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Till julen hör traditioner.
Bland dessa är julsamlingen *.-., J
med NOR-utdelningen en i
\ j/
av årets viktigaste. Utmär- I
,-.kelsen tilldelas den som
varit anställd i statlig tjänst q
under minst 30 år (vissa ',
särbestämmelser finns). I
På fotot mottar assistent \
Birgith Johansson från t
Älvsborgsgruppen sin belö--1
ning ur marinkommandochef- I
l,
ens hand.
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1998 års bästa
idrottsman och
-kvinna iuoRrurr
blev

Torbjörn Malmgren,
Mkuhbat V och Silva
Andersson, MKV stab.
Priset delades ut i
samband med Jullunchen i Militärrestaurangen av C KA 4,

Ny marin ledningscentral
Arbetet med den nya marina ledningscentralen tar sin tid. lnflyttning skedde den 19 februari i
halvfärdig lokal.
Ledningscentralen utrustas med
den första operativa anläggningen av typ MATAK steg 2.
Mer om denna i ett senare nummer.

överste Bengt Delang.
MjAnders Andr6n, C Muldiv,
mottog vandringspriset för bästa
idrottsenhet.
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tel och

Lucia(upp)tåg
På morgonen den 11 december

lussades MKV stab av detta
mycket uppskattade Luciatåg i
vårt kafferum NYFIKET. Så fort
vivisade oss tjöt publiken av
skratt. Fråga mig inte varför!
Några repetitioner var det inte
fråga om utan det var bara att
agera. Vi sjöng Luciasången, en
uppjazzad Bagarvisa samt en
"snäll" nidvisa om alla avdelningschefer ( 9 verser ), gjord på
melodin "Staffan Stalledräng".
På fotot nedan syns
från vänster Bagare Silva Andersson,
n nart
Klevensparr, SC, Lucia Hans Davidsson,
M ar i n av d, St7ärngosse Le

Logisti kav d, Tärn gosse Cu rth An de rsso n,
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LEDARE
Om fartygs- och helikopter
förbanden tycks alla för närvarande vara överens. Patrullbåtarna skall ersättas med Kkv typ
Stockholm. Det gäller dock att
se till att besättningarna hålls
intakta tills korvetterna genomgått sin halvtidsmodernisering.

Våren - pånyttfödelsens tid!
Just nu föds den nya försvarsmakten ien mängd pågående
utredningar. Som ÖB redovisade
i sin TV-sändning till försvarets
personal sker detta under stor
tidspress. Resultatet skall
nämligen överlämnas till regeringen den 19 maj i år. Tidsbristen är också skälet till att förbanden inte får delta i utredningarna
denna gång i likhet med utredningarna inför FB-96. Det är
synd eftersom många goda
argument då försvinner ur utredandet. I värsta fall dyker de
upp efteråt och tvivelgör slutresultatet. En lugnare utredningsprocess hade varit att föredra.
I några av ledningsutredningarna deltar personal
från MKV/Fo 32.Vära erfarenheter från ett integrerat marinkommando med "Stor Fo" är
värdefulla med tanke på att man
i framtida territorialkommandon
avser slå samman all regional
ledning. Således pånyttföds
kanske gamla milo Väst till ett
Militärkommando Väst. En
ytterligare samverkan och
integrering med civila marina
organisationer och myndigheter
är också önskvärd. Det kommer
att spara pengar åt alla inblandade och dessutom har regeringen så anbefallt.

När det gäller fredsorganisationen, dvs utbildningsförbanden,
har ÖB sagt att denna skall

utvärderas i särskild ordning
under sommaren och vara klar i
höst, som underlag för regeringens proposition. ÖB avser under
tiden inte uttala sig ifredsorganisatoriska frågor. Det har
däremot Generalinspektören för
marinen gjort. Det är amfibieutbildningen i Göteborg som han
vänder sig mot. Ännu märkligare
blir Generalinspektörens ställ-

J
ningstagande när man betänker
att det är utbildningen av fasta
KA-förband och eventuellt
landrörliga artilleriförband som
skall läggas ner vid omstruktureringen av försvarsmakten.

Helikopterförbandet måste få
chansen att visa vad det går för.
Utlovade besparingar skall
hämtas hem utan att förbandsproduktion och beredskap
försämras. Det starka stöd
helikopterverksamheten har på
Västkusten borde kunna utnyttjas för att vidga stödet till samhället genom att sätta upp en
am bu lanshel koptertjänst.
i

lngendera av dessa utbildningar
äger rum på KA 4. Tvärtom har
ju regering och riksdag för bara
ett par år sedan beslutat att det
skall vara amfibieutbildning i
Göteborg. Därefter har hamn-

Förverkligas ovanstående högst
realistiska planer går vi inte bara
mot en vår utan mot en högsommartid.

anläggningar moderniserats, en
vårdhall byggts för båtmaterielen
och ett femtontal arm6officerare
från I 15 i Borås omskolats till
amfibieofficerare vid KA 4. I den
urspru ngliga amfi bieutredningen, gjord av Överste
Fåreaus, framgår fördelarna
med utbildning på Västkusten.
Dessa har ytterligare förstärkts
genom den kommande omläggningen av värnpliktsrytmen.
Under vintern kan nämligen
amfibieuibildning inte genomföras i Östersjökustens skärgårdar p g a ishinder. Något som
säl lan drabbar Västkustens

Nils-Ove Jansson

skärgårdar.

Ådig utbildning av en halv
amfibiebataljon i kombination
med centraliserad marin utbildning samt arm6utbildning med
nri ktning mot storstadsförband
och korttidsutbildning mot
hemvärnet skulle göra KA 4 till
i

ett högeffektivt utbildni ngs-

förband, väl anpassat för 2000talets krav.

Viktiga politikerbesök vid
MKV/Fo 32
Som alltid vid förestående
försvarsbeslut blir folkvalda med
ansvar för försvarsfrågor en
attraktiv målgrupp för många
regementen och f lottiljer.

Vid MKV/Fo 32har sådan
information lämnats vid två
tillfällen under februari vilka
redovisas på annan plats i
tidningen.
Under april månad har moderater i Göteborg, försvarsutskottets
ledamöter från moderaterna,
centerpaft iet och kristdemokraterna tackat ja till besök. Våra
viktigaste budskap är de goda
utbildningsförutsättning arna för
amfibieutbildning, maritim
samverkan och möjlighet att
göra värnplikt i en storstadsregion.
Lars Afzelius

lnformationschef
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Frivilligförsvaret i Skaraborg
I Skaraborg har intresset för
frivilligförsvaret alltid varit mycket

stort. En bidragande orsak har
naturl gtvis varit forsvarsmaktens
i

mångåriga närvaro, från de tidiga

landskapsregementena och
Karlsborgs fästning till dagens
moderna garnison, en garnison
som idag är gemensam och omfattar Livregementets husarer (K
3) i Karlsborg, Skaraborgsbrigaden (MekB 9), Götaträngkår
(f 2), Markstridsskolan (MSS)och
Skaraborgsgruppen i Skövde
samt iviss utsträckning även Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs.
De flesta av frivilligförsvarets totall 24 organisationer finns representerade iSkaraborg. Nedan följer en kort presentation av de
frivilligorganisationer som
Skaraborgsgruppen har det mesta
samarbetet med.
Skaraborgs Lottaförbund

I Skaraborg finns det c:a 1000
lottor fördelade på 21 kårer och 5
mindre enheter s.k. lottagrupper
som ingår i kårerna. Den största
andelen avtalsbundna lottor tillhör

hemvärnet. De flesta av våra
hemvärnslottor är krigsplacerade
som stabs- eller förplägnadslottor.
lnom hemvärnet finns det även
underrättelselottor med placering
i bataljonsstaberna. På senare år
har vi fått fyra bevakningslottor.
Dessa lottor har samma status
som hemvärnsmännen och ingår
i samma plutoner som dessa.
Nämnda befattningar finns även
för lottorna på arm6sidan, undantaget bevakningstjänsten som

bara förekommer

inom
hemvärnet. Vi har även flyg-,
arm6- och några marinlottor.
Många av de som tidigare varit
arm6-, men även flyglottor, har
gått över till hemvärnet. På vissa
orter i Skaraborg har man en väl
f ungerande unglottaverksam het.
Lottorna i Skaraborg genomför
just nu en stor rekryteringskampanj med direktutskicktill ett stort
antal kvinnor i åldrarna 20 till 45
är.
4

SKBR Skaraborgs Distrikt
Sveriges Kvinnliga bilkår har funnits sedan 1939 och i Skaraborg
finns det numera tre bilkårer med
sammanlagt ca 370 medlemmar.
Skövdekåren är äldst och firar 50års jubileum år 2000. Bilkåren har
en god rekrytering, men problemet
är att få de nya medlemmarna att
teckna avtal med hemvärnet. Under 1999 skall rekryteringen ske
till hemvärnet. Vihoppas även att
vi skall kunna få några nya intressanta befattningar för bilkåristerna
i hemvärnet t ex terrängbilsförare.

krigsorganisation. Blå Stjärnorna
kan ifred krigsplaceras på
"hemvärnsgärdar" så att de får
möjligheter, att under hemvärnsövningar bibehålla kunskapsnivåer och samtidigt lära sig
rutiner på aktuella gårdar.
Röda korset Skaraborgsdistriktet

Svenska Röda Korset bildades
1

865. En av huvuduppgifterna var

att utan åtskillnad bistå de som

sårats på slagfältet.

