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Ordföranden har ordet
Nu går det raskt mot ljusare tider, med ungefär
en kvart mer dager i veckan.

Plusgiro 17 10 56-5
Brigadgatan 10 A, 504 31 Borås
info@kamrati15.se

I USA pågår förberedelser för valet i höst. Det
känns lite svårt att hitta någon demokrat som
på allvar ska kunna hota Trump, som ju är förvånansvärt populär på hemmaplan.
I Sverige pågår förberedelserna för ett försvarsbeslut som avses fattas sent i höst. Där pågår
resonemang om vilken budget som ska ligga till
grund för Försvarsmakten
FM har anmält att det saknas 55 miljarder över
planeringstiden, för att man ska kunna inta den
organisation och beredskap som beredningen
angav i sin rapport. Starka förseningar hotar
att drabba främst armens förnyelse och upprättandet av nya brigader. Min bedömning är
här att det är viktigt att så snabbt som möjligt
åstadkomma avhållande effekt.

HEDERSLEDAMOT
Bengt Tellow
Ordförande:
Svante Bergh
Tel. 0709-20 21 88
E-post:
svante.bergh@me.com
Svante Bergh

Vice ordförande:
Sven Wergård
Tel.bost. 033-29 15 30
E-post:
sven.wergard@gmail.com
Sven Wergård

Sekreterare:
Ingrid Ståhl
Tel. 0706-35 55 03
E-post:
iobstahl5@gmail.com

Därför är vapensystem som kan verka på
långa avstånd, och när en angripare byter element tex från sjö till land eller från luft till land,
av särskild betydelse. Sådana här system - tex
cruise missiles från flygplan eller fartyg, eller
markrobotsystem med över 20 mils räckvidd
åstadkommer en osäkerhet i Kreml och verkar
därför avhållande. De är ganska personalsvaga
och kan därför sättas upp snabbt.
I övrigt vill jag påminna om den stora betydelsen av Göteborgs hamn med logistikförbindelser via bla annat Borås. Här sker så stor del av
Sveriges - man även Finlands och Norges försörjning, att förstärkningar av försvaret är bedöms helt nödvändiga. De system som måste
finnas redan vid låga konfliktnivåer är:
•

En minröjningskapacitet. Idag kan redan
hotet om minering av farlederna in mot Göteborg innebära att redarna och facken vägar att låta fartygen angöra hamnen.

•

Luftvärnsskydd av Patriotsystemet - idag
kan hotet om insats mot hamnen av tex
Iskanderrobotar få vår regering att överväga eftergifter. Även här kan redare och
fack reagera då detta kan drabba oss i en
fredssituation. Om tillförseln avbryts får vi
varubrist, hamstring och nära avgörande
problem inom ett par dygn.

Ingrid Ståhl

Kassör:
Jan Andersson
Tel.bost. 033-10 15 57
E-post: jan@renajs.se
•
Jan Andersson

REDAKTIONEN:
Älvsborgaren:
Lars Rehn
Tel.bost. 033-41 49 43
E-post:
larsbarry.rehn@gmail.com
Lars Rehn

En gemensam militär operativ ledningskapacitet för arme och marina förband lokaliserad i Göteborg, för samordning och
övningar med staden och länet. Det har vi
alltid haft förr om åren, och nu är det om
möjligt än viktigare. Ledningen vid kris behöver samordnas militärt och civilt.

Kamratföreningen ångar på med en rikhaltig
verksamhet. Nyligen har I 15 Idrottsförening
återstartats och vi ser fram emot en växande
verksamhet under ledning av Tony Sågare
och Fabian Rosengren. Här är Ni välkomna att
delta.

Vi har haft föredrag av Docenten
och Kina experten
Fredrik Fällman. Han
tryckte på vikten av
en svensk Kinapolitik, och att vi inte är
naiva. Har vi väl fått
kinesisk närvaro är
det synnerligen svårt
att bli av med den.
Svante Bergh
Läs tex om farhågorna runt Volvo där det nu talas om att Geely och
Volvo ska bli ett gemensamt märke. Vad ska vi tillåta att kineserna äger? Kom ihåg att all verksamhet
- även som synes privat - snärjs in av kontrolleras
av kommunistpartiet.
En annan uppskattad gäst var chefen för Göteborgs Garnison Översten Peter Fredriksson. Han
är en mycket dynamisk och driftig chef och det
pågår mängder av förändringar och förstärkningar
som han redovisade. Det förefaller ju nu planeras
för en amfibiebataljon på området och att det då
bildas ett regemente i Göteborg. Detta är utmärkt
då det också signaler signaler till omvärlden om
betydelsen av hamnen.
Erik Pousar är en auktoritet vad avser problematiken i gråzonen, dvs tillståndet mellan fred och
krig. Han höll ett intressant föredrag om detta och
med huvudvikt på Göteborg. En mycket intressant
diskussion följde, bl a avseende hemvärnet och frivilligorganisationernas roll. Diskussionerna gav, att
en betydlig utökning av dessa vore av stort värde.
Vi ska snart ha besök av fd ÖB Generalen Sverker
Göransson, som kommer att tala om det militärpolitiska läget. Det kommer att bli intressant då han
har möjlighet att ”tala ur skägget” på ett sätt som
inte är möjligt då han var aktiv.
Senare kommer också Landshövdingen Anders Danielsson till föreningen. Han kommer att tala runt
totalförsvaret i västar Sverige.
En stor begivenhet i år blir senare Regementets
dag. Vi får starkt stöd av bl a Regementena i Väst
och många frivilligorganisationer. Denna dag förväntas därför bli riktigt bra.
Slutligen har vi god kontroll på ekonomin i föreningen, och jag vill avsluta med att offentligt tacka
vår eminente Jan Andersson för sitt engagerade
arbete som verksamhetsansvarig i föreningen.

Svante Bergh
Ordförande

Utgivare:
Kamratföreningsförbundet Älvsborgarna
Redaktionen förbehåller sig rättan att på insända
bidrag sätta underrubriker och p.g.a. disponibelt
utrymme tvingas till avkortningar.

E-POSTADRESS!
Har du e-postadress så sänd in den till vår kanslist Stefan Jacobsson

info@kamrati15.se
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FÖREDRAG - NICKLAS SENNERTEG
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Vi har många intressanta och mycket bra föredrag i vår förening

Ett av dem var Nicklas Sennertegs
om sin nya bok
Nicklas som är medlem i vår Kamratförening och varit med vid flera av föreningens
resor i Europa. 2016-01-16 fick vi lyssna
på hans mycket intressanta föredrag med
handling om sin nya bok, ”Allt jag känner
är att mina fötter gör ont” Titeln kom-

byggt ut det till Tredje rikets största lägerkomplex med flera stora läger och över
35 lite mindre arbetsläger. I dessa läger
var ett liv inte värt någonting. Dagligen
mördades människor som inte kunde utföra arbeten.
De arbetsdugliga var slavar i
gruvor som inte stöttades upp
utan ras förekom ganska ofta.
Människor användes såsom
försöksdjur i medicinska experiment där hundratals fångar
under väldiga plågor dog utan
att de fick en snabb död av
barmhärtighet.
Höss fick efter en tid en
skrivbordsbefattning och fick
därmed insyn i övriga koncentrationsläger. Återvände till
sitt forna läger där utrotningen
blev den största när ungerska
judar förintades.

mer från ett uttalande som Rudolf Höss,
kommendanten i Auschwitz, gjorde vid
ett förhör efter sitt tillfångatagande. Boken handlar om ”Obersturmbanneführer
Höss” och de myter och historier som
skapats under årens lopp. Under föredraget klarade Nicklas ut vad som är sant
och vad som är myt.
I början av 1940 hade Höss grundat koncentrationslägret Auschwitz i det ockuperade Polen, och under de följande åren

Det underliga var att utrotningen pågick
in i det sista och slutade inte förrän ryssarna, befriarna, var nästan framme vid
lägren. Allt skulle tydligen göras grundligt
så få som möjligt fick överleva.
Nicklas berättade om när de allierade befriade lägerfångarna och naturligtvis togs
de chefer och soldater för lägren till fånga
och i boken kan man läsa om att Höss
hördes av förhörsledarna Sender Jari och
Whitney Harris.

