsbok och som alltid
stäIIde Lennart upp med stort enga-
gemang och mycken kunskap.
Ett varmt tack för en fin insats
som i hög grad bidrog till en bra
j ubileumsbok.
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Den, med anledning av
firandet, utqivna Jubi
boken har fått lysande
sioner och är lovordad
1äsarna.
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100-års- iileums- 
iirecen- llav ii
ti

Boken kan ännu köpas.
Det finns ett fåtal ex kvar.
Priset är 300:-
Beställning sker hos regements-
chefens sekreterare Barbro
OIsson, tfn 0500 / 65200.
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Diorama trängtruppernas uniformer
AnliLzz.L ( (i n 
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Redaktören och f d reservofficeren
Bo-Gunnar Biehl står för en av de
finaste gåvorna till regementet un-
der jubileumsåret, en modell i fyra
våningar utvisande trängtruppernas
uniformer under 100 år.
Dessa tennfigurer och landskap har
Bo-Gunnar Biehl sjätv tillverkat.

Detta är en konst han lärde sig på
40-talet av framlidne ingenjören
Holger Eriksson, kanske en av
världens mest kända tennskulptörer.
Mindre dioramor av Bo-Gunnars hand
finns idag i Vatikanen, på Stock-
holms Slott och i Buckingham Palace
Varje skulptur är handgjord, model-
lerad i vax, kri-ng vilken sedan
gipsformar skapats, vilka klarar
gjutning i tennlegering av 10 12
fiqurer.
Figurerna är framställ-da i den in-
ternationella skalan 54 mm räknat
från fotplatta till ögonhöjd.
Målning sker för hand efter grund-
ning med grå färg. Det tar cirka
ett dygn att måla en figur.
Di-oramat förvaras f n i regements-
expeditionens våning, men kommer
att placeras i mus6et.
Tack Bo-Gunnar för en mycket fin
gåva !

Genom denna frikostiga gåva blev re-
gementets chef sporträtt-gaJ-Ieri
komplett och omfattar nu L9 chefer
under 100 år.
Götaträngarna ber att få tacka för
en frikostig gåva.
Ett särskilt tack till överstelöjt-
nant Sture Ljungn6, överstelöjtnant
Jan Forsgren och major Per Lothigius
ingående i officersklubbens styrelse

En fin gåva

Vid regementets jubileumsdag den
4 maj i år överlämnade Officers-
klubben som gåva ti11 Götaträngar-
nas Officerskår färglagda regements-
chefsporträtt av överste ThorgnY
Unge och överstelöjtnant Gösta
Schyllander.
Överste Unge var regementschef un-
der åren 1942-L948 och överstelöjt-
nant Schyllander tillförordnad re-
gementschef åren 1961-1962.
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Tal vid minnesstenen på Marieberg den 2L. mars I99I
cw Latut -Gunnan WLnf.ende,Ldt

Miwa- Octmzrt, Kamtta,tztt, Göta-tnängattz!

-tr matLgln vi lh.nivet de,n 22 ma,M,
$6tt 1änt 100 ätt zen pä dan - gubevasts -
(Lch. Axe.L }dtzan Epuim Ma.t-t's,son bedii.L
ath ga"v.t mctnÄh-a'ys, lzännon ach nq ma,tenLe.L
tlan böttja"de pä ganwActnen a,tL na-gga"
tq ve.t. hän ,stod göta-tnängalLnaa v&gg&
tla"n .tfzcqtadz ,ta en Ltel,t egQ-n 

^zh-tiontom ni-ksda"n dTytt ti.LL Göta Tttiingba.ta.Ljon.

Vi lzctn ,se deÄ,sa" götatnängane öva
do vi]-Lz mzd tve-(hnct lzna-dtznna ptöva.
och rpandz ad. vadon- r-tcLt glngo an
ctcl,t ,ytu.ttctde nzmtqg ctcl't Lvettn btta"nn
oclt nu dän vL ,se-n- dz,s,sa. dna"tzarL tvA.
b!-ott dtin Lrundna å.tt lzn tå. l-ägo da
dätt nu clno$neda"lztön-e,L aiLtut i na"d
h.adz vL vana. .ttctX,ta.n ctch vatt göd.aaUtad.

Vi ,tcmX-a-ts idctg {iin a.tt hzdna" mLnne,t.
rw ä.{-dtrz 'tzamtta.tzn ne.d nättcL ,sLnnot
.tom $n-å"n mcLtL^ -91 tLU ay:ltL{- -92
hundz th"a.({ct de.t. rne,,sta dnå.n donnct dzy:ä
ocit azn nqktz dz d.nam .Läugd grLuÅväg tå ama.L
octn tog da"ganä.{-Uagzt. (n-än Stoch,haLm^ tQ-n-
f,La,l,

66/L a.tt. lLamnq^ dz wLo zxt-,tct vl"gncLtL bzh"övdz
h.c;m ti.LL vättnat .L Ks"h,Ubottg via h.a.LvhaX,t L
Sh.dvde.

7 r,Lutvänne-t 6va.de,s a"nLa .tctm .tän{-a
I tne.ttctn äns tid invid Vätl,onu ,pänLo"

0z tnlina"dz lzcth-tjänst berL ma.t i, tottwLttzn
ct ch h"ämpcLdz 

^ammcrn 
nzd" a"n-ti,{lzn-Lstett

Ach n Lk'sda"n dundztta ytöt ytttapl^iiiln
van i Slza.tctbong (a"nru nu en bna gatni,ton
eX,[-zn van de.t ttznt av ytä de,t virse.t - gund's
a,tt dzn bälta lza,sznn $o,nnt uLL Aling,sä.t.

Jct, n Llz,sdctn tog ,szdan e-tt ve,ttigt be,sn-ut
ocln I-ät Gtita Tn-änglzå.tc dna u.t me-d la,Lu-t
Ldtcan Ka,tX,sbong, .6tirL aLt u.ti dcrgannct tnz'
i .teptzmbett ncsl[- dem nqclza Ln ti.tL Sh.öv-dz
ocksä Svante Fa.Llz med ytu.tta"d hjli,Lm csch nom
matttchznadz Ln ytå. h.a,sznn vid AL{Ltzm,
och ,szn Vngvz ELzmo,n L [Ln h.cwa"Lh.ad
d.tti{qnct ti,I-L He-den gjctn-dz U,ten noh,a.d.

Nu åtzn t1,L[- vaggan ytd. Man Lzbzttg
f{ätr $öddat vL och. (Lctz van hnadt octrt mättg
In-tz ,sl,tiy:yszn vL gteytpa,t om Ltuvud.ttctn
Götal,tang(LrLen - hctn d..rr- numQ,tLa vd-n
Atl. i juLi, va,nl, c7n vctktcr h-ung!-Lgct tl-otÅ
på lnctnom han $aX-X,Lt 60m Q-n hzde,ntnoLt
Vctnt. än väL,1l dz bäatct gLn.om o-n Lottning
$a aba" hj-t och vctlz,tct bXivctndz dnctttning.