Samarbetet mellan SKBR och

När
hemvärnet bildades 1940 togs
beslut om, att Röda Korset skulle
medverka vid uppbyggnaden av

FAK fungerar bra.

hemvärnets sjukvård.

SBS Skaraborgsförbundet
I Skaraborg finns det 8 lokalavdelningar av Svenska Blå
Stjärnan som bl, a. genomför
kurser i hur man sköter smådjur,
hundar, hästar och lantgårdens
övriga djur. Lokalavdelningarna
anordnar studiebesök, klubbträffar och läger. Det finns även
två utbildningsplatser för Blå
Stjärnan, nämligen Sötåsenskolan och Uddetorp, vilka båda
är lantbruksskolor. När det gäller
Blå Stjärnans verksamhet ligger
vi i Skaraborg ganska långt
framme. Detta beror på ett bra
samarbete med Blå Stjärnans
vice riksstjärnechef som bor i
Skövde. Man har även en

mycket livaktig ungdomsverksamhet.
Från och med den 1 januari
1998 är alla Blå Stjärnor krigsplacerade i dj urskötargrupper
med en kontaktstjärna, som
sköter samarbetet med berörda
myndigheter och organisationer.
Svenska Blå Stjärnans personal
är civil med uppgift, att vara en
totalförsvarsresurs för jordbruket
och i mindre omfattning även för
veterinärväsendet. Den nya
organisationen innebär ett
närmare samarbete med LRF
och JordbruksverkeVlänsstyrelsen samt med hemvärnets

Röda Korsets hemvärnssjukvårdare krigsplaceras i en
sjukvårdsgrupp inom ett
hemvärnskompani. Utbildningen
omfattar 104 timmar grundutbildning samt 20 timmar årligen återkommande repetitionsutbildning.
Behovet idag inom Skaraborg är
360 st hemvärnssjukvårdare fördelade på de olika hemvärnskompanierna. I Röda Korsets regi
kan man dessutom få utbildningar

i

bl.a första

hjälpen/

hjärtlungräddning (HLR) och barnolycksfall.
FRO Skaraborg

Frivilliga Radioorganisationenbildades 1946 med inriktningen att
kompletteringsutbilda värnpliktiga

signalister. Efter 1973 fokuserades arbetet på hemvärnets samband. I Skaraborg har man drygt
250 medlemmar fördelade på tre

lokalavdelningar: Karlsborg,
Skövde och Lidköping.

FRO rekryterar och utbildar
sambandspersonal för avtal med

totalförsvaret. De flesta krigsplaceras inom hemvärnets staber
eller inom den civila hälso- och
sjukvården på t.ex. vårdcentraler
och sjukhus. Ungefär hälften av
medlemmarna i Skaraborg har
tecknat frivilligavtal och är krigsplacerade med uppgifter i närheten av hemoften. Dessutom erbjuder FRO kompletteringskurser för
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loter och andra flygintresserade.
I Skaraborg är FFK organiserat i

FFK-civilt och FFK-Fo

(en

foflyggrupp med 2 flygplan). FFK
genomför repetitionsutbildning,

fotoflygning, lågflygträning,
rekognoseringar samt fällning
med minifallskärm. Totalt antal
medlemmar är72sL..
Som en del av utbildningen och
som övning inför krigsuppgifterna,

utför FFK fredsuppdrag inom
räddningstjänsten bl.a. brandflyg,
målgång, sjöbevakning, kontroll

av luftledningar vid t.ex. stormskador, viltspaning vid traf kleder,
i

traf

ikövervakning, radiak-

indikering, maskeringskontroll,
pejling av radiosändare m.m. Se-

dan storlänets tillkomst finns
värnpliktigt befä|, bl.a. om ny materiel och planläggning av samband. Även kurser i telegrafi anordnas.

Svenska Brukshundsklubben
Skaraborgs Distriktet

1918 bildades SBK som idag i
Skaraborg består av ca 1500
medlemmar i 16 lokalavdelningar.
SBK utbildar tjänstehundar till flyg-

vapnet, arm6n och statens
räddningsverk
Bevakningshundar tjänstgör vid
våra flygbaser och vid hemvärnets

skyddsobjekt. Räddningshundar
utbildas på uppdrag av statens
räddningsverk och deras huvuduppgifter är att söka efter människor. I Skaraborg finns för närva-

gamla R-län en biträdande läns-

FMCK Skövde har ca 500 medlemmar och har även en omfattande civil tävlings- och träningsverksamhet. Dessutom har man
en uppvisningsgrupp bestående
av enbart tjejer, "Pumorna", som
sprider god PR för kvinnor i försvaret. Även "Armtlns Lejon" har
sitt ursprung i FMCK Skövde.

flygchef samt en flygchef för

Frivilliga Automobilklubben

i

Skaraborg
FAK bildades 1914. FAK Skaraborg, som tillkom 1969, har idag
ca 600 medlemmar. Huvuduppgiften är att utbilda män och kvinnor
tillförare avtungafordon och buss
åt den civila delen av totalförsvaret.

rande 33 räddningshundekipage

Utbildningen omfattar en komplet-

tillförfogande.
Anialet bevakningshundar som
tillhör hemvärnet i Skaraborg är

terande grundutbildning (2-3

idag ca 120 st.

SBK utbildar även hundtjänstinstruktörer och hundtjänstbiträden till flygvapnet och
hemvärnet.

i

kurser bedrivs lokalt.

uppdragsflyg.

Skaraborgs Frivilliga Befälsutbildningsförbund
FBU bedriver vidareutbildning av

värnpliktigt befä|. Utbildningen
kan genomföras som central utbildning i form av veckokurser på
FBU:s kursgårdar eller i olika former av hemortsutbildning på kvällar och veckoslut.
I Skaraborg genomför FBU under
1999 utbildning vid ca 35 tillfällen.

Utbildningen omfattar t.ex. skjut-

ning, strid, ungdomskurser,

gsförbandskurser samt stöd till
bl. a. SLK och SKBR.
kri

Under 1998 och 1999 har
krigsförbandskurser (KFK) genomförts vid hvbat iform av över-

veckoslut) samt repetitionsutbi ldning ('1 veckoslut / 4 är).
Utöver grundkurs och repetitions-

Västra Götalands civilförsvars-

utbildning bedriver FAK Skara-

förbund

borg även kurser med

levnad- och ledarskapsutbildning.

nya

fordonstyper samt lösa lastbärare.
Utbildningen bedrivs till viss del i

1

.januari 1999 övergick Skara-

borgs civilförsvarsförbund till Väs-

samarbete med SKBR och man
utför kontinuerligt transporter av
materieloch personal inom total-

lra Götalands civilförsvarsförbund, där nu "gamla" Göte-

Frivilliga Motorcykelkårernas
Riksf örbund bildades 1929.

försvaret.

FMCK skall förse hemvärnet och

Frivilliga Flygkåren

Skaraborgs län nu ingår med c:a
50 föreningar.
Varje kommun if.d. Skaraborg har

motorcykelordonnanser och såväl

FFK bildades 1962 och är en fri-

grundkurser som ordonnans-

sin egen förening genom avtal
med respektive kommun (15 st

villig försvarsorganisation för pi-

med c:a 2500 medlemmar).