Regementsdöden,
lite historia från 1925
Visst var de flesta utav oss mycket ledsna
när vårt Älvsborgs Regemente lades ned.
Under den sista delen av 1900 talet hade
de flesta på känn nu går vi mot ”bråddjupet”, och så hände det. Erkänner att jag,
liksom de flesta inom försvaret, hade en
tår i ögonvrån. Många fick gå i en tidigare
pension och övriga flyttade till andra
regementen eller kom in i skolans värd.
Den verkliga regementsdöden skedde vid
årsskiftet 1925-26 då inte mindre än 17
regementen upphörde att existera till följd

av 1925 års riksdagsbeslut i försvarsfrågan. ALDRIG MERA KRIG. En del av dessa
var förband med sekelgammal historia eller mer och många hade en stark anknytning till bygden och framförallt till förläggningsorten.
På många håll där försvarsreformen hälsats med glädje väckte dess konsekvenser mera blandade känslor. I de städer
som nu upphörde att vara garnisonsorter
var besvikelsen stor. Vissa sysselsättningssvårigheter uppstod också, och

Klockan visade prick halv tre när Höss
fördes in i ett av de små förhörsrummen
i Justitiedepartementet. Solen sken på
de kala väggarna. Det var möblerat med
skrivbord och sex stolar. Bakom förhörsledaren fanns en knapp man kunde trycka
på för att tillkalla beväpnade militärpoliser som väntade utanför. En intetsägande
man av medellängd vars vänstra hand var
fjättrad vid en militärpolis, mannen med
musgrå stelt stirrande emellanåt blinkade ögon, långsmalt ansikte välkammat
mörkbrunt hår. Detta var den en gång
stolte Rudolf Höss.
Kallt lyssnade och svarade han på förhörsledarnas frågor. Utan att blinka, utan
minsta sinnesrörelse, redogjorde han för
vad som varit avsikten med den så kal�lade slutliga lösningen. Det var inte meningen att de skulle sättas i arbete där,
utan avsikten var att de skulle utrotas.
Jag uppfattade det som att männen,
kvinnorna och barnen var tvungna att klä
av sig nakna, stämmer det och kvinnorna
bar med sig barnen in i gaskamrarna.
Svaret från Höss var ja. Om förhörsledarna väntat sig få syn på ett spår av mänskliga känslor hos Höss misstog han sig för
fången fortsatte att bete sig kyligt.
Detta jag skrivit efter föredraget är bara
en liten, liten del av Nicklas bok. Ruskigt,
men som en klok man uttryckte sig: Att
titta framåt är att titta bakåt. Köp boken
och läs. Kanske inte en bok att läsa just
innan nattsömnen men tyvärr en sann
historiebok..
Lars Rehn

en av de mycket intresserade åhörarna

dessutom visade det sig vara svårt att
finna användning för de stora regementsanläggningarna. Svårigheterna lättade
efter ett antal år då övriga europeiska länder började sin upprustning.
Efter ett antal år började många länder
upprusta sitt försvar så även Sverige. Det
tog inte så värst lång tid innan tidningarna
innehöll rubriker som, Adolf Hitler, ”Den
Gode Herden” och det ”Andra Tyskland”.
Italiens krig mot Abessinien där giftgas
användes. Tyska trupper vid ”Rhenzonen.
Återigen världskrig. 1 september 1939
kl 05.45 överskred tyska trupper Polens
gränser.
Politikerna bör titta bakåt för att se
framåt!

Lars Rehn
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Föredrag av

att säkerhetspolisen skiljs från rikspolisstyrelsen och ombildas till en icke-polisiär
civil säkerhetstjänst direkt under regeringen.

I början av februari hade vi glädjen att lyssna till ett mycket givande
och bra föredrag av Erik Pousar från Göteborg

Regeringen beslutade 2004 kommittédirektiv för en utredning om vilket stöd polisen kan behöva från andra myndigheter,
särskilt från försvarsmakten när det gäller
att förhandla och ingripa mot terrorristsituationer och andra sådana omfattande
brottsliga angrepp på samhället (Ådalen
-31). Kungliga slottet är ett civilt skyddsobjekt som försvarsmakten bevakar/
skyddar med stöd av skyddslagen.

Överstelöjtnanten Erik Pousar
Första gången jag träffade Erik var när jag
tillsammans med dåvarande ordföranden
i Kamratföreningen Else-Marie Lindgren
var inbjudna till föreningen i Göteborg
för att diskutera ett samarbete med vår
förening och den i Göteborg. Eric med
sin grova och humoristiska Göteborgsdialekt gav ett härligt intryck på oss båda
och efter en tid arbetade vi tillsammans.
Resultatet blev bl.a. utgivningen av Älvsborgaren med två nummer samt med två
nummer utav Älvsborgarna, alltså fyra
nummer per år.
Nu var han här och förmedlade på sitt
kraftfulla sätt, i en fullsatt lokal, om sina
tankar och idéer om hur samhället skall
kunna skydda sig mot våldsamheter,
samt tanken om att skapa en beredskapsstyrka tillsammans med polisen och
Hemvärnet. Erik lutar sig mot det brev

som Polismyndigheten har lämnat på remiss om tankar och idéer hur samhället
skall kunna skydda sig mot våldsamheter
i en gråzon före det att ett beredskapstillstånd råder. På något sätt måste samhällets resurser räcka till och anpassas efter
behov. Våldsutvecklingen har ökat i samhället och var går gränsen mellan kriminalitet och terrorism? Hur skyddar vi oss då
våldsamheterna ökar?
Försvarsmakten har stöd av föreskrifter i
skyddsförordningen och tillfälligt får medverka vid bevakning av civila skyddsobjekt efter begäran av Länsstyrelsen. Det
bör vidare ankomma på nämnda myndigheter att gemensamt pröva behovet av
och förutsättningarna för att specialutbilda militär personal från försvarsmakten
i vissa situationer förstärker polisens nationella insatsstyrka. Utredningen föreslår

Efter denna mycket intressanta föreläsning fick åhörarna ställa sina frågor vilket
föreläsaren besvarade med bravur.
Därefter avtackades föreläsaren av ordföranden Svante Berg och Jan Andersson, som överlämnade en gåva från föreningen.
Nöjda och belåtna efter att fått svar på
många funderingar och tankar lämnade
åhörarna nu avsevärt mer kunniga och
nöjda om hur försvarets samarbete med
polisen ska fungerar.
Lars Rehn

Traditionsenlig

Lilla Jul och Nyårsmottagning
Lilla Jul
Enligt mångårig tradition i slutet av december firar vi Lilla Jul eller Lille Jul så
även gjordes det 2019.
Liksom de senaste åren möttes vi redan
utanför entrén till kanslihuset utav två
prydliga Karoliner i sina fina uniformer,
som gick upp i enskild ställning, och hälsade gästerna välkomna. Anders Bourghardt tillsammans med sin medhjälpare
hade dukat upp ett underbart ”julbord”
där inget utav traditionen saknades.
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Efter lite musikunderhållning av Hemvärnets ”Saxofonkvartett” delade Jan
Andersson ut den nu traditionsenliga ”Lillajulsnålen”. Runt klockan 2100 anlände
Toarps Lucia med sina tärnor, som gav
oss den riktiga julkänslan. Under deras
julsånger flankerades de av de två Karolinerna.