Frytt$a"l-d,Lg.t {-zvz {ön jubL.t-&tLLn -
CIzt l-zva- HIPP-HIPP-HURRA gångzn {tr,1ttct.
Fctndo"n !
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En tradition som vi Götaträngare
är stolta över, är den att gå hög-
vakt på Kronprinsessans födelse-
dag. Denna förmån har vi haft se-
dan den 74 juli 1977.
Årets högvakt bestod av en vakt
från skolkompaniet och en från 6.
Iätta underhållskompaniet.
Båda var speciellt "drillade" ef-
tersom det var jubileumsår.
6. lätta underhållskompaniet gick
på lördagen den 13 och skulle av-
1ösas av skolkompaniet på sönda-
gen den 14 ju1i. Att det på sön-
dag "var lite extra" kunde märkas
på olika sätt, b1 a på den mängd
telefonsamtal som under morgonen
ri-ngdes för att få svar på tiden
för flagghissning.
Patrull-chef en, f änr j-k Patrik
Loft, övervakade då den 6-dukars
slottsflaggan hissades och såg då
flaggor hj-ssas över hela staden
samtidigt en mäktig syn.

PrinsessYakten
At&LheX 6ö tL 6a-t tcLtLQ- H Llzan F ct n s b eng

&

&
tå

,ffi,

V a.k tav.Lö.t nLng yta inn-e b ct nggö.n-dzn

Eramåt förmi-ddagen anlände en dele-
gation från T 2, med regementsche-
fen i spetsen. Många anhöriga
strömmade också ti11 för att närva-
ra vid vaktombytet. Spänningen steg
bland befäl och värnpliktiga. - Det
putsades och fejades in i det sista
för att allt skulle vara perfekt.
Då klockan närmade sig 1300, kom
vakthavande major Thomas Hilding
"lätt svettig på över1äppen" efter
sin promenad från arm6museum.
Publiken hade samlats och det bör-
jade bIi trångt inne på borggården"
Jag berättade i högtalare för åskå-
darna T 2's histori-a.
Så hördes Tellusmarschen nere från
slottsbacken och bevärsposten
skrek "iiiiii gevääääär" och på-
gående vakt sprang: ut och ställde
upp på gevärsbron.
Regementschef , stabschef, pågående
och avgående vakthavande majorer
häIsade pågående vakt.

f
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L O R E N T Z O N

LongxrzoxFAsrIGHETER AB, S:ra HeIexAGATAN 8,
5,41 30 SxövDE . TEL. O5OO-843 52

Vaktombytet skedde sedan "med pom-
pa och ståt" och genomfördes med
elegans och avgående vakt ur 6.
Iätta underhål-lskompaniet, lett av
vaktchef föjtnant Bengt Nilsson
och stf löjtnant Magnus Heedr äv-
marscherade.
Efter genomfört vaktombyte samlades
enligt tradition, regementschef och
befäl ur på- och avgående vakt samt
hedersgäster inne på vaktchefens
rum för att avnjuta Prinsesstårta
och ett glas sherry.
Ett moment som ofta "91öms bort" i
sammanhanget är vakten vid Drott-
ningholm.
Den vakt som går här, har en viktig
uppgift i att skydda vår Kungliga
familj ute på det vackra sl-ottet.
Vaktchefen här denna gång var fän-
rik Tomas Larsson och fänrik
Fredrik Lindman. De båda har gjort
ett fint arbete til-lsammans med si-
na vakter.
Traditionen har upprätthå11its ännu
ett år och vi hoppas att få föra
den vidare.

Rzgzmont's ehz$ o eLt t:tctbt: eho(1 [Lanlza,tade-
av dz bada vctlz.tlwva-nde majon-e.nna

Pågående vakt leddes av vaktchef
kapten Ingemar Persson och stf
vaktchef löjtnant Karin
Pettersson.
Efter parad för fanan tog major
Hilding hand om mj-krofonen och
utbringade ett fyrfaldigt leve
för Prinsessan. Han uppmanade
också publiken att deltaga i hyll-
ningen.
Hurraropen skallade mellan väg-
garna och hördes säkert långt ut
i gamla sta-n. Hilding förklara-
de då "att detta skall hädanefter
vara vår tradition den 74 ju1i".

ANNE LoRENTzoN
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Swedish General Hospital
AnLLlzan|ö n(atLaze G(i tz Emil's,s o n

Gnönct täX.,t. mot vi-t bctlzEnund. Qe,t, .svznt'rzcr $A.U'siuh,hule't L gummL

tzddz tig .Lät-t zxoti-tkL L ctmgivningzn cLv öh"zn och v.äh.aLh.ad ntt(LbiÄtz bzbLlggz.t-tz

Den B januari beslöt regeringenn
efter framstäIl-an från den Brit-
tiska regeringenn att ett fältsjuk-
hus skulle organiseras, utbildas
och skickas ti11 SAUDIARABIEN.

Det var bråttom.
De allierade hade konstaterat att
sjukvårdsorganisationen var underdi-
mensionerad mot bakgrund av ett be-
dömt skadeutfall på 10.000 skadade
per dygn.
Utöver detta måste man även ha ka-
pacitet att ta emot och vårda ira-
kiska skadade krigsfånqar.
FN: s tidsfrist till Irak att lämna
Kuweit gick ut 15 januari, därefter
kunde krigshandlj-ngar mot Irak bl-j-
nödvändiga.
Vi har nu facit. Allierade flygan-
grepp började med stor intensitet
den I7. Man fick snabbt ett totalt
luftherravälde. Den stora frågan
därefter var: När börjar mark-
kriget ?

I Sverige påbörjades förberedelser-
na snabbt och på stor bredd. Perso-
nal skulle rekryteras til1 en i all
hast framtagen, förstärkt fältsjuk-
husorganisation.

Planeri-ng avseende utbildning och
transporter samt materief drogs i
gång.
Materielen måste till del modifieras
och anpassas ti11 ett varmare klimat"
Luf tkonditioneringsutrustning måste
tilIföras.
Efter en intensiv uttagnj-ngsprocess
inkallades personalen till FNS, med
def av befälsomgången till 24 janua-
ri och övriga titl den 28 januari.
TiII de 525 befattningarna var det
över 3.500 sökande.

Kontingznttchz$ övzutz Kaj MöL[-z$ons
och ltabdche$ öven'ste.[-ö jtnctn-t. Götz
Emil's,s o n ti,L(ilza cLftfilzan.(ö rL(Ja-tlct LQ,
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Kct n-tingzntLn 6 om b e-namnde,t

{5ö.L j ctndz o ng a"ni,s a.tio n :

Ko n tingen-t s clne$ ii v etutz Kct!
Stctb.t cLtzd I rt6 lzct n t che6
Sta.b

Våra allierade fick färre döda i
markkriget än man hade i olyckor.
Detta resulterade i ett mycket be-
gränsat behov av att utnyttja den
med stor möda organiserade sjukvårds-
kedj an.
De första patienterna fick vi den j
mars. Samtliga patienter var irakier.
När de anlände til1 sjukhuset var de
oroliga och undrande" Den goda om-
vårdnad och behandling de fick, g)or-
de emellertid att de fann sig väl
till rätta.
Totalt fick vi I66 irakiska patien-
ter. Vid 110 operationstillfällen
gjordes I2B ingrepp, som mest 14 ope-
rationer på en dag.
Under denna mission fick vi många er-
farenheter. Även sådana som kommer
att påverka organisation och utrr.rst-
ning vid våra fältsjukhus"
En viktig erfarenhet är att det åt-
går mycket personal- för bevakning av
skadade krigsfångar" Vi hade en
vaktpluton om 32 man, som för att
klara även den uppgiften måste för-
dubblas.
Att vi inte fick större beläggning
får vi helt tillskriva våra alliera-
des utmärkta planering och genomfö-
rande. Det faktum att vi i fikhet med
andra fältsjukhus inte behövde ut-
nyttja all vår kapacitet är något vi
är glada för.
Alternativet hade varit tusentals
döda och skadade allierade soldater.
Vi var förhållandevis många T 2:are
med, både yngre och äl-dre officerare.
Kapten Per A1mström, kapten Johan
Lindvall, fänrik Magnus Heed, kapten
Göran Hambring och löjtnant Anders
Berglöw.
AlIa har vi fått många värdefulla
erfarenheter.
Med andra ord.
Swedish General Hospitel som verka-
de i SAUDIARABIEN gjorde en humani-
tär insats.