FMCK Skövde

övriga totalförsvaret med

borgs och Bohus-, Älvsborgs-, och

Forts på sidan 11
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Oresunds marindistrikt under 1998
Året 1998 har inneburit stora förändringar för Öresunds marindistrikt. Från att ha varit den
"lilla myndigheten med de stora
uppgifterna", d.v.s. egen självständig myndighet med allt vad
det innebär och DUC till MBS
och CM, har vi sedan den 1 januari 1998 blivit en del av Mt{/
och därmed fått en ny överordnad chef i C MKV. MDÖ ar idag
underställd MKV men lyder avseende territoriel I verksamhet
under Fo Skåne.

MDO gör det ingenting för det är
ju likvärdiga prylar vi får ut
- direktiven om verksamhetens
bedrivande kommer nu via MKV
i stället för direkt från MBS. (
praktiken gör vi samma saker
som tidigare med lite lättare
justeringar. )
- hjälp med personaladministration, sjukvård och löneutbetalningar får vi inte längre från
MKS utan från MKV. ( Dock får
vi varken mer eller midre pengar
i börsen än tidigare. )
- organisationsmässigt sett har
vi "tappat" två befattningar,
Stabschef och C Pers, och frånvaron av dessa skulle lösas genom ökat stöd från MKV och ett
effektivare datorstöd. ( Det där
med datorstöd kan alla se på bilden hur det kan fungera på
vissa håll, jag är säker på att en
del säkert känner igen sig. ) Förlusten av dessa befattningar är
märkbar i en liten organisation
som MDÖ. Vi har dock fått en ny
befattning iform av C Ledsyst,
som tyvärr fortfarande är vakant
men som vi nu försöker fylla.
I

Vägen tillGöteborg och MKV
var beströdd med ett antalförhandlingar om vem som skulle
göra vad, hur det hela skulle gå
till och diskussioner om var
gränsen skulle gå mellan MKS
och MKV. MBS har bestämt att
denna gräns går från gränspunkten Vellinge - Trelleborgs
kommuner till Arconas norra
spets. MDÖ har dessutom det
sydöstra området på Skånes
sydkust ( fram till linjen Sand-

hammaren-Arcona)som
sjöbevakningsområde men där
lyder vi under MKS.
Efter de inledande förhandlingarna kom så den stora dagen 1
januari 1998 då MDÖ och MKV
blev ett vi i ett partnerskap vars (
former reglerats i en omstruk
turorder. Denna innebär bl.a.
-att MDÖ "förlorade" statusen
som LPL och nu får gå med
mössan i hand och be C MKV
när vi vill ha något. ( lbland går
det bra, ibland inte. Vifick dock
nästan hela den budget vi
äskade och det är ju mycket bra
i dessa tider. )
- att vi nu får åka till Göteborg
och föredra de saker vi tidigare
åkte till MBS i Kristianstad och
föredrog
- Mkuhbat i Karlskrona har ersatts med Mkuhbat iGöteborg
när det gäller att fixa MDÖ underhåll. service och att hämta ut
de prylar vi behöver. För oss på

5

,

"finna formerna" för att på smidigaste sätt lösa de gemensamma
uppgifterna.
MDÖ verksamhet under året har
i huvudsak varit knutet till
- incidentberedskap, sjöbevakning och underrättelseinhämtning
- deltagande iTSÖ 98 som slutövning för våra vpl, ledning av
TSÖ 98 B-sidas övningsmoment
- basstöd åt marina enheter som
passerat genom MDÖ område
samt varit målfartyg vid Kustflottans övningar i området
- vpl utbildning med uVinryckning ijanuari och juni
- administration
- värdskapet för två örlogsbesök
i Malmö samt stöd till Fo Skåne
för två örlogsbesök på Skånes
sydkust
- deltagande i sjöräddningsutbildning och -övningar och i
sjöräddningsoperationer i vårt
område med deltagande av
både M DÖ sjöbevakningscentral
och vedettbåtsd ivisionen
- samverkan med Kustbevakningen i det allt intensivare
"Tjuvfiskekriget" i Öresundsområdet och insatser avseende
miljöövervakning
- samverkan med polis och
tullkrim i Malmö och Helsingborg
vid befarad smuggling
- Övrigt stöd åt det civila samhället vid sjömålsutredningar, utbildning av besättningar till
Malmö brandkårs räddningsbåt,
samverkan med polisen i Skåne
- genomförande av utbildningar
av egen fast anställd personal.
Trots de mörka "försvarsmolnen"
ser vi på MDÖ fram emot
milleniumskiftet med nya och sti-

mulerande uppgifter.
Några större ceremonier blev
det inte vid det officiella samgåendet utan arbetet gick vidare
som vanligt. 1998 har kännetecknats av hur vi praktiskt skall
kunna lösa de intentioner som

omstruktureringsordern ville förmedla och vi är på god väg att

Lars Herrstedt
C SäK MDÖ
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Kamratföreninoen ,flU

FLoTTANS ilrar'r

iGötebors
Grundad 1937

fHFt

KUI

FLOTTANS MÄN iGöteborg är
en av 24lokalföreningar som
ingår i ett riksförbund med
samma namn. Riksförbundet har
sitt säte i Stockholm.
Medlemsantalet är omkring
4.000 varav mer än 500 finns i
Göteborgsavdel nin gen.
Motsvarande föreningar finns
även i de övriga nordiska länderna med vilka vi har regelbundna träffar.
I utdraget ur stadgarna nedan
kan man bl.a. läsa att vi har till
uppgift att verka som länk
mellan tidigare och nuvarande
personal inom Marinen.

Utdrag ur FLOTTANS MÄNS
stadgar:
Ändamål:
Föreningen har till ändamål att
vara en föreningslänk mellan nu
tjänstgörande och före detta fast
anställda och värnpliktiga i
Marinen, att genom sin försvarsf rämjande verksamhet och
öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell förening med
allmännyttigt ändamå|, vårda
vapnens traditioner och möjliggöra ett närmare följande av
dess utveckling, befordra ett gott
kamratskap genom fri och
otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt
befrämja utbyggandet av sådan
verksamhet, som kan vara av
gemensamt intresse för medlemmarna.
Medlemskap:
För att erhålla medlemskap
fordras att vid Marinen vara eller
ha varit anställd i militär, civilmilitär eller civil befattning, tjänstgöra eller ha tjänstgjorl som

värnpliktig.
Medlemskap kan därutöver efter
särskild prövning vinnas av
svensk medborgare med stotl
och aktivt intresse för Marinen
och föreningens ändamå|.
All ansökan om inträde avgörs
av styrelsen.

- Rikstidningen "FLOTTANS
MÄN" utkommer 4 gänger/är

FM i Göteborg är mycket aktiv
och vi kan bl.a. nämna:
- Söndagsöppet i Marinstugan
de flesta söndagarna från
september till mitten av maj då
även allmänheten har tillträde
- Vardagsöppet isamma utsträckning på onsdagarna men
då enbarl för medlemmar
- Klubbaftnar en fredag i månaden under vinterhalvåret
- Medlemsmöten höst och vår

Om Du tjänstgör eller har
tjänstgjort vid marinen,
gå med i vår förening och
håll kamratskap och
traditioner vid Iiv.
Medlemsavgiften är t.n.200 krl
år. Om Du vill vara medlem i
annan lokalförening än Göteborg förmedlar vi gärna kontakten.

med allmän diskussion

- Höstfest med dans
- Resor och utflykter med intressanta mål och guidningar
- En mycket uppskattad och
aktiv sånggrupp
- lnformerande kontakter med
pensionärsföreningar och skolor

Vår adress är
FLOTTANS MÄN
Ödogsvägen 71 B
426 71 Västra Frölunda
Telefon O31 - 29 07 23
Fax 031 - 29 71 98
VÄLKOMMEN
Carl-Herman Grönkvist
Ordförande

m.m.
- Vår lokala medlemstidning

"PEJLING" utkommer f.n. med 3
nummer årligen
ii,tr*: ,ltur- rw" $:
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Vad är klockan?
Vad använder vi klockor till? Det
vanligaste är att vi använder
klockor som taktgivare i olika
tillämpningar t.e.
- övervakning av el, vatten,

larmutrustningar
- temperaturstyrning ( natt-

sänkning av värme m.m.)
- väckarklockan, morgonTV
- telefon

- mikrovågsugn, spis
- gatubelysning

- bilelektronik, datorer m.m.
Listan blir MYCKET lång när
man försöker inventera alla de
klockor ( taktgivare ) som vi har
runt omkring oss! Klockor har
blivit mycket centrala för oss
nutida människor. 2000-skiftet
kan komma att påverka ett antal
av de funktioner som dessa
klockor styr.

eÅrrilÄssAN
att ställa tillbaka datumet till
motsvarande datum 1971 och på
så sätt få rätt datum till rätt
veckodag.
Det viktigaste är oftast att man
förväg vet och kan prova vad
som inträffar innan man gör
någon åtgard.