Nyårsmottagning
Denna tradition har funnits i många år på
vårt regemente då officerarna med sina

damer träffades på mässen k.l 14.00 för
att hälsa och möta det nya året.
Den som hälsat välkomna under många
år har varit Sven Wergård, som tyvärr i år
förhindrades av en förkylning och i hans
ställe hälsade Jan Andersson de ca åttiotalet medlemmarna välkomna.
Därefter bjöds gästerna till de dukade
borden där kaffe och krögaren Anders
stolthet den mycket goda ”Rydalstårtan”
fick avnjutas.
Lars Rehn

LANDVETTER FLYGPLATS
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Landvetter flygplats
Måndagen 25 november hade vi nöjet att
få besök utav den mycket duktiga föredragshållaren Charlotte Ljunggren som
är direktör marknad och kommersiell
utveckling för Swedavia, tidigare flygplatsdirektör för Landvetters flygplats.
Föredraget handlade bland annat om
flygplatsens betydelse för regionens internationella tillväxtmotor samt om de
arbeten som genomförs för att skapa ett
fosil20fritt resande.
Ett mycket givande föredrag i dessa tider
där vi dagligen diskuterar och läser i våra
tidningar om kommande naturkatastrofer
på grund utav vårt leverne.
Charlotte började med frågan ”Vad
kan jag som resenär göra för att minska
utsläppen”? Jo några saker är att välja
ett flygbolag med en ung flygplansflotta,
som är 15-20 % bränsleeffektivare än de
flygplan som fanns i början på 2000-talet.
Samt som passagerare ska man packa
så lätt som möjligt. Faktiskt är det så att
”1 kg mindre i bagaget kan spara 1,2
miljoner ton bränsle under ett år”. Alltså bör man och ska klimatreducera med
biobränsle/förnybart flygbränsle. Sverige
är ett föregångsland när det gäller miljöoch klimat.
Konsortiet ELISE (Elektrisk lufttransport i
Sverige) bildades i december 2018 med
målet att få fram ett kommersiellt ”elflygplan” till år 2025.
”Fosilfritt Sverige” är ett regeringsalternativ som tillkom i samband med klimat-

mötet i Paris 2015. Fär för ett
fossilfritt flyg överlämnades till
regeringen april 2017, ett mål
om ett fossilfritt inrikesflyg 2030
och utrikesflyg 2045 är målet att
reducera med biobränsle med 5
%.
Tyvärr har Sverige ingen egen
produktion, ännu, av fossilfritt
flygbränsle, därför köps idag
från Kalifornien och Finland.
Vad är flygbränsle? Jo det består utav bl.a. skogsavfall, frityrolja, hushållsavfall, slakteriavfall
och alger. Framtidens flygresor
bör vara fossilfritt, det är ingen
utopi utan är möjlig redan idag.
Passagerarflyg ger möjlighet
för flygfrakt. Flygfrakten står för
mindre än 1 % av värdens transporter men bidrar till 35 % av
världens transportsenvärde.

Charlotte Ljunggren och Jan Andersson

Swedawia äger och driver samt utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar
ett system som knyter samman Sverige
med övriga världen. De tio flygplatserna
är Kiruna, Luleå, Umeå, Åre-Östersund,
Arlanda, Bromma, Landvetter, Visby,
Ronneby och Malmö.
Vi bor i ett avlångt glesbefolkat och väldigt exportberoende land långt upp i norr
i utkanten av Europa vilket gör oss beroende av kommunikationer. Sverige är
starkt beroende av internationell handel.

”Lite historia från andra världskriget”

Soldaterna och tabletterna
Det är sedan gammalt bekant att soldater
förr vid inbrytningar och bajonettanfall erhöll sprit i försvarliga mängder för att kunna övervinna krigets påfrestningar. Under
andra världskriget hade vetenskapen
förts så långt fram att tabletter av mera
stimulerande fast inte bärsärkagivande
karaktär hade fabricerats. Därvid gick den
tyska vetenskapen i täten.
När de tyska trupperna under fälttågen
på Balkan kom fram till en grekisk bergkedja, som var av vikt att erövra snabbast
möjligt hade dessa trupper bakom sig
en marsch på 8 mil. Ändå gavs order om

omedelbar stormning och denna genomfördes med all framgång.
Man ville först inte tro att det verkligen
var möjligt för soldaterna med tung packning att utföra en sådan prestation. Hemligheten med prestationsförmågan kom
efter hand i dagen och den heter ”pervitin”.
En tysk läkare hade fått fram ett ämne
som visade synnerligen stimulerande
verkan på försöksdjur. Läkaren och hans
hustru förtärde var sin dos av det nya
ämnet och det var förbluffande. I över ett

50 % av BNP kommer från exportindustrin. Flygtrafiken beräknar att fördubblas
inom 20 år, vad som gäller både för passagerare som för godstransport.
Efter föredraget följde en frågestund med
många intressanta frågor där Charlotte
gav svar på och visade sin stora kunskap
om sitt ämne.
Ett mycket intressant föredrag var slut
och hon tackades med en varm applåd
och med att Jan Andersson dekorerade
henne med föreningens medalj.
Lars Rehn

dygn förde läkarparet en aldrig sinande
konversation och deras tankebanor blev
helt nya och oanade och pratlusten tycktes aldrig vilja ta slut. När tills slut tröttheten inställde sig följde en djup sömn,
men efteråt kände de sig fullt normala.
Tyskarna blev snart på det klara med
”pervitinets” stimulerande verkan.
I den svenska arméns utrustning fanns
under andra världskriget ”bensedrin”, under namnet ”fenopromin”, och kom då till
praktisk användning inom vårt försvar.
Pervitinet är spritens efterföljare när det
gäller stimulans inför en press, som t.ex.
ett bajonetanfall eller en närstrid med
handvapen utgör.
Lars Rehn
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Älvsborgsbataljonens mönstringsmöte
Lördagen den förste februari var det dags
för Älvsborgsbataljonens årliga mönstringsmöte. Det var rekordmånga som
hörsammade kallelsen och hela 299 soldater slöt upp under fanan.
Kompanicheferna lämnade av bataljonen
till bataljonschef Cristian Svensson som
inledde mötet med en film om bataljonens
verksamhet som en av plutoncheferna
hade producerat. Filmen visade bataljo-

vakter. En stolt chef mottog den
fina sabeln som kommer att göra
tjänst bland annat vid firandet av
nationaldagen i Borås.
Flera av bataljonens soldater fick
också motta hedersbetygelser i
form av plaketter och medaljer.
Efter det ceremoniella fönstret vidtog lunch och genomförande av
kompanistämmor.
Dagen avslutades med
en festmiddag på gamla I
15:s mäss som står kvar
intakt på tredje våningen i
det gamla kanslihuset som
finns på regementsområdet. I samma hus finns
också I 15:s Kamratförenings lokaler med bibliotek,
samlingslokal och muséum.

nens olika verksamheter och var mycket
uppskattad framförallt av de många nya
soldater som nu tillhör 44:e Hemvärnsbataljonen.
Därefter berättade Jan Andersson om
Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening som för I 15:s traditioner vidare
i samarbete med bataljonen. Han överlämnade en sabel m/99 som tillhör I 15
muséums samlingar till bataljonschefen
som ett lån att användas i framtida fan-
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Här bredvid ser vi bataljonschefen Cristian Svensson omgiven av några av förbandets officerare samlade innan middagen går
av stapeln. Kvällens middag blev
mycket trevlig och uppskattad. En
bra start på det nya verksamhetsåret.
Text och foto: Annelie Svensson,
Infobef 44:e Hvbat

ULVEN-KATASTROFEN
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Ulven-katastrofen
För en tid sedan var vi med några vänner
från Hälsö i Göteborgs skärgård och åkte
båt ut till trakten av Stora Pölsan, platsen
där det för ca 77 år sedan inträffade en
av de största svensk katastroferna under
andra världskrigets beredskap.