SA 01 lu"dz

MöUe(ons

S j hu'slzomyt
eEt[^gtLtc
Stcrb,sgttp
Haggnp
Mattp.Lu,t
K.Ln-y:.tl-ut

IVAyt!-u,t
Vandg4c
Aytotzh.tgnyt

MP-gttfi

_ 21

Stab,\- o tnct'S'SfzamytW
Stctb,syt.Lu,t.
pL_ raanbto
Vah-ty:.tu.t.
Fö.zyt.Lyt.Lu,t

TnortpLu.t.

31 5l 167)

24)
15)
321
no\LO I

64J

451
60)
bbl

1 251
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Utbildningstiden var begränsad. Det
gäIlde ju att vara på plats innan
markoffensiven började. Utbild-
ni-ngen koncentrerades därför ti11
handhavande av personligt eldhand-
vapen, skydd mot kemiska stridsme-
de1, information och viss utbild-
ning i respektive huvudtjänst. En
stor de1 av den kvinnliga persona-
Ien hade aldrig tidigare tjänst-
gjort i ett militärt förband, så
för dessa blev omstä1lningen ti11
vår miljö och utrustning stor.
Flygtransport av personal och mate-
riel- påbörjades redan under torsda-
gen den första utbildningsveckan.
Därefter flögs personal och mate-
riel ner fortlöpande. Redan den 9
februari var vi beredda ta emot pa-
tienter i begränsad omfattning och
den 10 februari var all personal på
plats i RIYADH.

Ett stort tack till transportflyg-
divi-sionen på r 7 och Svehska flyg-
vapnet för en helt fantastisk in-
sats.
Totalt blev det 50 laster med C 130
Hercul-es och en l-ast med en Antonov
124. Vi lyckades alltså med uppgif-
ten att vara färdiga i god tid in-
nan markoffensiven började.
Vi vet alla hur markkriget sedan
gick.

)ytlSvavd, Uhavd, Pzntrrd, Pzott/In$0, 
I

Tzlzn gLyt 
I

I--
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En Brigadunderhållsbatafon i tiden

A/&LlzaX,6ön(a.ttane

Älvsborgsbrigadens Underhå11sbata1-
jon har under Jubileumsåret varit
Iika med Grundutbildningsbataljonen
vid Göta Trängregemente.
Under T 2 historia är det ett otal
av våra gemensamma vänner som
tjänstgjort vid brigaden i Borås
och gjort ett fantastiskt arbete
som vi som nu är krigsplacerade har
att förvalta och utveckla.
Grundutbildningen har under året
haft två stora "nyheter" att beakta
* Föh^öh med Bn LgctdundettlwX,t's

baLa.Ljon 2000

* Fu.L!Åtand,Lg (6nttzg.tuLb'LLdwLng

Försöksorganisationen har inneburit
att bataljonen är reducerad vad
gä1ler antal kompanienheter (stabs-,
försörjnings-, sjukvårds= och under-
hållskompani) samt en minskning av
personalstyrkan på c:a 200 soldater.
För att vi skall klara av att under-
stödja brigaden har året stä1lt krav
på alla - värnpliktiga, krigsplace-
rade och utbildningsbefäl att hit-
ta nya vägar att lösa sin egen funk-
tion så ratiqnellt som möj1igt.

Bznnd.t (ilznnzbninlz

Detta har aIIa gjort, vilket bidra-
git till att Skånska Trängbataljonen
som genomför slutförsök under 9I/gZ
har ett bra underlag att arbeta vi-
dare på.
Sista steget i full-ständig förstegs-
utbildning skull-e också tas under
detta år. Det innebar att våra kom-
panibefä1svärnpliktiga inställde sig
på T 2 redan i början på mars månad
1990.
fnriktningen på utbildningen var att
dessa värnpliktiga skulle bli krea-
tiva och ansvarskännande plutonsche-
fer/stf på bataljonen.
Major Anders Eriksson och senare ma-
jor Kenneth Mattsson med medarbetare
lyckades fantastiskt bra och vi har
i dessa killar fått ett värdefullt
tillskott.
Jag själv har två stora minnen som
etsat sig fast efter året och det är

* RLddning's- och nö jning,srtqn-tzant
övwLng L Hctgen tctmt

* Don p06i-tva, a.ndan ho,s vö.ttct vännpnilz.il-ga
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OQ-t '6örL^ta minne,t
* RR-(jvning i Hctge,n

Under bataljonsövning 3 fick RR-
styrkan uppgift att undsätta ett
kompani som bl-ivit utsatt för C-
stridsmedel. När styrkan kom till
skadeplatsen stod "HELA SLÄTTA I
LÄGOR" och en viss handlingsför1am-
ning blev effekten inledningsvis.
En av soldaterna som var bland de
första fä1lde följande kommentar:
- "Å/Lt ve,t jctg van he,Lve,te.t. äz!t,.

Det viktigaste för RR-styrkan är
snabbhet för att rädda liv och det-
ta kräver en 100 ? insats från alla.
Arbetet startade med att ta hand om
skadade, släcka bränder, flytta ha-
vererade fordon och sanera personal"
Alla inblandade gjorde en toppenin-
sats och fick många erfarenheter om
hur de skall uppträda i en kata-
strofsituation.
Detta var en övning som alla borde
få möj lighet att deltaga i.
Ett stort tack ti11 övningsledaren
kapten Ulf Floberg med medhjä1pare.

Oe,t. and.lLa minne.t
* Po.si.tiva a-nd&n ho,s väzct viittnytXih-tLga,

Aret har präglats av en oerhört po-
sitiv anda hos våra värnpliktlga
soldater. De har visat en vilja och
vetgirighet att göra ett så brajobb som möjligt och en enhet blir
ju aldrig starkare än sin svagaste
länk.
Detta har bidragit till att nuva-
rande Brigadunderhål1sbata1jon på
Älvsborgsbrigaden har de allra Oas-
ta förutsättningar att förvalta
arvet väl_.

Jag vill också passa på att framfö-
ra ett STORT TACK titl al_tt utbild-
ningsbefäl vid T 2 som har bidragit
till- årets resultat.
Utan Ert engagemang hade det aldrig
lyckats !

bat elfon en
Und erhållsr
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UhC - nygammal granne på Heden
Ah-LLh.eX(JU n(lat tcrne An-v Sv zntl o n

Sedan den 1 juli I99I har Göta
Trängregemente en "nygammal" gran-
ne på Heden.
I skolbyggnaden, som tidigare in-
rymde Arm6ns UnderhåIlsskola (US)
och delar av Pansartruppernas
Stridsskola (PS), finns numera den
nya myndigheten Arm6ns Underhålls-
centrum (UhC). Detta som en del i
den omfattande omstrukturering av
arm6ns fredsorqanisation vilken är
en följd av "FU BB".
Omstruktureringen innebär t ex att
ett antal truppslags- och funktj-ons-
centra bildats i olika delar av
Iandet varvid bl- a alla truppslags-
inspektörer med sina truppslagsav-
delningar, brutits ur arm6staben
för att utgöra grundstenar i dessa
centra.
Detta gä11er även tränginspektören,
som sålunda numera är självständig
myndighetschef för UhC och träng-
avdelningen.
De andra grundstenarna i UhC är US
(därav epitetet "nygammal" i rub-
riken) samt Arm6ns Motorskola
(MotorS) som den 1 juli 1992 flyt-
tar från Strängnäs ti11 Skövde.