MKV/Fo 32 och KA 4 befinner
sig nu i huvudsak i analysfasen
vilket innebär att vi följer tidsplanen och att vi analyserar de s.k.
verksam hetskritiska utrustn ngarna som vi anskaffar lokalt med
i

avseende på år 2000 relaterade
problem.
Vilken dag trorlvet Du att Du
vaknar efter milleniumskiftet?
Klas Renström
Ledsyst

Hur kan man då förbereda sig?
De flesta klockor kan man
"provköra" för att testa funktionen och sedan planera utifrån
de erhållna utfallet. Här måste
man tänka igenom om "klockan"
hänger ihop med andra "klockor"
och i så fall måste alla dessa
testas samtidigt eftersom ett litet
fel hos en kan generera ett stort
fel hos en annan om den får fel
ingångsvärden. Så är exempelvis fallet med datorsystem m.m.
Det första man tänker på när
man hör ordet klocka är väl
troligtvis armbandsklockan som
är en så naturlig del av vårt
leverne att man ofta tittat på den
utan att man ens vara medveten
om detta. Vad händer nu om
man ställer fram datumet till
midnatt år 2000 och låter tiden
gå till det nya årtusendet? För
de flesta kommer det inte att bli
några fel med datumvisning
m.m. men några "äldre" digitala
klockor kommer att visa fel

veckodag och datum när vi
passerar midnatt.
Vad kan man då göra: man kan
köpa ny klocka, man kan strunta
idet, man kan "lura" den genom

8
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Göteborg
I år visade försvaret upp sina
resurser för sjösäkerhet och
sjöräddning i en gemensam
monter. Denna fanns placerad
centralt vid sjöräddningstorget
och försvarsmaktens resurser
representerades av MKV KA 4,
1.röjdykdiv och Göta hkpbat,
Säve.
Monterpersonalen bestod av såväl värnpliktiga som officerare
från de olika förbanden. Mest
iögonen-fallande var en G-båt
som tillsammans med helikopterbataljonens räddningsbil och
röjdykarnas tryckkammare dom inerade montern.
Ett stort tack till alla som bidragit
till ett lyckat arrangemang.

Anne Samuelsson, Frank Ericsson, Ralf Zander och Johan
Widerberg

n'Före

detta"-dag

Under Trivselkommittöns möte
ombord på Stena-färjan under
PensioNOR-resan i november
togs upp ett förslag att genomföra en "Föredetting-dag". Förslaget gillades och har bearbe-

tats sedan dess. Under sommaren kommer de som har tjänstgjort vid MKV och som där
avgått med någon form av
pension fr.o.m. 1997-01-01 att
inbjudas till en sådan dag,
förmodligen arrangerad någon
Forts på sidan 9
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Sista bevakningsbåten
namngiven
Vid Djupviks varv på Tjörn
namngavs ijanuari den sista i
den tolv fartyg långa serien av
bevakningsbåtar till marinen.
Den gavs namnet Orädd av
hustrun till chefen för Vaxholms
Kustartil leriregemente, Margareta Jontell, inför en stor skara
deltagare i ceremonin.
Generalinspektören for Marinen,
Konteramiral Torsten Lind, sade
bl.a. att han inte hoppades att det
var en bra båt, han visste det.

En solig men blåsig och kall
onsdagseftermiddag var det

dags att officiellt hälsa en "ny"
enhet välkommen till Försvarsmakten, Miloförrådsavdelning
Göteborg.
F.o.m. 1999-01 -01 är förråds-

verksamheten vid Mkuhbat V
överförd till UhregS/M iloförrådV.
Det innebar att c:a 50 personer
fick en ny organisationstillhörighet, dock med bibehållen stationeringsort och i stort sett samma
verksamhet som tidigare.
Efter en sensommar och höst
med sammanträden, förhand-

lingar, avtalsskrivning, rollfördelning, rykten, information m.m.
var det så dags att officiellt ta
klivet in i den "nya verkligheten".
Chegen för Underhållsregemente Syd, Öv 1.Ebbe
Persson samt chefen för Miloförråd Väst, Övlt.Hans Christtensson tog onsdagen 13/1 -99
under några timmar över värdskapet på Officersmässen på
Käringberget. Det började med
att hela "styrkan" samlades
framför mässen för att avlyssna
C Uhreg S välkomsttal, som bl.a.
poängterade att vi "nya" tillförde

organisationen kunskap om den
marina delen av framtida verksamhet samt att kunden är vår
framtid och skallsättas i centrum.
Efter hälsningen avtäcktes den
officiella skylten som dagen till
ära placerats framför mässen.
En buff6 stod sedan uppdukad i
mässen där den egenheten
uppstod att C MKV och hans
stabschef hälsades välkomna till
deras egen mäss. Efter buff6n
överlämnades en Uhreg S sköld till C Mfdavd Gbg, Kn Jan
Sjögren, att placeras på lämpligt
ställe efter ombyggnader och
flyttning till ev. andra kontorslokaler ( By 70 ).
Efter avslutad buff6 var så
Mfdavd Gbg's personal officiellt
inlemmad i Uhreg S gemenskap,
det innebär att det nu finns två
enheter tillhörande denna
organisation på Käringberget,
förutom oss även MTV S/Gbg (
Markteleverkstadsavd Gbg ).
Torbjörn Asplund
Stf C Mfdavd Gbg

De tolv bevakningsb ätarna har

fördelats med 4 tillVaxholm
samt 2 till vardera Härnösand,
Fårösund, Karlskrona och

Göteborg. Byggnationen har
tagit sammanlagt 6 år. Stora
förändringar har arbetats in i
typen under tiden så att det är
stor skillnad mellan den första
och den sista främst navigationssystem och kommunikation,
logg och sonarsystem, nya
anti ubåtsgranater m. m.
Fartygstypen och dess uppgifter
presenterades i Skyddsvästen
nr 4/98.
Föredetting-dag från sidan

B

gång framåt hösten. Programmet under denna dag kommer
naturligtvis att innehålla en
information om vad som pågår
inom Försvarsmakten och inte
minst hur detta påverkar MKV,
KA 4 och övriga förband i
Göteborg.
Trivselkommitt6n hoppas på ett
positivt gensvar när inbjudan
skickas ut. Tag chansen att träffa
gamla arbetskamrater och nya.
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Kamratföreningen YNGVE BLÅ

ordf, Göran Berglin vice ordf,
Kerstin Svensson sekr, Pelle
Sellert kassör samt ledamöterna
Arne Emanuelsson, Jimmy
Dellbing, lngvar Berndtsson
samt de värnpliktigas förtroendeman.
Ni som har tjänstgjotl vid divisionen som vi glömt kalla: HÖR AV
ER! Alla är självklart välkomna.