Den 5 maj, efter 20 dagars intensivt spaningsarbete, fick en fiskebåt från Hälsö,
känning med vraket. Dykare gick ner och
kunde konstatera att Ulven låg på gränsen till det svenska territoralvattnet sydväst om Stora Pölsan.

Den 18 april 1943 kom meddelande om
att man uppfattat hjälpsignaler från ubåten Ulvens besättning och att dess läge
troligen fastställts. Dagen efter låg två
ubåtar på bottnen för att lyssna efter ljud
från Ulven men inget hördes och man
befarade att knackningarna kom efter en
släpande kabel.

Efter det at ubåten bärgas fick man klara
bevis att den blivit sänkt av en ubåtsmina
som rivit upp ett 3 meter djupt hål i fartygets botten. 5 man hade omedelbart
dödats medan övriga mött döden genom
drunkning.

Den 25 på kvällen den dag då Ulven sågs
för sista gången hörde man på ubåten
Delfinen en våldsam explosion i närheten
av Stora Pölsan. Delfinens besättning var
övertygad om att det var en förankrad
ubåtsmina och den åsikten var troligen
sann att en sådan mina beseglade Ulvens
öde.

Fortfarande kommer jag ihåg, då jag som
nioåring tillsammans med familjen lyssnade, som troligen hela svenska folket
gjorde, på dessa tragiska utsändningar
under dessa dagar.
På ett museum på Hönö finns några rester från ubåten Ulven.

En annan tragisk olycka under
krigsåren var 24 oktober 1940

46 omkom i färjeolyckan i Armasjärvi
Sjön Armasjärvi ligger ca två mil söder om
Övertorneå. I Tornedalen fans vid denna
tid många beredskapsförband förlagda
för att bevaka gränsen mot Finland.
En färga med 102 militärer från Bodens
ingenjörskår samt två civila ombord kantrade. 44 militärer samt de två civila drunknade. Olyckan inträffade när färjan kommit halvvägs ut på den 800 meter breda
sjön. Färjans för sköljdes över av vatten
och flera av de ombordvarande gick då
akterut varvid färjans bakdel började
sjunka varvid en del kastade sig i vattnet.
Av allt att döma var det dessa som omkom.
Följande söndag hölls minnesgudstjänst
i flera av landets kyrkor och stora militära hedersbetygelser ägnades de dödas minne. Jordfästningarna förrättades i
dödsoffrens olika hembygder.
Lars Rehn

”Pjatt” räddad av radiopolis
Detta kunde man läsa i Borås Tidning sommaren 1942
(Ja, vi lite äldre vet väl eller kommer ihåg vad en swingpjatt var, en gosse i lite underliga kläder)

Radiopolisen måste i lördags rycka ut med
två bilar i centrum för att rädda en s.k.
swingpjatt, undan en förföljande nyfiken
folkmassa. Pjatten, en ung man från Göteborg hade uppenbarat sig på Borås gator i full mundering, helt efter amerikanskt
mönster.

Ingrid Ståhl

Han var klädd i korta snäva byxor, vita
strumpor och en mycket vid kort överrock. Låg bredbrättad hatt över ett hår
som böljade ner över kragen. Hans yttre
väckte ett enormt uppseende och en alltmer växande skara ungdomar följde efter
den alltmer vettskrämde ynglingen.

Som läsarna kanske upptäckt, sid 2, har
vi fått en ny sekreterare i vår förening vid
namn Ingrid Ståhl. Så här presenterar hon
sig:
Jag föddes i Göteborg 1942, flyttade till
Partille vid fem års ålder och bodde där
till 1964 då jag gifte mig med Börje och
flyttade till Borås. Börje och jag har två
döttrar och fyra barnbarn, bor i bostadsrätt på Hestra och har en stuga vid Hornsjön i Kungsbacka kommun.

Ett slag såg det ut som om han skulle
undkomma sina plågoandar, när han
lyckades ta sig in i en port på Österlånggatan. Men upptäcktes ånyo när han
försökte smita ut en bakväg. Jagandes
sprang han gatan ner mot Rådhuset där
han räddades av två poliser som turligt
nog kom ut från Rådhusets polisstation.
Lars Rehn

Bilden är tagen från Google.

Jag är naturintresserad, (tycker om tystnad), läser mycket och spelar lite golf och
boule och vill naturligtvis umgås med familj och vänner. Förutom i Kamratföreningens styrelse är jag medlem i ytterligare
ett par styrelser.
Ingrid Ståhl
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Invigning av soldattorpet 1930

Laddatorpet ingick i Älvsborgs Regemente
och ingick i Norra Kinds kompani. Soldattorpet var beläget några km norr om Limmared vid vägen från Södra Åsarps kyrka
österut mot Sjörred var inflyttningsklart
1704.
Soldaten Ladd flyttade år 1867 torpet
längre ned på slätten. Torpet skänktes
1929 till regementet av bergsingenjören
Brusewitz på Limmareds glasbruk och
torpet kom på den plats där det nu står 6
september 1930.
Bilden visar gamla indelta soldaters
marsch på kaserngården i samband med
invigningen under tonerna från regementets musikkår.
Namnet Laddatorpet kommer från Josef
Johansson från Rya Östergård i Nittorp.
Han föddes år 1826 och vid generalmönstringen 10 jan 1854 tilldelades han
namnet Ladd.

Disponenten Carl-Axel Brusewitz Limmareds glasbruk skänkte torpet till Regementet
och torpet kom på den plats där det nu står 6 september 1930.

Flera av familjen Ladd emigrerade till
Amerika i slutet på 1800-talet däribland
sönerna Otto och Albin. Sonen Albin blev
i USA far till den berömde skådespelaren,
Alan Ladd, som föddes i Arkansas 1913.
Att spela ”Allan” är ett svenskt uttryck
som ursprungligen innebar spela tuff och
syftade på Alans rollkaraktär.
Lars Rehn
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Vice ordförande i Älvsborgs Regementes Kamratförening

Överste Sven Wergård skriver här om sin
verksamhet från 1976
Från 70-talet har jag sysslat med verksamhet inom Svenska Brukshundklubben. Tävlat och deltagit i klubbens Frivilligverksamhet bl. a. som ordförande
1976 – 2002 för den verksamhet som
handlade om hundar till Försvaret.
Hundar krigsplacerades inom alla Försvarsgrenar och även inom ”Det civila
Försvaret” Räddningsverket numera:
Myndigheten för Säkerhet och Beredskap. Vidare skedde samverkan med
andra frivilligorganisationer t ex Frivilliga
Flygkåren.
En av de mera viktiga verksamheterna
var utbildning av Räddningshundar.

tog efter detta initiativ för
att bilda ”Internationella
Räddningshundorganisationen” (IRO). Detta
skedde formellt 1993 på
Rosersbergs slott i samband med ett Symposium
för Räddningshundar.
Deltagare kom från ett
stort antal länder, bl.a.
från Europa och även från
USA. Ordförande för IRO
blev Dr Wolfgang Zörner Österrike. Till
vice ordförande valdes Sven Wergård
Sverige.
Första styrelsemötet hölls i
Boulder USA 1995, därefter
skedde styrelsesammanträde främst i Salzburg.
Där köpte IRO en egen
fastighet i två våningar o
källare. I den stora trädgården
byggdes
sex
hundhus.