UhC ottgctni,scuLLon i tton-t

Che[ anmznr undzntrtAL,U -
czntlum (UhC)

St(r C UI'LC)

AdwvLwUtnct-
tiva"vd

SenvLcz-
(Lvd

-----A(Lmondning

Undzn- i
Ih,c](,(^- |

, AtLmLwS

: Moton- '

1 rLzo.Lcr 
:

ii+

TzluuLh"-
avd

Ku,nt-
cwd

ttctbzn

Utvzclz-
Ung.t-

^z-h-t

Kommuni-
h.a,tion's-

^a-ki

Pnod-
6Lu
?en,s,szkt,

Anm'e,ns
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lLAn |^-
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Anmd--
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VART MAL AR ATT SKAPA KR/GS-
TöRBANO MEO HöGT STRIOSVI\RDE,
UTHALLIGHET OCH RöRLIGHET

o

o

o

o

att

YERKSAMHETSIDE

{ön Ann\na undenha.L[.Åczntnum

Detta mål- uppnår vi genom

att i nära samverkan med andra myn-
digheter utveckla
underhållstj änst
kommunikationstj änst
krigspersonaltj änst
motortjänst och
trafiksäkerheL
ge aktivt stöd åt trängförband
och all-a andra myndigheter, som
verkar inom våra ansvarsområden

Atr.LLL a-n-,6 ö n- ( a.t tan zn

Personalia

Chef_för_UhC_
UhC första chef var överste 1.
Claes Tamm, som fr o m 1 oktober
-9L efterträds av överste 1.
Ragnar Söderberg.
Stf C UhC

överste Ulf Ingelsson

Che f_PLE-sektionen
Major Jan-Erik Eng

Che f_underhå l- I s s taben
överstelöjtnant Ebbe Persson

Chef_Uq

Överstelöjtnant Göran Strid

Chef_MotorS
överstelöjtnant Lars Weghagen

EnJ-igt tjänsteförteckningen skall
61 militärer och 6 civila arbeta
vid UhC.
Alla tjänster är dock ej besatta.
Ett tio-tal vakanser föreligger
för närvarande.

att ge bästa möj Iiga utbildning
ri 11

o trängtruppernas yrkes- och re-
servofficerare

o personal i övrigt, som har be-
fattningar inom våra ansvarsom-
råden.

Några kommentarer
Nya uppgifter är funktionsansvaret
IOr

o Kommunikationstjänst
o Krigspersonaltjänst
Funktionsansvaret för Skyd.d mot ABC-
stridsmedel har övergått ti11 To-
talförsvarets Skyddsskol-a (Skydds) .

De funktioner som UhC har ansvar
för återfinns i all verksamhet och
på al-l-a nivåer i krigsorganisa-
tionen vilket skapar stora behov
av samverkan med andra myndigheter
VaTaV GöTA TRÄNGREGEMENTE äT en aV
de viktigaste.
Alla de som från olika delar av
landet kommit tilt och verkar vid
UhC ser med til1försikt fram mot
ett gott samarbete med grannen GöTA
TRÄNGREGEMENTE.

r
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Bra genomförande - trots planläggning
A\fiLaX6ött[a.ttutte- Sven-Enilz Anden 

^0n

Hötten än härc. Hän(igt, nu h,qn vi änt(igen bönia yt.Lctne-nct 6ött 92193.
Be'stii.LLct ammunttion (ön 92193 och 93194, be'stäL.[-ct 'slziutbanon $ött
92193, nedovi.ta. md.I-e-n $ött ctntvasr,tomnd.de,t, gznom(ötta noUba.tyt.Lanzning
mzd budge-tening.

Mzn - va"d trlzaL[- vL u.tbi-Ldct, hun mö,ngct vännyilikLLga bX)tt de't, Lun
m6.nga an'stäL[-dct (an vi va)1a,, vi,Llzct ätt lzomytawLeheden nä,sta d.n?

)ch dönne.ttzn - g.Ltim intz a.tL kna"[LtcmLa yt6. genom(öttande-t..

Ja"g tqclzztt a-tt vi bondz Lägga om kna,dt'sam%ng,sLnniktwLngen.

Jag kan nu blicka tj-llbaka på
drygt ett år som bataljonschef.
Ett omväxl-ande år.
Positiva soldater och duktig perso-
na1 har gett ett bra resultat.
Den verksamhet jag har sett i fäIt
har fungerat bra. Ändå, Lror fag
att vi skulle kunna göra det lätta-
re för oss.
T 2 är ett utbildningsregemente.
Vår uppgift är att utbilda krigsför-
band. Vi gör i stort samma saker
varje år. Resurserna bör kraftsamlas
tiIl ett bnct gercom(1önande-.

Låt Kompanierna vara rena genom$önctn-2.

För att kunna känna delaktighet
ska1l man sjä1v ansvara för plane-
ringen.
När kompanichefer och blivande kom-
panichefer engageras i planeringen,
så är det planering på stor bredd
och stort djup. Det är då viktigt
att lagda kort ligger. Men som alla
vet, så gör inte korten det.
För att inte störa genomföranderol-
len bör kompanicheferna komma med i
planeringen då grundvärdena har
stabiliserats.
En kompanichef borde kunna säga:
"Jag är kompanichef. Jag har fö1jan-
de personal på mitt kompani. Jag
skal1 utbilda ett fördelningsunder-
hållskompani med I25 värnpliktiga
till måI enligt TOEM nivå 3.
Nu skalf jag detaljplanera och bud-
getera".

Men vi har ju ett planeri-ngsansvar
uppåt i organisationen. Hela kedjan
upp t.i11 regering och riksdag.
Precis! Och det är därför vi har re-
gementsledning, ME, ProdE, öSP, Tek-
niska enheten m m.

ME får allt se till att vara en bra
affär. Beställ ammunj-tion enligt en
grov plan. När vår detaljplanering
är klar så beställ-er vi hos ME.

öSe får se till så vi har skjutbanor
till garnisonens förband.
När detaljplaneringen är klar och de
riktiga behoven finns så ringer vi-
och bokar.
Kompanier inom garnisonen får boka
maximalt fyra veckor i förväg.
Kompanier utanför garnisonen får bo-
ka max en vecka i förväg.
Regementsledningen qrovplanerar och
för dialog med försvarsområdesbefäI-
havaren och militärbefälhavaren.
När uppdragen från fördelningschefen
klarnat och stabiliserats så kopplas
kompanicheferna in.
Så kan man väl inte göra! ? Jo!
Jag anser att vi måste ändra plane-
ringscykeln så att den btir funk-
tionelI.
Men det fungerar ju ändå ute på plu-
tonerna.
Bra övningar, poSitiva soldater, be-
fä1et kämpar.
Just det - man har rutin och erfa-
renhet.