Adressen är:
Kamratföreningen YNGVE BLÄ

Göta helikopterbataljon SÄVE

Box10117
4OO 70 Göteborg
Telefon 031-692813

Vår förhoppning är att vi nu har
startat en aktiv kamratförening
som bevarar historien, dokumenterar nutiden ( inkluderat
trevliga samkväm ) och har
visioner för framtiden.
Fjärde kvartalet '1988 utsändes
en handling som hette YNGVE
g tfu Z. fret kopterd ivi sionen/
i

.1

2. hel

ikopterdivisionens kamrat-

förening.
Avsikten med denna handlings
utsändande var att undersöka
om det finns ett intresse att
starta en kamratförening för
personal som tjänstgjotl vid

västkustens helikopterdivision.
ÖB personligen har också
uppmanat oss förbandschefer
att bevara och stödja kamratföreningsverksamheten ( HKV
skr 98-04-15 nr 16 528:65176 ).
Mottagare var personal som
tjänstgjort eller tjänstgör vid
Torslanda/Säve. En kamratförening erbjuder plats för alla,
civila, värnpliktiga och militärer.
Att få tag i namn och adresser
på alla som tjänstgjort vid divisionen visade sig, hitintills, vara
en omöjlig uppgift. Vi bestämde
oss där'för att sända ut inbjudan

till så många vi kunde komma
ihåg. Vi i detta fall var Göran
Berglin, min företrädare, och jag.
Resultatet lät inte vänta på sig
och anmälningarna strömmade
in. Men vi fick även kritik: "Ni har
ju glömt NN och NN och NN
och.....". Vi beklagar att vi inte
10

kom ihåg alla men vi räknade
kallt med att få just denna kritik.
Successivt kan vi nu utöka vårt

Roger Eliasson

utskick för att erbjuda medlemskap till alla som är intresserade.
Första kam ratf ören n gsmötet
genomförde s 99-02-24 pä
officersmässen Säve. lntresset
var stort. C:a 50 deltagare fanns
med runt borden denna kväll.
Det var glädjande att se hur
många veteraner som hörsammat kallelsen. Programmet, efter
några välkomstord, bestod av en
information om divisionen, motiven till en kamratförening, visning av en film som visade det
första samarbetet mellan militärhelikoptrar och brandkåren i
Mölndal, upprättande av en
interimsstyrelse samt sam kväm.
i

Kvällen gick i öppenhetens
tecken. Mången gammal god
historia lyftes fram och berättades ännu en gång. Det var stor
skillnad i åldrar, vilket överhuvudtaget inte märktes. Det blev
en fruktbar diskussion efter den
första trevande inledningen.

Mötet valde en interimsstyrelse
bestående av Roger Eliasson,

Skjutningar på Kråk
Torsdagen den 4 mars besökte
ett antal av MKV och KA 4
anställda Kråks skjutfält för att
bese de årliga uppvisningarna
med pansarförband. Tyvärr var
det dimma och ösregn den
dagen varför sikten ibland var
nästan obefintlig. Men humöret
livades upp av den goda, varma
ärtsoppa som serverades och till

vilken köerna ringlade sig långa.
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Hemvärnsdagen - succ6 i repris

Genom FOS planerar man även
att genomföra ungdomsutbildning för alla frivilligorganisationerna.
Ja, det var Stefan Johanssons,
VD på Åby-travet, rubrik på

"ledarsidan" i programbladet
inför travkvällen den 25 februari.

Göteborgsgruppen "invaderade"
återigen Åby- travet med sina
hemvärns- och frivilligorganisationer. Montrar i entr6n,
musikkår, hunduppvrsning och
kokvagn med ärtsoppa, inte att
undra på att folk kommer.
Kanske göteborgarna börjar lära
sig vad Göteborgsgruppen är för
något d.v.s. en del av Göteborg.
Blev det nu samma succ6 som
förra äreI? För att använda ett
klassiskt uttryck från politiken så
"nådde vi inte ända fram". 1998
kom 3.760 besökare, i år 59
färre d.v.s 3.701. Vid en närmare
analys av detta manfall konstaterade vi att det måste bero på
busstrejken och inget annat. Åby
ligger ju något avlägset och
långt ifrån alla är ju helt kördugliga en V5-kväll i februari.

kvällen mycket lyckad vilket
också ÅOy-tedningen glatt
konstaterade, och som en följd
av detta kommer arrangemanget
med all sannolikhet att utvecklas
till en tradition, mycket tack vare
det engagemang som
Hanseman, Morgan, Anders,
Magnus, Gun-Britt, Birgitta m.fl.
visat i detta arrangemang.
Sist men inte minst villjag tacka
alla hemvärns- och frivilligorganisationer som med stor
"glöd" engagerade sig i denna
kvälloch gjort god reklam för
Göteborgsgruppen.
Connv Stambei

Frivilligförsvaret i Skaraborg
forts

ning i säkerhet och överlevnadsamt utbildning av barn, föräldrar m.fl. i överlevnad/vilse.
Avslutning

detta koncept ingår som bekant
att "satsa" på rätt häst, alltså fick
kommendanten, lt Mikael Lundgren, uppgiften att komponera
en "V-femma" enär han inte
hade någon annan uppgift denna kväll. Han lyckades dock inte
nämnvärt bra då det sprack
såväl lopp 1 som 2 och 3. Detta
är i sig en bedrift vilken dock ej
har eller kommer att utvärderas.
Pinsamt nog hade även C MKV
köpt in sig vilket väl knappast

Frivilligorganisationerna hjälper
ofta till vid civila arrangemang.
I Skövde finns även ett "frivillighus! som Skaraborgsgruppen
ansvarar för. Där har varje organisation en egen arbetsplats.
Mycket tack vare detta hus har
samarbetet mellan organisationerna ökat.
I Skaraborg har vi tappat en del
"gamla avtal", dels för att det
sker en generationsväxling och
dels kanske för att det har varit
stora förändringar. Det har inte
varit så många övningstillfällen
förutom inom hemvärnet. Viser
dock framåt och hoppas på
nyrekrytering och att vi då får
nya och entusiastiska avtalsbundna som är beredda att
hjälpa till med nya uppgifter bl.a.
eftersök och brandbekämpning.
Vi är också glada att kunna

tilldela de frivilliga bättre
åersonlig utrustning och ännu
modernare förbandsmateriel t.e.
uniformssystem m/90.

I

i

I Skaraborg finns sedan flera år
ett väl fungerande FOS ( Frivil-

ligorganisationernas Samarbets-

kommitt6).
Syftet är att frivilligorganisationerna skall kunna samordna
aktiviteter av gemensam karaktär, t.e. vid soldatprov som
arrangeras av FBU, så ansvarar
SRK för sjukvårdsberedslapen
och SLK för att deltagarna får

Kersti n Bredeli us/Stefan Ekroth
Utbi ld ningsavdelni ngen

Skaraborgsgruppen

den mat som behövs.

kommer att öka chefens förtroende för Fo- gruppen.
Frånsett färre besökare och en
sprucken "V-femma" så blev

11
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Oststater vill inspektera MKV/Fo 32 under 1999?
Under slutet av 1998 genomförde MB S en kontrollav MKV/
Fo 32 förmåga i att vidta rätt
åtgärder med anledning av WD
94. I dag finns indikationer på att
några OSSE-stater under 1999
överväger att med stöd av WD
94, genomföra inspektion eller
utvärderi ngsbesök i Sverige.
Dessa besök kan komma att
beröra staber, förband och
skolor inom Västra Götalands
försvarsområde.
Grunden för åtgärder enligt WD
94 är att samtliga berörda stater
årligen lämnar uppgifter till varandra om egen militär rustning
och militär verksamhet. Dessa
uppgifter skall kunna kontrolleras genom att under ett besök
på plats kunna observera,
inspektera eller utvärdera.

g
g

Flygbasbesök: genom att
visa verksamheten och
samtala med personal
skapa föftroende.
lnbjudan: att värdnationen
klarlägger att hotande militär

verksamhet inte pågår.

WIENDOKUMENTET
De mi litära överenskommelserna var ursprungligen begränsade till skyldighet att i förväg informera andra stater om planerade större militära övningar. De
har senare utökats till ett stort
antal överenskommelser. Dessa
är samlade i Wiendokumentet

Europa' (engelska: OSCE).
När förhandlingarna i Wien och
Budapest fortsatte om förtroende- och säkerhetsskapande
åtgärder inom ramen OSSE
resulterade detta i nya överenskommelser mellan de 53 ingående stater. Överenskommelse-

som har stor militär betydelse
och som kan kontrolleras av
andra stater. Detta gäller i hela
Europa och är politiskt bin-

vilket ytterligare förbättrat och
ersatt det tidigare WD 92.

Syftet med de olika typerna av
besök i varandras länder är i
stort:
! lnspektion: att kontrollera att
militär verksamhet följer
bestämmelserna iWD 94
9 Utvärdering: att kontrollera
att tidigare lämnade uppgifter stämmer med verkligheten
: Observation: att kontrollera
att större militär aktivitet inte
är hotande för annan stat
och att den genomförs på
det sätt som angivits i
föranmälan eller anmälan

12

genomföras.

Kontakter mellan militär personal från olika länder ska öka
förtroende och förståelse.
Förhoppningen är att detta ska
hindra den misstänksamhet som
ofta förvärrar konflikter. En typ
av kontakter är så kallade flygbasbesök. I WD 94 finns också
regler för krishantering. Ett datanät har byggts ut så att OSSEstaterna snabbt ska kunna kontakta varandra.