Bild från uppvisning av Räddningshund

Sverige sände bl.a. räddningshundar
genom dåvarande Räddningsverket till
Ryssland för insatser vid jordbävningar.
Detta skedde i slutet av80-talet. Sverige

Medlemskapet innebar
deltagande i Räddningshund symposier på flera
platser i världen. Bl.a. i
San Antonio USA där man
kunde beundra den fina
kanalen ån som flöt genom staden med mängder
av butiker och barer längs
vattnet. I Peking hade en mängd personer från flera länder samlats. Jag höll föredrag om IRO verksamhet.

I flera tidningar, bl.a. BT, kunde man för en tid sedan läsa

Försvarssamarbete är ett
lyft för Finland och Sverige
Ett ökat politiskt medvetenhet om vikten
av ett fördjupat försvarssamarbete är något synnerligen välkommet. Sverige och
Finland har allt att vinna på att göra gemensam sak för frihet och säkerhet.
Peter Hultqvist och hans finska kollega

Antti Kaikonen talade om det gemensamma intresset av det djupaste och mer
intima försvarssamarbetet som nu pågår.
Det råder inga som helst tvivel om att
detta är en gemensam ansträngning som
båda länder har allt att vinna på.

Jag inbjöds till Sydkorea för att medverka i utbildningen av SAMSUNG räddningshundar. Jag var där med min hustru
Doris vid tre olika tillfällen.
Samverkan och övningar skedde med
organisationer i flera länder i Europa bl.a.
med Brandförsvaret i Polen. Där i åminnelse av en f d sovjetisk stad (nu i ruiner)
om 10 000 invånare med närliggande övningsområde för en pansardivision.
Varje år avhölls VM för räddningshundar
på olika platser i världen – främst i Europa. Bl.a. på Själland i Danmark 2003, för
att fira 10 års jubileum.
Denna tid var väldigt fin med besök på
flera platser runt om i världen. Jag avgick
ur IRO styrelse 2011 i samband med ett
VM i södra Frank-rike. Där vi då hade ett
unikt tillfälle att besöka Carmque med
sina vita hästar och svarta tjurar.
Sven Wergård, Överste

Väpnad konflikt som feltolkning, misstag
och missförstånd utgör en reell risk och
gäller naturligtvis även i våra båda länder
Många svenskar tycker naturligtvis att
detta är ett mycket fint och bra alternativ i stället för medlemskap till NATO. Om
Sverige gått, går med i NATO sviker vi
Finland, som då blir ensam mot den store
grannen i öster samtidigt är det en utmaning mot ryssarna.
Lars Rehn
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Sverige kan inte gå i duell med stormakterna
Av Per Blomquist
Tillämpning. Den ska vara trovärdig i försvarspolitik mot alla Sveriges Militär alliansfrihet är grunden. Den ska vara verklighetsnära i politisk kringliggande parter.
Sveriges säkerhetspolitiska betydelse
bestäms främst av läget i Nordeuropa, av
USA:s och Rysslands stora militärstrategiska intresse där och av deras inbördes
relationer. Sveriges säkerhetspolitiska
handlande måste vara verklighetsnära
och stormakterna ska mötas med respekt.
Deras militära medel och metoder måste
fortlöpande följas upp och hänsyn därtill
tas vid organisation av vårt försvar.
Sverige ska ha ett försvar för fred mot
krig, som statsministern uttalade i Dagens Nyheter för två år sedan. Ryssland
har ett instängt läge och kan bara nå haven från Östersjön och från Kolaområdet.
Det förra kan vara stängt av USA/Nato.
Kolaområdet byggs ut militärt.
Där finns ubåtar för terrorbalansen och
sammansatta stridskrafter för att nå
havsområdena väster om Skandinavien. Ryssland har ett starkt skyddsbehov
i landets västra delar, särskilt av Kolaområdet. USA får samtidigt starka behov
av att hindra ubåtar och stridskrafter från
Kolaområdet och Östersjön att nå och
verka på och från Nordatlanten. Nordens
och Sveriges betydelse är betydande,
eftersom stormaktsintressena bryts i vårt
närområde.
USA:s intresse är främst offensivt och
Rysslands klart defensivt, men det senare
landet måste lösa behovet offensivt. Båda
dessa parter kan kringgå Sverige. Sverige
kan inte delta i kampen om luftrummet på
de höga höjderna (Luftförsvarsutredningens slutbetänkande). SOU 2014:88). Parterna tvingas ingripa mot Sverige, endast
om Sveriges säkerhetspolitik – dess vilja
och förmåga – inte uppfattas som trovärdig.
En supermakt, som genomför angrepp,
upplever sig ha stark tidspress för att
uppnå fördelar mot huvudmotståndaren. Om angreppet inte lyckas snabbt
och över stora ytor, kan man hamna i en
sämre situation än före angreppet. Därför torde ett svenskt försvar som kan ge
en angripare en långvarig, svårberäknad
strid ha störst krigsavhållande förmåga.
Angriparen måste ju då också kalkylera
med att huvudmotståndaren får tid att
verka från svenskt markterritorium. Ingen
kan avgöra vilken av parterna som inleder
det ”osannolika kriget” eller av vilken an10

ledning. Det rör sig om stormakter med
globala intressen. Nog om detta här.
Även om inte Sverige angrips måste man
inse den militärstrategiska betydelsen av
Sveriges vidsträckta markterritoriums i
samband med krig i Nordeuropa. Ingen
av parterna, USA eller Ryssland, kan
godta att den andra parten disponerar
svenskt territorium. Denna part skulle ju
då kunna förstärka sin defensiva kraft
och klart förbättra sin offensiva kraft mot
den andra parten. Denna part i Sverige
skulle ju också kunna utöva stark militär
kraft – söder ut mot Europa och norr ut
mot Arktis. Detta är centralt i analysen.
Ryssland måste lösa sina geografiskt defensiva behov med offensiv krigföring.
Det är av största vikt att både USA och
Ryssland uppfattar svensk militär alliansfrihet som trovärdig, både politiskt och militärt. Svårt? Ja, men viktigt! Den militära
alliansfriheten ska ge krigsavhållande
effekt både i fred och i krig. Svensk trovärdighet ska verka ända till eventuellt
angrepp på Sverige. Den som planerar
angrepp på Sverige måste räkna med
svenskt försvar och med huvudmotståndarens kvalificerade stridskrafter.
Analysen, om den är rätt, visar att det
inte är hjälp som Sverige kan räkna med
mot den part som anfaller svenskt markterritorium. Det är parternas egenintresse
som styr. Återigen: ingen av parterna vill
se den andra parten behärska svenskt
territorium. Sveriges självständighet ger
sålunda stark krigsavhållande effekt.
Strategen och debattören Raimo Jakola
har sedan länge i debatt framhållit att
både USA och Ryssland har anskaffat
och beräknas rusta med alltfler fjärrstridsmedel i form av ballistiska robotmissiler
som med omedelbar verkan och precision kan nå markmål ner till fordonstorlek
på vårt territorium.
Detta gör att Sverige omöjligt kan bygga
ett försvar på insatsförsvaret eller dess
förstärkning. Enkelt uttryckt: småstaten
Sverige kan inte gå i duell med stormakterna. Sverige bör snarast påbörja organisering av ett defensivt försvar över hela
vårt markterritorium. Detta försvar kräver
verklig allmän värnplikt med god utbildning och utrustning. Striden ska genomföras som jägarstrid i ett stort antal små
grupper samt i lämplig terräng och i lämpliga situationer binda angriparens kvalificerade stridskrafter. Tidsförluster och
bindningar av angriparens kvalificerade