L
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Pctpytzn, pcLltlrttL, pqrfrQ-tL pa bande-t [nctm[6n- Gu-baf'eLi0n^cl'La-6a-n.A.yU Svzn-E'n'Lh

Andz,nslcin'^'0m viLL,' la,t^( ma-t16. pA ,s jäLvct gznom{önctnde-t cw u-t'bLLdringzn

Man ändrar inte varje övninE varle
år" På samma sätt bör man utnYttja
erfarenheter i Planeringen.
Personalen ger soldaterna en bra
utbildning.
Jag tror t ex att försvarsmakten och
däribland T 2 är bland de bästa i
världen på ledarskapsutbildning.
Vår fullständiga förstegsutbild-
ning vj-sar redan På att vi lYckats
väl. Det är fantastiskt att se hur
man på skolkompaniet när det gäl-
Ier KB- och PB-värnPliktiga samt
på övriga kompanier när det gä1ler
GB-värnpliktiga, kan göra kil-larna
och tjejerna ti}l så bra chefer-
Gruppcheferna visade under förra
året exempel på både FöRTROENDE,
FöREDöME OCh FRAMATANDA.
Det gäller både på kasern och i
fälr.
Kts- och PB-värnptiktiga visade att
de var en klar tillgång.

Även om det kräver resurser att föl-
ja upp och handleda dem, så är de
samtidi-gt en befälsförstärkning-
Jag tycker det är viktigt att vi be-
handlar de KB-värnpliktiga som kol-
1egor.
Vi skall sjäIvklart stäIla krav och
kontrollerat men ändå kunna ta med
dem i gänget vid övningsförberedel-
ser m m.

Jag är mycket stolt över atL vara
T 2-are. Ofta när jag Pratar med
personer utanför regementet får jag
höra positiva omdömen om de som ar-
betar i min bataljon.
Man tycker att Götaträngarna är
öppna, positiva och duktiga.
Vi har gott anseende och vi skall
se till att det består.

Lat o,sr nu (d. tam.La uUa vd.na knctdtzn
ytd gznon$öttande,t.

r-
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MM Mc Vinter i Alvdalen
Ahf;lzaX|ö n$a.tla.ttz Ro n-$ Lundb eng

Den 26 och 2l februari genomförde
T 2 som arrangör MiIitärmästerskap
mc vinter.
Detta tillsammans med Motorskolan
som medarrangör och ArtSS som vär-
dar.
Chefen för Motorskolan, överste-
Iöjtnant Lars Weghagen är ju också
T 2-are så T 2 var väl represente-
rat.
Denna tävling hölls senast 1976.
Men den här gången var det något
av ett försök rned ett ma.nus till
reglemente som stöd.
T samband med detta MM, hade man
också lagt in en landskamp mellan
StorBritannien och Sverige.
Bitr tävlingsledaren Lennart
Johansson hade plockat åt sig ett
rutinerat ledarlag så förutsätt-
ningar fanns för en lyckad täv1ing
om blott vädret stod oss bi.
Idrottsplutonen och sjukvårdare ur
2. kompaniet tillsammans med gren-
ledarna, gjorde ett mycket bra ar-
bete med att få alla detaljer att
fungera. Dock hö1I vädergudarna på
att sätta käppar i hjulen, då det
blev mildväder och snö. Dessbättre
bibehöll man is i maqen och invän-
tade tävlingsdagen innan man tog
några ändringsbeslut, vilket denna
gång visade sig vara lyckat.

lilltffi

Kommendanten Torsten Lövgren med
handgångne män hade allt under
kontroll med förläggningar, utspis-
ningar och div kringarrangemang.

Dessutom mycket bra kontakt med
ArtSS personal.
För övrigt är det väl värt att peka
på möj ligheterna för anställda att
kontakta Älvdalen och ArtSS då det
gä11er sportlovsveckor vad angår
förläggning för familjer.
Snö och backar finns.
Kvällen före tävlingsdagen hade SMI
ett möte där bI a representations-
bestämmelser togs upp.
Tävlingsdagen började med ett förar-
sammanträde som var så väl förberett
att inga frågor från tävlingsdelta-
garna behövdes.
Därefter tog Björn Weissmann från
Motorskolan befälet och genomförde
ett skriftligt prov i SäkI F, Trafik,
MVTK, VTK (mc-frågor).
Han kunde under rättningen av detta
konstatera att det fanns en hel del
luckor i dessa ämnen.

När detta var avslutat vidtog för
hälften av deltagarna ett praktiskt
prov i vård och teknik.
Sune Larsson som ledde detta prov,
kunde dessbättre konstatera goda fär-
digheter i ämnet.
Den andra hälften körde ett special-
prov i enduro på 5 km.
Detta klarades också utan större
problem och man andades nu ut inför
kväIlens strapatser.

- J O-

Sta,n-tö g ct nb.Lr-clz.zt



Efter middagsmålet startade det
verkliga eldprovet då man hade att
i mörker och stark kyla avverka 2

slingor om vardera c:a 4 mil.
Kylan gjorde att några fick se över
sitt ansikte hos läkaren.
I 13 hade välvilligt "lånat" ut in-
kallade läkaren HelIström som hade
2 bandvagnar, 4 duktiga sjukvårdare
och 1 ambulans ti11 sitt förfogande.
Några olyckor skedde lyckligtvis
inte, utan de som bröt gjorde det
på grund av maskinhaveri av något
slag.
I depån som det mesta cj-rkulerade
runt hade Weine Molin, Sune Olsson
och Martin Eriksson med medhjälpare
ett styvt jobb med att hålla reda
på 5-nkommande, avgående och vilande
ekipage.
Detta kl-arade de så bra att alla
kom fram och kunde starta på rätta
tider. Inga protester lämnades in
under natten.

SLttct .tvänge-n ljöne, md..Lgang

Jonny Asp som "basade" över gekreta-
riatet hade tillsammans med Mari-anne
Andersson och värnpliktige Jonas
Arvidsson gjort sådana förberedelser
att resultaten kl-arades av mycket
snabbt.
Vid 3-tiden på natten var samtli-ga
resul-tat klara och pri-sutdelning
kunde äga rum på rätt tid och utan
incidenter.
Det blev en hård fight mellan de
främsta. Där avgick Robert Grindberg
P 10/Fo 43 med segern.
Tommy Johansson som tävlade för Mo-
torskolan blev 4:e man.

Lagsegrare blev som väntat Motor-
skolans lag med Anders Reidemar och
Tommy Johansson i laget.
Landskampen vanns överlägset av
Sverige.

Enge,t'stzct X-and,t.Lage,t vctn ycä rtnaX-ctndz
hum6n tnot't [önLu.ttzn

Signifikativt för tävlingen var det
strålande goda humör som samtliga
tävlande visacle.
inget gnäIi över varje sig banor,
arrangörer eller tävlande - som ev
J-egat i vägen.
Vid prisutdelningen framfördes de
tävlandes tack till arrangörerna
genom Tommy Johansson.
Huruvj-da tävlinEen kommer att genom-
föras 7993 av Lv 6 är osäkert.
Om så ej är f,allet så beror det i
varje fall inte på att I99I års
täv1ing letts och arrangerats på
ett dåligt sätt.