1ee2 (wD e2).
OSSE blev den nya benämningen för det tidigare ESK.
OSSE står för 'Organisationen
för Säkerhet och Samarbete i

Avsikten med bestämmelserna
är att skapa förtroende och
säkerhet i Europa genom ökad
militär öppenhet mellan staterna.
lngen stat ska behöva känna sig
hotat av till exempel en plötsligt
inledd stor militär övning eller
trupprörelse i ett grannland.
Bestämmelserna gäller sådant

dande.

stat befarar att en annan OSSEstat inte följer överenskommelserna kan inspektioner

rna är dokumenterade i WIENDOKUMENTET 1994 (WD 94),

Alla medlemsstater i OSSE
lämnar årligen uppgifter till varandra om sina militära styrkor
(utom sjöstridskrafter). Exempelvis lämnar Sverige uppgifter om
vilka flygflottiljer vi har och hur
många stridsflygplan och helikoptrar som finns. När det gäller
markstridskraft er redovisas
bland annat förband ned till brigader och deras viktigaste
vapen. Att de lämnade uppgifterna är korrekta kan stater
kontrollera genom så kallade
utvärderingsbesök.
Vidare lämnar vi föranmälan om
större övningar. Till de största
övningarna inbjuds utländska
observatörer. Om någon OSSE-

Utländska besök i Sverige inom
ramen för WD 94 ska ges
högsta prioritet vad gäller
förberedelser och genomförande. Öppenhet ska visas från
svenska förbands sida utan att
vi avslöjar sådant som är hemligt. Utländska observatörer och
inspektörer har ställning som
diplomater och ska bemötas
arligt och korrekt.
I slutet av artikeln framgår vad

Du skalltänka på vid inspektion, utvärdering, observation
och flygbasbesök vid just Ditt
förband.
Denna artikel ger endast en
kortfattad information om WD
94. WD 94 finns vid varje
militärt förband så att var och
en skall kunna sätta sig in i
avtalet.

Förberedelser vid MKV/
Fo 32
Vid MKV/Fo 32 stab har utgivits
en öppen stående order för
tillämpning av Wiendokumentet.
(Skrivelsen är daterad 1998-1001 med nummer 01 800:989).
Skrivelsen omfattar bl.a. underlag för overhead-bilder samt
förslag på föredragningstext på

SKYDDSVASTEN
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genomgångar som kan komma
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OBSERVERA!

att genomföras för besökande
från annan OSSE-stat.
Skrivelsen är även ett styrdokument för vilka resurser förbandschefer inom Västra Götaland
förväntas tillföra samt vad
föredragningar skall innehålla.

Att komma ihåg vid inspektion, utvärdering,
observation, besök eller
flygbasbesök i enlighet
med wD 94.

utveckl ng. Vid årsmötesföri

Det yttersta syftet med besöken
är att öka förtroendet mellan

folken och stater och därigenom
minska risken för konflikter.
Detta innebär att vår grundin-

ställning till inspektioner och
besök ska vara positiv. Denna
inställning ska prägla umgänget
med de utländska besökarna.
Curth Andersson
Undsäk MKV/Fo 32

Tänk på att uppträda korrekt
. Skryt aldrig med hur duktigt
Ditt förband är och berätta
inte heller om de svagheter
som kan finnas
. Svara på de frågor Du får
som hänger samman med
det syfte inspektionen eller
besöket har. Berätta inte vitt
och brett om andra saker.
. Uppträd korrekt och artigt.
Tänk på att Du representerar Ditt land och att de
utländska besökarna har
ställning som diplomat och
har rätt att få svar.

I år inleddes årsmötet med en
information av konstnären Jan
Falkman om marinmåleriets

Konstföreningens årsmöte
Konstföreningen är mycket
uppskattad vilket inte minst
medlemsantalet 255 skvallrar
om. Den är aktiv med utställning
i militärrestaurangen med en
eller flera konstnärer varje
månad. Varje kvartal lottas ett
antalverk ut bland medlemmarna och vid årsmötena ett

handl i ngarna avtackades ordfö-

randen Lars Fux6n med blommor och valdes Rolf Ottosson till
ny ordförande. Som en bekräftelse på denna ära vann Rolf,
när hans nummer drogs, den
tavla som kostat mest i inköp.

Ärsmötet beslöt på förslag av
styrelsen ati öppna föreningen
för alla anställda inom Käringberget och samtidigt byta namn

till Käringbergets konstförening.
Efter en trevlig kväll gick de
glada vinnarna hem med sina
vinster. På fotot inspekterar
några av medlemmarna konstverken före årsmötets början.
Redaktören

storl antal. I år till exempel24
verk i prisläge från 250 till 3.850
kronor.

Dessa frågor skall Du inte
svara på:
. Var Ditt förband mobiliserar
. Hur lång mobiliseringstid
förbandet har
. Vilka krigsuppgifterna är
. Hur organisationen ser ut i

.
.
.
.
.

krig
Var Ditt förband ska finnas
krig
Hemliga anläggningar
Vilken krigsduglighet Ditt
förband har
Vad vapen och materiel
klarar av
Hur mycket ammunition,
drivmedeloch mat Ditt
förband har med sig och

i

förbrukar
Hänvisa till Din chef om Du är
osäker på vad Du får svara på!

t3

SKYDDSVASTEN

Ärl gt
i

i

I .99
och medlemmar ur MKV/Fo 32

nformationsmöte

stab omfattande:
- läget angående kommande

försvarsbeslut
- analys av nuvarande hotbildsläge samt MKV/Fo 32 kommande uppgifter för hemvärnsförbanden
- C MKV/Fo 32 beslut i stort och
riktlinjer för hemvärn och frivilligverksamhet
- aktuella bestämmelser för
vapenhantering
- organiderandeav och tänkta
uppgifter för
hemvärnsberedskapspl utoner.

Ett informations- och diskussionsmöte med MKV/Fo 32 26

hemvärnskrets/bataljonschefer
samt ordförandena i hemvärnets
avtalsslutande frivilligorganisationer genomfördes på Såtenäs ( F 7 ) lördagen 1999-03-20.
Det var första gången ett gemensamt informationsmöte med
hemvärnet och dess avtalsslu-

tande frivilligorganisationer
genomfördes. Motsvarande
informationsmöte genomfördes
1998 men organisationerna var
då separerade med ett hemvärnsmöte i februari och ett frivilligorganisationesmöte i augusti. Vid dessa möten framkom
önskemål om att denna tyP av
möten borde vara årligen återkommande liksom att de bör
vara integrerade.
C MKV/Fo 32 har stor förståelse
för och är mycket mån om
hemvärns- och frivilligorganisationerna inom vårt stora försvarsområde, inte minst nu i
des-sa tider då Försvarsmaktens
numerär tvingas att minska.
Tyvärr kunde inte Fobef själv
nårvara p.g.a. ett förberedelsemöte i USA inför kommande
ledningsövning i samband med
NATO 50 år i vilken han har utsetts att leda de marina stridskrafterna. Han hade dock iförväg låtit spela in en videotejP
där han hälsade alla deltagarna
välkomna till en förhoppningsvis
14

givande dag samt framförde eit
tack till Göteborgs, Älvsborgs
och Bohusdalsgruppens hemvärnsförband för det fina resultat
som framkom vid Rikshemvärns-

chefens inspektion i höstas. I sitt
anförande betonade Fobef särskilt att några avsteg från gällande vapen hanteri ngsbestämmelser, inberäknat årlig inventering, ej kommer att tolereras.