stridskrafter sker genom överfall, eldöverfall, förstörelseverksamhet med mera.
Logistiskt kan försvaret organiseras i jägarbataljoner över milsvida områden och
ingå i lämpliga administrativa områden.
Men Sverige är stort och därför behövs
spaningsverksamhet, till exempel pansarspaningsförband, som kan uppträda
– också de i små enheter – över landsdelar för att klara ut egna och av angriparen tagna områden. Detta ingick i ett
franskt koncept som infördes och prövades som spaningsskvadroner från mitten
av 1950-talet. Då pansar och luftvärn inte
kunde anskaffas byttes spaningsskvadronerna ut i början av 1970-talet mot 16 jägarbataljoner i krigsorganisationen.
Det ”moderna” konfliktområdet Arktis
beskrivs i boken Geografins makt (svensk
översättning)Volante 2018), kapitel 10, av
den internationellt kände journalisten Tim
Marshall. Han behandlar Nordens militära
betydelse för Ryssland och USA och även
avsevärda väntade naturtillgångar möjliga
att kämpa om. Ryssland har ett stort försteg i Arktis och har byggt ett helt samhälle där, medan USA endast har byar,
heter det. Ryssland har endast trettio mil
mellan Kolahalvöns stränder till arktiska
packisen, därefter kommer Norska havet
och Norra Atlanten.
Putin gör reklam och hävdar Kola som
landets framtida norra energiport för olja
och gas. Ett regemente byggs med Murmanskbrigaderna som Rysslands permanenta minimistyrka i Arktis. År 2014 demonstrerade Ryssland sin fulla förmåga
att strida i sträng kyla, då landet genomförde en övning som omfattade 155 000
man och tusentals stridsvagnar, flygplan
och fartyg. Det ryska försvarsministeriet
angav att övningen var större än motsvarande sovjetiska under det kalla kriget,
heter det i boken.
Men Sverige ska inte ta någons parti i
kampen om Arktis. Sverige måste tänka
nytt med början nu, ty Sverige behöver
en hel värnpliktsarmé med god utbildning
och utrustning för krigsavhållande effekt
och säkerhet. Beslut måste fattas innan
tilldelning av nya försvarspengar äger
rum. Medborgarna måste nu upplysas!
Anmärkning:

Författaren är överste av första graden och
ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Artikeln bygger på ett anförande 3/12
på Karlsbergs slott inför Chefen för armén
och generalstabskåren.
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Nya stridsuniformer
till försvarsmakten
De flesta utav tidningens läsare har burit
eller på annat sätt stiftat bekantskap med
tidigare fältuniformssystem M39, M58,
M59 och M90.
Nu är det återigen dags för ett nytt system som I skrivande stund hårdtestas I fält
utav ett antal soldater på olika förband.
Denna artikel lånar jag från Försvarets
Forum.
Totalt 480 soldater från Sverige, Finland,
Norge och Danmark ska testa fyra olika
unformssystem under vintern och våren.
Vinnande leverantör får I uppdrag att producera den framtida nordiska stridsuniformen.
Nu är det dags för fälttester av nya uniformstyper. Soldater på 1.19 I Boden, LV6
I Halmstad, Amf 1 I Berga, F17 I Ronneby,
Trängregementet I Skövde och K3 I Karlsborg ska under vintern och våren utvärdera olika modeller från de leverantörer
som är kvalificerade för det gemensamma
nordiska uniformsprojektet.
I December får de soldater som deltar I
testerna öppna lådorna med de uppsydda unformssystemen från leverantörerna.
Det är starten på omfattande tester under
perioden december 2019 till maj 2020.
Testerna genomförs I de fyra aktuella länderna.

”Ovanlig hästhandel” året 1939
I den trevliga lilla tidningen ”Kvällsstunden” hittade jag denna artikel från 1938.

Brukartester
Soldaterna som deltar I testerna kommer att delas in I grupper, där varje grupp
kommer att utrustas med en konfiguration från en av leverantörerna som är med
I upphandlingen. De får även utbildning
från respektive leverantör.
Soldaterna kommer att använda uniformen dagligen och I samband med övningar under flera olika årstider och I skilda
miljöer. Det skall bli mycket intressant att
se hur soldaterna uppfattar leverantörernas olika lösningar säger Mia Nilsson projektledare på FMV.
Soldaterna får kontinuerligt fylla I enkäter framtagna av Totalförsvarets förskningsinstitut FOI. Projektet kommer sedan att analysera dessa tillsammans med
de labbtester som också skall göras och
sammanställa allt till en teknisk bedömning av uniformssystemen.
Den största fördelen med det nordiska
samarbetet är de omfattande testerna
som kommer att göras av 480 soldater
från fyra länder, från värnpliktiga till medlemmar I specialförbanden.

Jätteorder

Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både män och
kvinnor I alla militära uppgifter. Därför är
fördelningen mellan män och kvinnor I
testet prioriterat.

En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upp- handlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner euro ( cirka 4,5 miljarder kronor) har
det attraherat leverantörer från hela världen.

En design, olika kamouflage

Bedömningen kommer tillsammans med
anbuden från leverantörerna att ligga till
grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen.

Projektet som går under namnen Nordic
Combat Uniform är en del av det nordiska
samarbetet Nordefco. De fyra nordiska
länderna har enats om funktionella krav
som kommer att resultera I ett gemensamt flexibelt uniformssystem där endast
ytterplaggens kaumoflagemönster skiljer
sig åt.

En mera ovanlig hästhandel ägde rum i det
söderjylländska samhället Rudböl, i vars
storgata gränsen löper mellan Danmark
och Tyskland.
Den sydslesvigska hästavelsföreningen
hade fått nos på några vackra hingstar,
som betade inne på de nordslesvigska
ängarna. Som ingen av föreningens medlemmar kunde få visum för inresa till Danmark för att välja ut en av hästarna och
köpa den, så arrangerades hästhandeln
tvärs över gränsen i Rudböls storgata.
På den ena sidan av gatan stod tyskarna
på den andra danskarna. Hästarna leddes
fram i gatans mitt med två ben i vartdera
landet, och när valet var klart och vederbörligt pris avtalat utväxlades handslag på
köpet över gränslinjen.
Lars Rehn

Nostalgi från
övningsfältet

Roy Karlsson

Uniformssystemet skall Klara olika typer
av klimat – från mycket kalla vintermiljöer
till extremt varma förutsättningar som I
öken och djungel. De funktionella kraven är
baserade på erfarenheter från andvändare
och experter I de fyra länderna.
I anbuden har leverantörerna beskrivit
hur deras uniformssystem motsvarar de
funktionella krav som ställts på projektet.
Baserat på detta har projektet bjudit in de
leverantörer som klarade förkvalificeringen till testet.
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Tysk underrättelsegeneral kallar