C hz$ zn Mc: tct n t k-ct.Lctn tj v en t t-z.Lö ! tnawt
La,u U)zgl,tctge-n $(i nstät tctn y:ni's u.t dz.Lning
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Mor - Officer

tu
TLna. med

Tina Kilström är en vanlig mor...
Eller är hon det......?
Både ja och nej. Själv säger hon:
"Jag är precis som vilken annan mor
som helst....."
Vi tror henne, om man ser det hela
ur en synvinkel, men om man ser
från and.ra vinklar är hon nog inte
särskilt "vanlig" utan snarare
"ovanlig".
På vilket sätt är Tina då så ovan-
1i9?
Jo, för det första är hon en ovan-
Iigt framåt och trevlig ung yrkes-
kvinna.
Detta är väI kanske inte så ovan-
ligt, men om man tillägger att hon
är officer till yrket blir hon me-
ra ovanlig.
Men, med T 2's ögon mätt, är ju en
kvinnlig officer inte hellerr ru-
förtiden, särskilt ovanlig.
Om man sedan tillägger, att Tina är
nybliven mor, så är hon definitivt
ovanlig, för att i-nte säga unik...

Rzdctktötten

dotte-rtn Mexandna

Hon är den första officeren i T 2- s
100-åriga historia som har FöTT
barn....
Den l-6:e matrs 1990 föddes Alexandra
och Tina har varit föräIdralediq
fram tiI1 i augusti -9I.
Nu, då Alexandra är ungefär 1å år
gammal, har Tina och pappa Tomas
(som är officer på P 4.......red
anm) fått en plats på det nyöppnade
Garnisonsdaghemmet i gamla Kungshu-
set P 4.
Götaträngaren har lovat Tina, att
inte göra något "hemma-hos-reporta-
ge" eller på annat sätt konstra
til1 livet för lilla Alexandra, så
därför slutar vi för denna gång.
Men, vi får kanske återkomma om
15-20 år ocflr då intervjua Alexandra
om hur det varit att vara dotter
tiII en kvinnlig officer.
Troligen, blir väI då svaret:
"Jo, inget :särskilt ovanligt
hon har vari-t som vilken annan Mor
som helst. .. .. .
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Garnisonens flagis
An-t Lhz.L,6ö n-,[a,t tanz T Lnct Ki'Lt t'tö m

Kontakten mellan personal och för-
äldrar blir betydligt dlupare,
tillsammans utformas verksamheten
för barnen.
Kort sagt, föräldrarna är med och
bestämmer miljö, verksamhet, val-
av personal m m.

Jag som föräIder känner en stor
trygghet för mitt barn.

Det var Marie Laurentz som kom På
id6n om ett garnisonsdagis i Kungs-
huset.
Id6en kom när hon haft Problem med
att erbjuda barnomsorg genom kommu-
nens försorg tilt bl a officerare
som drabbats av FU BB.

I februari 1990 sändes en enkät ut
på myndigheterna och det fanns ett
stort behov hos de anställda.
I september samma år kom nästa steg'
ett informationsmöte för de sorn vi-
sat intresse via enkäten.
Försvarsområdesbefälhavaren klar-
gjorde att daghemmet skulle drivas
som ett privat föräldrakooperativ,
där föreningen fick hyra Kungshuset
och köpa andra tjänster som exempel-
vis måltider ti11 bra pris.
En arbetsgrupp valdes och började nu
brottas med en enorm pappersexercis
mot kommun och l-änsstYrelsen.
April 1991 startade vi daghemmets
första avdelning "knallhatten".
September 199I startades den andra
avdelningen "Kulan".
I Kungshuset har mYndigheten P 4

satt in ett ventilationssystem, för-
nyat köken samt toaletterna"
Föreningen har anställt sju personer.
De liksom vi föräldrar ser den stora
skiltrnaden mellan ett kommunalt dag-
hen'l och ett föräIdrakooperativ"

sqN{N
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Ett kompani försvann
Redcthtönzn

Oznnct b.LLd $An .tqmbo.U'szna ttI-ättcL uln".
Fii.Lt LLv,,sommank [-äd'se.L o ch go d
lammanhd.Wring.
Fn v. .Lt Stz(ctn Sandbzng, lzn NLcLa,s
Wa.[-,L.t-n, [zn Coen (t 12ir , ,6lz Pa.f]LLLz
Lo(t ,samt (tz To.ttbjtinn He-nnih.stron

Under det gångna året har ett av
T 2- s kompanier "gått ur tiden".
Det är det forna 7. och sedermera
6. Iätta underhållskompaniet som
har upplösts.
Det är många Götaträngare som med
besvikelse ser denna organisations-
förändring. "Lätta uh", som kompa-
niet har kallats i dagligt tal, har
alltid haft något av en särstäIl-
ning på T 2. Detta främst beroende
på att kompaniet har haft annan
tjänstgöringsrytm än övriga.
Detta har inneburit bI a att både
befäl och soldater här har fått en
friare roll, men också ett större
personligt ansvar.
"Lätta uh" har alltid präglats av
en god anda och sammanhå11ning.
Det beror nog mycket på, att kom-
paniet har haft fler dygn i f,ält
än övri-ga. Att så har varit fal-
let kommer sig av att " lätta uh"
också varit "övningskompani åt IJS.
Genom detta myckna fältliv har soI-
daterna vid "lätta uh" blivit
"fäItmässiga". - Atminstone vad
gäller sommarförhållanden.

Ett vanligt förekommande utlåtande
om dessa "fältsoldater" har varit:
"De är inte vackra på kaserngården,
men de är bra i- f ält. . . . ".
Det omdömet stämmer säkert
Frågan är kanske om det skall stå i
rnotsats. ti11 vartannat?
"Lätta uh" fick finnas till f,rån
7964 tilt 1991. Under denna tidspe-
ri-od har månqa T 2-are tjänstgjort
där. De flesta trivdes bra och flera
stannade kvar många år. Många dukti-
ga militärer har passerat, så )ag
viIl inte framhålla någon. Däremot,
kan jaq inte låta bli att nämna någ-
ra personligheter och "färgklickar"
bland dessa.
Främst tänker jag på dåvarande kap-
tenen Hans Acke. Under hans tid som
kompanichef lades nog grunden till
den "vi-känsla" som kompaniet haft.
Ackes förmåga att entusiasmera sina
underlydande var suverän. Han fick
soldater och befäl att göra sitt yt-
tersta. Han var också en god "mark-
nadsförare" av sitt förband.
De fick stäIla upp på många ovanliga
saker. Exvis vara med på utställ-
ningar, deltaga i olika idrottseve-
nemang, utföra ovanliga transporter
m m. Det var lite "spännande" n för
man visste aldrig riktigt vad Acke
"hade hittat på.....".
En annan " färgk1ick" som måste lyf-
tas fram är förstås Hans Jensen.
Han var adjutant vid kompaniet under
många år och många är de historier
som berättas från hans tid. - Sanna
eller ej ?

En sak är i al-l-a fall klar
Jensens insatser för att göra " lät-
ta uh" till goda skyttar, saknar nog
motstycke i svensk historia.
Det var med vemod som jag i år, för
slsta gången hörde de muckande sol-
d.aterna från "lätta uh" taktfast, i
korus ropa "sjätte lätta
enda rätta sjätte fätta
enda rätta ....".