Efter Fobef inledning vidtog en
information från Stf C MKV/Fo

32, överste Lennart KlevensParr,

Övre fotot: Stt C MKV/FoS2 lyssnar på
G

öte

b o

IJ nd re

rg s g ru p pens drskusslon.

fotot: Ätvsborgsg ru ppe n

Yrflr
I

Mötesdeltagarna i nmundigade
inte bara ovanstående information utan fick också möjlighet att
spisa en god lunch liksom föroch eftermiddagsfika på
flygflottiljens mäss.
Dagen avslutades med en
försvarsgruppsenhetsvis diskussion om och redogörelse för
konsekvenserna av förelagd
information.
Kjell-Erik Älverbrandt
Fo-samordnare
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nnfortetn' by 67

K-O Karlsson och Ingemar Boman pustar
ut efter invigningen

nära samarbete i en mängd olika
frågor och kan nu på ett rationellt sätt hantera dessa. Dessutom innebär den samlade
grupperingen att de gamla
byggnaderna som vi tidigare
utnyttjat för verksamheten nu
kan rivas vilket i sin tur innebär
m nskade MAl-kostnader. Först
i tur står byggnad 32, baracken
mitt emot matsalen, och byggnad 34, lokalvårdarnas gamla
villa. På sikt avvecklas FORTV
byggnader i fortbacken.
i

Kenneth Senntoft

Chef FE

Apropå motion
Skyddsvästen har tidigare visat
bild från motionshallen. Här
visas ett glatt gäng med ledaren
Lisa Nordahl i mitten efter ett
hårt pass.

lnvigningen av Fortifikationsverkets ( FORTV ) och MKV
Fortenhets nya lokaler i byggnad 67 på Käringberget ägde
planenligt rum 99-02-22.
Byggnaden har ifolkmun kallats

bl.a. FORTET och MALDIVERNA, vad den slutligen skall heta
får väl framtiden utvisa.

vilket kommer att innebäraförenklad ledning och effektivisering av fastighetsdriften. Fortenheten är MKV/Fo 32 internhyresvärd med uppgift att lämna
stöd vad avser försörjning av
mark, anläggningar och lokaler.
Fortenheten och FORTV har ett

I förra numret nämnde vi också
att "spinning" var på gång. Den (
det? ) har nu kommit igång vilket
visas på fotot där några deltagare koncentrerar sig hårt på att

följa ledarens anvisningar. Även
här kör Lisa Nordahl hårt.

Ett stort antal besökande från
såväl MKV/Fo 32 som inbjudna
gäster deltog i invigningen. Alla
som inte hade möjlighet att besöka oss invigningsdagen är
välkomna i efterhand.
Fortet är ytterligare ett exempel
på sambruk av resurser på
Käringberget mellan Försvarsmakten och annan statlig myn-

dighet, i detta fall FORTV.
FORTV företräder staten som

ägare till mark, anläggningar
och lokaler som Försvarsmakten
behöver och förhyr för sin verk-

samhet. FORTV är således vår
hyresvärd och ansvarar bl.a. för
drift, underhåll och lokalvård. I
den nya gemensamma byggnaden är nu MKV Foftenhet och
hela FORW driftstyrka samlad,

15
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Efter besöken vid 18. Ptrbdiv
respektive KA 4 tog C MKV vid
och höll en genomgång där de
samlade motiven för att även
fortsättn n gsvi s f örläg g a utbi ldningen av både helikopter,
kustartilleri och sjögående
förband till Göteborg föredrogs.
Hela besöket avslutades med
buff6 på Off icersmässen.

Besök av riksdagsmän

i

Henrik Stiernström

Julgransplundringen
Trad itionellt genomfördes jul-

Som ett led i MKV/Fo 32 ansträngningar för att visa våra

folkvalda politiker varför man,
med en krympande ekonomisk
ram för Försvarsmakten, skall
satsa mer på utbildningen av

värnpliktiga i Göteborg genomfördes under onsdagen den 24
februari ett besök av ledamöter
ur den Socialdemokratiska
gruppen i Försvarsutskottet.
Besöket inleddes med att Kmd 1
Nils-Ove Jansson och Öv Bengt
Delang tog emot besökarna vid
byggnad '1 för att därefter med
sällskapet förflytta sig till Radarhöjden. Väl uppe på höjden,
med en strålande utsikt över
Göteborgs skärgård, redogjorde
Chefen KA 4 för förbandets
utbildningsuppdrag och utbildningsbetingelser, där bland annat regementets närhet till både
skärgårdsövningsområden och
övningsområden till lands framhölls.
Efter den inledande genomgången bar det av till KA 4
hamn. I vårdhallen genomförde
sedan befäloch värnpliktiga ur
Amfibiekom paniet en materielstig med utrustning ur Amfibiebataljonen. Visningen i vårdhallen följdes av att C Muldiv, Kn
Jörgen Svensson, höll en
genomgång om KA 4 fartYg och

16

båtar varvid våra goda möjligheter till eget båtunderhåll framhölls. Besöket vid KA4 avslutades med en korl transPoft med
stridsbåt till Tång-uddens hamn
där C 18. Ptrbdiv, Örlkn Bengt
lsraelsson, tog emot och orienterade om sin verksamhet På ett
förtjänstf ul lt och uppskattat sätt.

gransplundringen på officersmässen under några timmar På
Trettondedagen. Den arrangerades, också traditionsenligt, av
KA 4 yngsta befä|. I år ansvarade Peter Bladh, Madeleine
Staltoft, Johan Gustavsson,
Orjan Bengtsson och Martin
Andersson för dansen kring
granen, fiskdammen, filmvisning,
glass och, alla barns förtjusning,
tomtens utdelning av klaPPar. Ett
40-tal barn med föräldrar infann
sig till festen och alla deltog med
förtjusning. lnte minst många
pappor dansade kring granen.
Tomten är dock den som är mest
uppskattad. Titta bara på de
förväntansfulla barnen på
bilden.
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Göteborgsreg ionens försvarsmuseala samrådsgrupp
Göteborg och dess föregångare
är som företeelse nästan 1000 år
gammal. Under 1600- och 1700talet var staden en fästningsstad
som räknades till en av de starkaste i norra Europa. Befästnings-

verken var till omfånget motsvarande 10 stycken NyaÄlvsborg så
som den idag är bevarad. Regionalt ingick fästningsstaden i ett försvarssystem som innefattade Var-

berg, Bohus och Carlstens fästningar. Härutöver tillkom flottans
göteborgseskader. Regionens för-

band var såväl värvade som
indelta. Under 1800-talet gjorde
den vapentekniska tekniska utvecklingen fästningarna omoderna. lnom ramen för en omfattande omdaning av rikets "krigsmakt" infördes den allmännavärnplikten vid sekelskiftet. En mycket

omfattande utbildningsorganisation byggdes härvid upp genom att
de indelta förbanden kasernerades. Nu nästan på årsdagen 100
år efter värnpliktens införande står

tioner, föreningar, stiftelser och in
tresseorganisationer som värnar
om regionens militära historia till
ett diskussionsmöte kring möjlig-

heterna att bilda en försvarsmuseal samrådsgrupp. Totalt var

vi ett fyrtiotal som fredagen den
12 februari samlades på Käringberget. Kommendör Sune Birke,
Statens försvarshistoriska museum, som följde mötet kunde
konstatera att samtliga genomgå-

ende var mycket positiva till vår
chefs initiativ.

I nuläget arbetar vi med ett
organisationsutkast. Vår forhoppning är att detta under våren skall
mynna ut i att en mindre grupp kan
samlas för att börja strukturera det

fortsatta arbetet. Klart är attengagemang lider vi inte brist på.

Berl-Eric Pousar

"försvarsmakten" ånyo inför

inte enbart chefens sak att lösa
dessa.
Frågor, som inte kan lösas inom
ramen för arbetsplatsens befogenheter eller ligger utanför den
normala arbetsledningens
domäner, kan lyftas till en
samverkansgrupp på chefsnivå,
där parterna finns representerade. I sådana samverkansgrupper behandlas bl.a.
verksamhets- och personalfrågor samt arbetsmiljö- och
jämställdhetsfrågor.
När projektgrupper ges uppdrag
att utreda eller ta fram underlag
som berör hela organisationen
eller flera enheter ska det vara
naturligt för parterna att tidigt

medverka i sådant arbete.
Måhända kommer det att ta
längre tid att förbereda och
förankra vissa beslut men säkert
blir lojaliteten och kraften större
vid genomförandet om man varit
delaktig i beslutsprocessen.

omvälvande förändringar.

Den pågående omdaningen av
försvarsmakten är inte avslutad än
på många år. Troligt är att slutresultatet kommer att bli mer revolutionerande än vad merparten av
oss i nuläget kan ta till oss. Som
antytts är förändringar inget nytt
utan något vi alltid kommer att leva
med.

Nytt samverkansavtal
vid MKV/Fo 32 och

KA4
Glöm det gamla synsättet med
två parter som möts på var sin
sida av ett förhandlingsbord och
försöker komma överens om ett
redan färd gbehandlat förslag.

Nu ankommer det på oss att
tillsammans tillämpa
samverkansavtalet så att det
upplevs meningsfullt att
engagera sig och på så sätt ta
ansvar för resultat och kvalitet.