Bormann för sovjetisk
mästerspion i sina memoarer
En bok av general Reinhard Gehlens memoarer, tidigare chef för Fremde Herre
Ost, CIA och Västtysklands underrättelsetjänst, BND, hävdar att Martin Bormann, Hitlers sekreterare, var sovjetisk
agent under andra världskriget. Han avskedades av Hitler april 1945.
Det står också att efter kriget blev Bormann rådgivare för tysk politik i Sovjetunionen och att han dog där. Dessa påståenden om nazistledaren som senast sågs
lämna Hitlers bunker i Berlin 1945, finns i
en bok som General Gehlen har skrivit se-

Men publiceringskällor, både här och i
Västtyskland, hävdar att de har bekräftat
materialets tillförlitlighet genom människor i anknytning till underrättelsetjänsterna
i de båda länderna.
Martin P. Levine, ordförande i styrelsen
för World Publishing sa. ”Vi är helt övertygade om att memoarerna är äkta. Vi
är lika övertygade om att de kommer att
skapa en internationell sensation.”
Herr Levin sa att äktheten av manuskriptet har verifierats av Peter Ritner, World’s
chefredaktör, med hjälp av George Balley,
en författare som tidigare var ansluten till
USA: s militära underrättelsetjänst i Tyskland, då de två männen besökte Mainz
sent förra månaden.
För två år sedan var herr Ritner, då anställd på Macmillan företaget, redaktör
för Albert Speers ”Inne i Tredje riket”, en
bästsäljare som sägs ha bidragit till general Gehlens beslut om att ge ut sina egna
memoarer.
Rapporten om att generalen skrev en bok
var speciellt överraskande på grund av
hans legendariska rekord av anonymitet.
I åratal höll han sig undan från intervjuer
och offentliga uttalanden, trots ett rykte
om att vara mannen som hade byggt upp

Faktum är att enligt memoarerna, korsade nazistledaren ryssarnas linje när de
närmade sig bunkern och att han därefter
erhöll fristad i Sovjetunionen. Uppgifterna hänför sig till en serie odiskutabla
rapporter, troligtvis från General Gehlens
agenter i Sovjetunionen. Den sista rapporten om honom kom med hans dödsbesked, 1969.
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År 1947 auktoriserade den nyskapade
Central Intelligence Agency honom att
upprätta en fullskalig tysk underrättelseorganisation, som han till stor del bemannades med yrkesverksamma från
det upplösta Wehrmacht- intelligensens
byråer.
Om detta verkligen har varit general
Gehlens inställning, information om manuskriptet som blev tillgängligt, indikerar
det en drastisk förändring. Förutom att
beskriva kriget och senare underrättelseverksamhet, innehåller den en detaljerad
analys av sovjetiska politiska och militära
mål under de kommande två decennierna, såväl som en brådskande begäran om
en västerländsk militär uppbyggnad för
att begränsa en kommunistisk expansion.
En del av texten i memoarerna, inklusive Bormann-fallet, distribuerades av Mr
Hansen som bevis på att general Gehlens
bok skulle innehålla viktig och hittills opublicerat material.
I memoarerna sägs att avslöjandena om
Bormann, mannen som var Hitlers allt i
allo ”erbjuder nyckeln till en av de mest
gåtfulla fallen i vårt århundrade.
Författaren säger att han först hörde
misstankar uttalas om Bormann i en privat konversation 1941 med amiral Wilhelm Canaris, chef för ABWEHR, som
avrättades, 09 april 1945 i koncentrationslägret Flossenbürg för sin roll i juliattentatet 1944 mot Hitler.
Enligt memoarerna blev Bormann, trots
att han ansågs ha kontakter med Die Rote
Kapelle, en synnerligen viktig sovjetisk
spionagecell i nazistiska Tyskland, aldrig övervakad av rädsla för att han skulle
kunna använda sitt inflytande på Hitler till
att förstöra underrättelsetjänsten.

dan han gick i pension år 1968. I memoarerna diskuteras tidigare berättelser om
Bormanns öden, vilken antogs antingen
ha dött utanför Hitlers bunker i Berlin eller
att gömt sig i Sydamerika.

Bormanns dubbla roll är en av många
detaljer av öst-västliga intriger i spåren av
General Gehlen, Chef Intelligence Officer
i Wehrmacht på ryska fronten och rekryterades efter kriget av Förenta staternas
underrättelsetjänst, CIA. Han blev så
småningom chef för Bundes Nachrichten
Dienst, Västtysklands Secret Service.

tog slut för att lämna över hela sin personal till general George S. Pattons tredje
armé med ett erbjudande om att samarbeta med segrarna.

KÄLLOR

Västtysklands underrättelseorganisation
till världens mest effektiva anti-kommunistiska spionagenätverk.
General Gehlen, som gjorde sig ett rykte
som analytiker av sovjetisk strategi på
ryska fronten, gick under jorden när kriget

Reinhard Gehlen

The Memoirs of General Reinhard Gehlen

DECLASS IF 1E0 AND RELEASED BY CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY SOURCES
METHODS EXEMPT ION38213
NAZI WAR CRIMES DISCLOSURE ACT
DATE 2001 / 2005
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Polismuseet i Borås
En söndag, för några veckor sedan när
vi hade öppet i föreningens museum för
allmänheten, fick vi besök av tre f.d. poliser. Det visade sig att dessa tre förestår
polisens museum i Borås.
Jag som denna söndag visade besökarna kände dem och när vi satt och pratade talade de om att deras museum antagligen kommer att stängas. Orsak? Jo
det skall byggas ett nytt polishus i Borås
och i det nya huset finns ingen plats för
något museum. Jag har vid flera tillfällen
under årens lopp besökt polismuseet och
beundrat dess rikliga och mycket intressanta innehåll.
I fem sex rum kan man såsom i en
historiebok få klart för sig vad som hänt
under de senaste hundra- hundrafemtio
åren i sjuhäradsbygden vad som gäller

Stora ord av stora män, som gått
till eftervärlden

Churchill 1940

Allt jag kan bjuda Eder är arbete,
blod, svett och tårar
Jag har intet att bjuda er annat än arbete,
svett, tårar och blod. Vi har intet annat
framför oss än en skärseld av det mest
fruktansvärda slag.
Vi har långa månader av lidande och
kamp att se fram emot. Vårt mål är seger
till varje pris, seger mot alla faror, seger
hur lång och hård kampen må bli, ty utan
seger måste vi uppge hoppet om fortsatt
existens.
Vinston Churchill 13 maj 1940

Per Albin Hansson
1940

Vi ämna med alla till buds stående medel
möta varje försök att kränka vår neutralitet.
Det är då också klart, att allt tal om
att vi själva skulle kunna begå oneutrala handlingar, genom att tillmötesgå
genommarsch av krigförande trupper
eller begagnandet av stödjepunkter på
svenskt territorium eller på något annat
sätt, är fullkomligt gripet ur luften. Något
sådant kan icke komma i fråga.

brott och andra intressanta saker i samhället. Skall detta bara försvinna? Dessa
tre f.d. poliser Lars Gunnar Ljungström,
Conny Svensson och Lars Zimmerman
ville diskutera om det i Kamratföreningens
utrymme fanns en chans att dela plats.
Tyvärr börjar våra lokaler bli lite ”trångbodda” så vi kan inte ta den utsträckta
handen. Tråkigt, mycket tråkigt. Det gamla polishuset är privatägt så där kan det
inte finnas kvar.
Vi var ett par stycken från vår förening
som var inbjudna för att se deras lokaler
och konstaterade att detta får bara inte
hända att lägga ner ett så intressant och
fint uppbyggt historiskt ställe. Detta är ett
stycke ”Boråshistoria”.
Lars Rehn

Sigrid Storråda
Sveriges drottning i slutet av 900-talet
Enligt Saxo och den isländska sagotraditionen var Sigrid Storråda dotter till den
västgötske stormannen Skoglar Toste
och hustru till kung Erik Segersäll. Omkring år 990 försköts hon av sin make och
drog sig tillbaka till sina gods i Västergötland. År 995 blev hon änka och hon kan
då varit i trettiofemårsåldern.
Följande år uppvaktades hon av två friare,
småkungarna Harald Grenske från Norge
och Vsevolod från Ryssland. Som Sigrid
av förståeliga skäl höll sig för god för att
bli maka åt en småkonung, så beslöt hon
att en gång för alla få slut på rännandet
och statuera exempel. Hon söp därför de
båda friarna redlöst berusade och lät bära
ut dem till ett uthus som hon sedan stack
i brand. Gärningen kan sägas ha haft
åsyftad verkan. Därefter inträdde det en
betydande kvalitetsförbättring på Sigrids
friare.