I
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Hylsan
Rzdaktön-zn

i\-)

...ffi1:

Fönata intedzningzn i HVLSAN $ick-
atab.t y:l,u.t 0 nzn. Hän tzy:te's zn-t ona"do
av vytL Be,rli,{'slon och $lz U Pa.Lenl'tag

En ny och trevlig tradition har på-
börjats vid GU-bataljonen. -
Utdelning av o'HYLSAN".

HYLSAN är ett vandringspris, uppsatt
av förre GU-batai-jonschefen, överste-
löjtnant Göran Strid.
Priset, er blankpolerad mässingshyl-
sa till 10,5 cm ammunj-tion n är stän-
digt vandrande mellan GU-batal-jonens
plutoner.
HYLSAN utdelas fyra gånger per ut-
bildningsår och til-Ifaller den p1u-
ion som, så 1ångt under utbiJ-dningen,
gjort främst insatser.
HYLSAN utdelas inte för enskilda
prestatJ-oner utan til-1 plutonen som
helhet, inklusi-ve bef ä1.
För att erhålla priset, skall plu-
tonen exvis på ett bra sätt ha ge-
nomfört viss övning e11er utbj-ld-
ning eller kanske gjort bra ifrån
sig på någon täv1ing eller l-iknande.
Den kan också tilldel-as pluton som
v-i-sat god sammanhål1ning och kam-
ratand.a" Viktigast är, att pJ-utonen
på något sätt "visat framfötterna"
mera än andra.
Chefen för GU-bataljonen, med råd-
givare utgör jury.

S j uLzv and,s yt,LuLo n hit.s an .t ottg ectnt
Ha.t-[-ben-g a-{Jta-/L zttövh.Lng av flVLSAN

Ilylsan har blivit ett åtråvärt pri s
att erövra och glada och stoita är
de som har i-yckats.
f skrivande stund har följande plu-
toner Xyckats erövra HYLSAN:

Stabspluton 1.
Intplutonen 3.
Intplutonen 3 "

Uhplutonen 6.
Sjvplutonen 4.
Stab o
tross l-.
Intplutonen 3.
Stab o
tross 6.
Vem blir det härnäst?

Vi,t,st ,sott han ,sto.Lt ocl,t g.Lad uL
,s on-g octn t. Ha,L[-b zng

kompani-et
kompaniet
kompaniet
kompaniet
kompaniet

kompaniet
kompaniet samt

kompaniet.

f
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Det kom ett brev ...

Det kom ett brev, med några korta
rader
Så lyder en textrad i en känd gammal
svensk schlager. - Så J-Yder också
inledningen av denna artikel.
Det kom ett brev.... från en av de
svenskar som befann sig på FN-sjuk-
huset i Saudi-Arabien.
Brevet var skrivet av en av "mina
gamla elever" från befälsskolan
(eS 1 och GS 2\. Det var kaPten
Johan Lindvall som vilIe berätta för
"sin gamle chef" hur det var att upp-
leva kriget på nära håIl.
Under tiden på befälsskolan lyckades
jag aldrig lära Lindvall att skriva
läsliga PM och övningsplaner' men
det här brevet var prydligt utskri-
vet på skrivmaskin.
Lindvall skriver att han på avstånd
sett (och hört) anfall' med scudro-
botar och även upplevt den enorma
smä1l som uppstod då'dessa blev
nedskjutna av patriotrobotar.
Han skriver, att det till en början
var svårt att uppfatta det som
verklighet. Man betraktar det hela
som ett skådespel, eller som en fö-
revisning av Ijuseffekter under en
övning i mörkerstrid.
Hade jag inte på befälsskolan lärt
Lj-ndvall att krig är farligt.....?
Han beskriver hur han upplevde och
reagerade på det första raketanfal-
let som var nära sjukhuset.

. ...it.,
t .1 ,t);.

' :' t .i4/

Han väcktes, mitt i nattenr äv lju-
det av en robot som skjutits upp
och närmade sig förläggningen.
Han satte sig "i givakt" i sängen
och sade tilt sin rumskamrat:
Nu.. . är det dags....... !

De båda slängde sig ur sängarna,
tog på sig skyddsmask, C-stri-ds-
dräkt och hjälm och rusade tvärs
över gården till skyddsrummet"
Där satt de båda rumskamraterna i
full C-stridsutrustning och vänta-
de . Iänge.
Ingen raket slog ner j- förlägg-
ningen och inte kom det någon annan
personal tilt skyddsrummet heller"
Efter ett bra tag tågade Lindvall
och hans rumskamrat, som var föjt-
nant Anders Berglöw och som OCKSÄ
varit "min gamle elev" n tillbaka
tilt sin förläggning.
VäI åter i förläggningen läste de
båda rumskamraterna sin instruk-
tion. - Den löd: Vid anfall eller
vid larm.... stanna inomhus och in-
vänta vidare order....
Nog vill jag minnas, att vi På be-
fäIsskolan talade MYCKET om att lä-
sa instruktioner. . .

Av reaktionerna att döma, hade i
alla fall vissa övningar i skYdds
intagande och viss ABC-utbildning
gått hem hos "mina gamla elever".

XAPTEN ULF FLOSERG

cötn tRÄr,rcRsctnentc

80x 602

541 z9 sKövoE
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Lindvall skriver vidare om den
"brist" på patienter som' hitin-
titls, rådde vid sjukhuset.
För att träna och öva uPP opera-
tionslagenr "raggad.e" läkarna upp
patienter bland personalen och ge-
nomförde poliktiniska operationer,
s k skönhetsoperationer.
Lindvall berättar, att hans ställ-
företrädare genomgått en sådan
operation. Dock fanns i brevet in-
gen kommentar om resultatet
I brevet berättas även andra hän-
delser som har med närheten av
kriget att göra. Efter att ha 1äst
klart brevet och även läst "mel-
lan raderna", blev fag sittande i
funderingar.

Vad hade Jag en gång, egentligen,
1ärt Lindvall och Berglöw. . . . ?

Vad hade fag lärt ut som de kunde
ha användning av om de blev berör-
da av kriget.......
Har vi egentligen klart för
oss för vad vi utbildar
En sak hade jag i alla fall lyc-
kats lära ut
Att det är viktigt att hålla kon-
takten mellan kamrater, även om
avståndet är stort.

Det kom ett brev, med några korta
rader
och det gjorde mig mYcket g1ad.

MYCKET MER ÄN
ETT VARUHUS

31 ENSKILDA
VART OCH ETT SPECIALIST

FöRETAG
INOM SIN BRANSCH!

Hos oss pö COMMERCE göller

(M"'t\lle-d) 6;;h\rI_-/
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Arets blötaste soldatfest
Jcsna's Hugct,sctn

Annangönonna EniLz Wad'stnöm ocln

Jona.,s Hugcslon L rctm,sytttalz mzd
nzgznznttchzden

Sent i vintras åkte ett trettiotal
värnpliktiga från T 2 och P 4
samt regementena i Karlsborg, på
en 3-dagars utbildning med temat
"Soldater mot droger".
Platsen var inte helt okända
Lundsbrunns kurort.
Avsi-kten med kursen var att ge
soldaterna värdefull- kunskap om fa-
ran med att använda alkohol och
narkotika.
Utbildningen syftade också tiIl att
man tidigare skall kunna upptäcka
kamrater som börjat komma på glid
och kunna hjälpa dessa på ett
bättre sätt.
Utblldningen aruangerades av "So1-
dater mot droger" som är en del i
SCVR - Sveriges centrala värnplikts-
råd. En annan tanke var att delta-
garna skulle gå i bräschen för oli-
ka "nyktra" fritidsaktiviteter när
de kom tillbaka ti11 regementena.
Det största arrangemanget för T 2- s
soldater, gick av stapeln onsdagen
den 12 januari.
Arrangörerna Jonas Hugoson och
Erik Wadström från 6. kompaniet,
hyrde helt enkelt in badhuset och
temat blev "Aqua-kuf-kvä11".
En riktigt blöt fest blev det när
hela badhuset stod ti-11 militärens
förfogande.