Lars Afzelius

C PersE

i

När dagens organisation i många
avseenden befinner sig i "fritt fall"
är det extra viktigt att hämta kraft

ur historien för att kunna aktivt
vara med och forma framtiden.
Göteborgsregionen är en av landets viktigaste regioner och en be-

tryggande försvarsmaktsnärvaro
är en av förutsättningarna för en
fortsatt dynamisk och trygg utveckling av regionen.
På C MKV/Fo 32 initiaiiv inbjöds
hösten 1998 ett stort antal institu-

Det nya samarbetsavtalets syfte
är att genom tidig samverkan

och ökad delaktighet från alla
anställda nå en effektivare
verksamhet.
Samverkan kan ske iform av
arbetsplatsträffar där all personal ska deltaga och stimuleras
att tillsammans utveckla verksamheten på den egna arbetsplatsen. Arbetsplatsträffen bör
inte omfatta fler än 12 personer
och om problem uppstår är det

l1
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Om Du hittar något
som Du inte vet
vad det är i havet
eller iskärgården
kan Du alltid ringa
Västkustens marinkommando telefon
031 - 69 20 00 eller
031 - 69 00 00.
Dessa nummer
passas dygnet

runt.

Sommarhalvåret är den årstid då
flest människor rör sig med båt
på havet och i skärgårdarna.
Följaktligen finns då många fler
par ögon som upptäcker föremål
som expefter behöver ta om
hand.

Besök av vår riksdagsledamot från Försvarsutskottet
Riksdagens kontaktperson med Göteborgs garnison

Ovanstående foto togs i somras
då stridsbåt 907 befann sig på
uppdrag i norra Bohuslän. MKV
sjöbevakni ngscentral an ropade
och beordrade stridsbåten med
besättning vpl Björn Säljö,
Mattias Englund och Pontus
Carlsson att hämta ett okänt föremålsom en privatperson hittat
itrakten av Bovallstrand. Så
gjordes och föremålet lämnades

till kustbevakningens station i
Kungshamn. På fotot syns Stefan Edentun och lngemar Johansson ta emot föremålet i
Kungshamn som den här
gången baravar en boj och inte
en mina. Gissa om privatpersonen som rapporterade fynden blev förvånad och imponerad av den snabba reaktionen.
Fritt nedtecknat efter berättelse
av Dick Årebrink som också tog
fotot.

18

Måndagen den 22 februari besökte riksdagsledamoten Berit
Jdhannesson, vänsterpartiet,
MKV/Fo 32, KA4, 1 S.ptrbdiv
samt, med hjälp av en helikoptertransport, även Bohusdalgruppen i Skredsvik för att informera sig om förbanden. Starkaste intrycket gjorde nog två
hemvärnsmän, ursprungligen
från Egypten och Jugoslavien,

när de berärrade om den stolt-

het de kände när sönerna kallades in till värnpliktstjänstgöring
och därmed var accepterade i
sitt nya hemland.
Ett tackbrev med många vänliga
och uppskattande ord anlände
några dagar senare till MKV.

Lars Afzelius
lnfochef
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Tomten har gått till sjöss
Att Kustbevakningen har många
strängar på sin lyra vet ju alla
idag. Detta hindrar inte att vi
provar nya grepp. Detta gjorde
besättningen på KBV 288 ijulhelgen.
Många av oss på 288:an har ett
för'flutet till sjöss innan vi började
i Kustbevakningen. Många jular
har avnjutits fjärran från hemmahamn. Rikligt med mat, frukt och
andra godsaker ser vi som naturligt. Det är lätt att förstå hur
det kan vara utan allt detta.
Efter att ha gjort kontroller om-

bord i "Petrogradskaya Storona"
från St Petersburg och träffat besättningen bestämde vi oss för
att ge vårt bidrag till en trevligare jul för dem. Strax innan jul
tog vi pengar från vår matkassa
och inhandlade några lådor frukt
och en julgran. Det blev inte
mycket för den 58 man stora besättningen. Då kom Alf på att
Sjömanskyrkan är ju en existerande möjlighet. Vitog kontakt
med prästen där, Orvar. Han
ställde genast upp med 1000:-.
En slant som vi skulle försöka få
ännu större. Eftersom bankräntan är dålig och det dessutom redan var dagen före julafton fann vi att bästa sättet var att
övertyga någon handlare om
dennes roll som "deltidstomte".
Utan pressen skulle det förstås
bli svårt. Jag satte mig och
ringde runt till tidningarna för ait
få deras draghjälp. Detta resulterade i att TV och ca 5 dagstidningar, GP - Bohuslänningen Arbetet - GT och någon mer
uppmärksammade vårt arrangemang. ICA Stenungsund lovade bidraga med 1000:- (vilket
senare endast blev 200:-). Varorna inhandlades på juldagen
och eftersom en del mat hade
s.k "kort datum" blev det en hyfsad matkasse som vi kunde
överlämna till fartygets besättning.

Nu rullade allt på....Radio Göteborg ville ha med oss i en direktsändning. Befälhavaren på
ryska fartyget berättade att
Moskva Radio - motsv SR P1 nämnt i riksnyheterna att
Svenska Kustbevakningen uppvaktat inför julen med mat, frukt
samt julgran.

All publicitet i massmedia resulterade i att snälla människor
som läste om oss tog egna initiativ. Mat och kläder samlades
in och KBV 303 fixade leveransen ut till fartyget. Ett par enskilda människor har kontaktat
regionen//B och jag har fått
mottaga klädartiklar som lämnats över. Vi har fått bra kontakt
med befälhavaren som är
mycket tacksam. Vi har fått nya
vänner på andra sidan Östersjön
och mängder med kunskap.

Kurt Eriksson
KBV 288

Historiskt möte med
Alvsborgs hemvärnsråd
Hemvärnet inom MKV/Fo 32 står
i begrepp att samprdnas till en
gemensam organisation. Det
gäller inte minst hemvärnets
medinf lytandeorgan som varit
uppdelat i enlighet med de tidigare försvarsområdena Fo 32,
Fo 34 och Fo 35. I och med det
nya stora Västra Götalands Försvarsområde kommer det, efter
vårens tre hemvärnsting, att bildas ett nytt Fo-hemvärnsråd
med ledamöter från de fyra i området ingående FOgrpenheterna
Boh usdal, Göteborg, Skaraborg
och Älvsborg.
Bilden nedan är från det sista
Fo-hemvärnsrådet i " gamla"
Älvsborg och hölls iVårgårda
under mars månad. Rådet leddes av C MKV, kommendör 1.
Nils-Ove Jansson ( sittande som
nummer fyra från höger ). Sittande längst till höger rådets
vice ordförande, f.d. kretshemvärnschefen Olof Johansson, Asklanda.
Lars Brink
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Utdelning under 1998
Till MKV personal utdelades belöningen till:
Fbint Elisabeth Adolfsson, Kn
Anders Benett, Köksföreståndare Birgitta Bergqvist, Kn Bengt
Hamr6, Ass Gunilla Hjärn, Ding
Anette lngerlund, Ass Birgith Johansson, Ass Eva LarssonTures, Lt Christer Lundberg, Ass
Solveig Olsson, Kk RaEnar

Wallerstedt samt Ass,Siv Wik-

tade som inskrivningsförrättare
och har nu avgått med SPB.
Gunnars "bottentjänst" som
major har han vid A 9 i Kristinehamn.

NOR-utdelning på Kustbevakningen, Region Väst
Torsdagen den 26 november-98
överlämnade GD Marie Hafström utmärkelsen för "Nit och
redlighet i rikets tjänst" till årets
jubilarer Göran Henebornn
operativ chef samt Bo Åvall,

vakthavande befä|.
Utdelningen förrättades vid en
ceremoni på KRLV.

strom.

Till KA 4 personal utdelades belöningen till Överste Bengt
Delang, Kn L-O Dahlund och Kn
Stefan Kjellberg.
Belöningarna utdelades traditionellt vid julsamlingen i Carl Johans kyrka. På fotot mottar Siv
Wikström den pampiga kristallskål hon valt ur C MKV hand.

Vid Pliktverkets regionkontor i
Göteborg har två medarbetare
förärats med NOR. Alf Samuelsson arbetar med civilpliktsärenden och var tidigare anställd vid länstyrelsen i Göteborg. Gunnar Strömqvist arbe-

På fotot nedan syns från vänster

Peter Örlendahl, Göran
Heneborn, Marie Hafström samt
Bo Åvall
Foto: Stephen Cederrand/lngela
Berntson