Stenltattd va,tten - nugbq - ma-tclt

Regementschefen, Tord Björkman var
den som öppnade kvällens första vat-
tenrugbymatch mellan de olika kompa-
nierna.
Matcherna utspelades naturligtvis i
den stora bassängen och visst var
det en och annan som tog sig vatten
över huvudet, men trevligt var det,
tyckte alla soldater som "dykt upp".
Både regementschefen och de värnpli-k-
tiga sågs med jämna mell-anrum besöka
tropikbaren där UNF bjöd på alkohol-
fria drinkar under hela kvällen.
Festen avslutades med prisutdelning
och några värmande ord av regements-
chefen titl de då trötta och blöta
arrangörerna.
Vi hoppas, att denna typ av sol-dat-
fest skalf bli en årlig tradition.

itiiilltli;1;1t;il|*|w
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Skink-skjutning
Rzdakt6tzn

Den så kallade "skink-skjutningen"
är ett populärt, årligt återkomman-
de evenemang vid T 2.
Götaträngaren önskar därför återge
något från skink-skjutningen 90.

Skjutninqen genomförs sista tjänst-
Eöringsdagen innan juluppehå1let
och går därför lite i "Julens tec-
kentt.
Vapnet som använts har varj-t Pi-
stot m/ 40. Detta vaPen har nu be-
lagts med skjutförbud, så vi får
se hur det blir i fortsättningen.
Ansvarig för genomförandet av
tävlingen är den som året innan
lyckades "minst bra.. - -."
Denna gång var kaPten Christer
Schön ansvarig.

T äv.tingtLzdanz lza1ctzn Ch,rU ten Schö n

Pa väggzn "ytttiÅQ,t" 6(.tm ingzn vL!'[- [a
Schön hade samlat till sig en
"stab" av goda medarbetare och ge-
nomförde tävlingen På ett utmärkt
sätt.
Tävlingen läggs uPP så, att det in-
te nödvändigtvis är den bästa skyt-
ten som vinner. En he1 del "hazard-
moment" finns med i bilden-
Ovanliga och svårPrickade må1 in-
går -

Denna gång var det major HarrY
Edsberg som vann.
Bra gjort av Edsberg, som var bland
de äldsta deltagarna.

Att han kanske dessutom inte är SA

känd i skyttekretsar förringar ju
inte hans insats.
Han vann med den äran. Dock säger
e1aka, och avundsjuka, Yngre tungor
att Edsberg sågs innan tävlingen
"smyga omkring" i målterrängen.
Edsberg fick först av alla hugga in
på det dignande Prisbordet, som hu-
vudsakligen bestod av jul-Iäckerhe-
ter, därefter drogs Prislistan ef-
ter hand.
Sista fram, denna gång, var löjt-
nant Tomas Holmberg"
Han erövrade endast den "slev" som
markerar sista Plats och som inne-
bär arrangiörs-sysslan nästa gång-

Holmberg uttryckte som så: "Man
kan ju inte lyckas jämt. . . . "
Så rätt, så rätt
Vi hoppas dock, att han lYckas
bättre som tävlingsl-edare än som
sklztt.
En sak är i alla fall klar" " - "

Det blir en ny skYtt som " får en
slänE av sleven" nästa Eång.

W Ns- '
\\\s.K\\N(lN

W
-ffi

Oet gä.{-te,tL att "hä.[,[-ct Lruvude-t
h.a.{.Lt" dö. mctn an bi-tnädandz
tlzj ut [-zdanz tq cLzzn .t zngoctnt
Hu.[-tah,zn
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Nog hctdz dom tnzv.(igt
)Uz AndoM^ 0n, Ingzman J ohctn s,sctn

o ch NuLdema,rL P a,t e^^ An

Traditionsenligt avåts även detta
år den så kallade Jullunchen.
TiIl denna bjuds både anställda och
kamrater som sfutat aktiv tjänst.
Det är en trivsam tillstä11ning där
goda kamrater träffas och trivs.
Man träffas på mässen, smuttar på
lite g1ögg och så att säga bekantar
sig innan det är dags att hugga in
på julbordets läckerheter.
Till årets jullunch kom såväl unga
som gamla. Några var tillresta
från av1ägsna orter och det är ju
trevligt för de som är aktiva idag.
Det visar ju, att man "känner för"
sitt gamla regemente och personafen
där.
Efterhand som "doppandet" fortgick
så höjdes stämningen.
Det höl1s tal och berättades roli-
ga historier.
I samband med kaffet informerade
regementschefen om T 2 och den mi-
Iitära si-tuationen i aflmänhet,
samt om T 2-s 10O*årsjubileum i
synnerhet.

Ta.L ILöI-XÅ cw Ni.Ls-Eh.Llz
Ande-ntdctn csch Tcsn-z Lundin

Vid kaffet hölls också tacktal av
två pensionsavgångna kamrater, näm-
ligen Nils-Erik Andersson och Tore
Lundin, som båda erhållit regemen-
tets plakett.
Efter många roliga historier och
många "kommer du ihåg-episod.er"
drog sig alfa "di äldre" värdigt
til]baka och bestämde att träffas
nästa år igen.

$N

Evznt Angu.t och Tage, Pznt.ton
i ,sam.tytnatz

?e.t an vän intz .ta, a-tl.
pQ,n^L0nALa-rL ttptLa-tcLrL tj änlt?" )

Från Jul-lunchen
Rzdctkt6nzn
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HAGSTENS
IANNHANDEL

SKOVDE
Telefon 165 15

Allt fler väljer sln bfl hos oss.

Hasslum,. Tel. 0500-108 90

Nya FORD Personbilar

Lastbilar

Eussar

Världens mest
sålda bil
E COFI -

Begagnade bilar

Service

Plåtreparation

Leasing

Korttidsuthyrning
Reservdelar

Klockmäster
o PAGOLDHS EFTR.

Hertig Johansg.l4 0500/103 47

rnurmakart-

AB Svenska Uno-X
Box 410, 541 28 SxÖVOf

Besöksadress: Gustaf Adolfsgatan 45,541 +s SXÖvoe
Tel. 0500-677 00. Telex 0500-67078. Telefax 0500-86539

Beninstationer:
I ärkclinon I .. .....----0500-825 50

Mariestadsvägen 96 .-.......... ..........0500-194 BB

Varnhemsgatan 14 .............. ..........0500-194 88
qkr rlt^r^ 0500-343 40

Sventorp och Värsås .....................0500-204 40
er6nar^r^ 05OO-505 22
Timmarcdrlr ..051 1 -815 80



HTrlkökoch

HARMONI IHEMMET
GER HARMONI I LIVET

bl o.t"ru
Tel.: Affären 0500/156 9z1, 138 20

vr HAR DAGLTGEN FÄRSKA BLoMMoR rnÅru eoruR oDLINGAR

PROFFS
o

PA
FRITI D

INTERSFffiT
Sandtorget i5?:ffi,,,