Lars-Gunnar, Conny och Lars

mot Norges kung framtvingade slaget vid
Svolder där Olav stupade.
Huruvida Sigrid Storråda existerat eller
inte finns det delade meningar om historiker emellan. Det är möjligt att hon tillhör sagans värld och att Erik Segersälls
maka i själva verket var en slavisk prinssessa (Gunhild), som senare blev Sven
Tveskäggs maka.
Dock vore det väl bedrövligt att av krasst
vetenskapliga skäl tvingas avfärda Sigrid
Storråda från historien. Om det nu är så
att hon har existerat, så kan hon mycket
väl utnämnas till den svenska kvinnohistoriens särklassigt grövsta rivjärn.
Åke Hell

År 997 avtalade hon sålunda äktenskap
med kung Olav Tryggvasson av Norge, men
förlovningen bröts sedan Sigrid vägrat att
bekänna sig till den kristna tron. Denna
vägran föranledde Olav att ge Sigrid en
örfil, ett tilltag som han senare bittert
skulle få ångra. Sigrid gifte sig istället
med kung Sven Tveskägg i Danmark.
För att hämnas örfilen som Olav givit
henne, och andra oförrätter, uppviglade
hon sin make och sin son med Erik Segersäll, Olof (sedermera Olof Skötkonung),

Sigrid och Erik

Bilderna är tagen från Google.
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Mitt möte med Alfred Nobel
Även Svenska Akademin drabbades, tyvärr eller tack vare utav, Me too rörelsen.
Vilket försvårade Akademins arbete och
vem skall vi dela ut pris till??
Tro det eller icke men jag har faktiskt träffat Alfred Nobel. Ja, jag ska ta det från början. För något år sedan besökte hustrun
och jag Bofors med dess vapenmuseum,
ett mycket intressant besök. Förutom det
stora vackra huset som ägdes av Alfred
Nobel finns det alltså, ett för en gammal
militär, mycket intressant museum som
visar vad som tillverkades i Bofors. Inte
bara svenska armén försågs med vapen
från denna industri utan många av världens arméer köpte vapen därifrån.
Efter någon timmas besök på museet
var det tid att bekanta sig med Alfreds
boningshus med alla fina prylar. Tillsammans med oss var det en busslast med
besökare, bl.a.ett tiotal några lite äldre
damer från Skaraborg. I ett av rummen
var framställt flera stolar för besökarna att
sitta och lyssna på vår guide. Framme vid
sidan av guiden satt en mycket naturtrogen docka föreställande Alfred i egen hög

person. Guiden började sitt framförande men efter ca 2-3 minuter
reste sig plötsligt ”dockan” och
sa med hög röst: Det är väl lika
bra att jag, ”Alfred”, själv berättar om mig och mitt hus. Effekten var till hundra procent lyckad.
Från Skaraborgsdamerna på första
raden hördes några gälla rop och
flertalet av besökarna reste sig upp
och såg rädda ut. Efter en stund
när alla sansat sig började så ”Alfred” berätta om sig själv och sitt
leverne, sina uppfinningar, platser
där han bott, bl.a. på Capri.
Efter föredraget var jag framme och
tog ”Alfred”i näven och tackade för
ett mycket fint föredrag med dess
överraskande effekt.
Se det var en resa att komma ihåg
och ett mycket intressant föredrag
och bara det att fått hälsa och tagit
Alfred i hand, det du.

Lars Rehn
Alfred Nobel och Lars Rehn

Nya cyklar åter i försvarsmaken
Red. anmärkning: Här skriver medarbetaren Roy Karlsson om ny cykelhandel.

Ny soldatcykel till K3
Äntligen får Sverige en ny soldatcykel.
Försvarsmakten har tecknat ett ramavtal
med Skeppshultscykeln AB för inköp av
en cykel som är specificerad för soldaterna. Det handlar om en enkel, robust
och oväxlad cykel med aluminiumfälgar
I dubbelväggutförande förstärkta ekrar
och punkteringsskyddade däck. I ett

första skede handlar det om inköp av 100
cyklar till K3 I Karlsborg. Via avtalet har
FMV möjligheter att köpa ytterligare cyklar
14

såsom citybikes, elcyklar och annat ur
Skeppshultscykelns sortiment. Försvarets
forum.

Välbalanserad orkester
Hemvärnets cykelorkester är tillbaka efter
att varit vilande I tio år. Med uniformer typ
M 39 och cyklar M 42 och en halsbrytande
show slår de åskådarna med häpnad.
Publiken är oftast förvånad.
Reaktionen brukar vara “cykla
och spela, går det?” Fast efteråt konstaterar de:” det här
var ju jättekul!” säger Sebastian Ekeroth från Linköping
gruppchef för cykelorkestern.
Cykelorkestern består av 13
medlemmar ur Hemvärnets
musikkår Östergötland. Verksamheten drogs I gång mest
för att ha kul och spexa lite
grann. Repertoaren består mest av trettio,
fyrtio och femtiotalsmusik.
Vid frågan om det är svårt att cykla, hål-

la instrumenten och samtidigt spela, blir
svaret: Jo, det är svårt. Vi kan bara ha med
instrument som man kan spela på med en
hand, därför har vi mest brassinstrument
och slagverk.
Det är en utmaning att spela bastuba
samtidigt som man har ena handen på
styret. Så det är mycket övning och balansträning I början. Vi cyklar ganska långsamt I vissa moment. Vi har heller inga
noter, vi måste kunna allt utantill.
Försvarets forum
Roy Karlsson
Red anmärkning

Omkring 2000 talets början var jag och
hälsade på vid Musköbasen och fick där
se ca tusen militärcyklar, obegagnade och
fina, stå uppradade. Var min fråga, till en
jag kände och som tjänstgjorde där, vart
cyklarna ska transporteras fick jag svaret:
Till Baltikum för dessa behövs inte längre,
försvaret skall bantas. Tydligen hade de nog
behövts.
Lars Rehn

KLURIGA RUTAN
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Kluriga rutan nr 60			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2020-03-31
Insänt av:
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sänd in meningens innehåll på de skuggade
rutorna. Tre insända rätta lösningar dras
och erhåller varsin Trisslott.
Vid dragning bland 19 inskickade lösningar
blev följande tre vinnare. Den första kommer
långväga ifrån:
Göran Knutsson, Varberg
Lena Sörlin, Borås
Bengt Johansson, V:a Frölunda
som erhåller varsin trisslott.

Grattis!
Alla ni andra som löser rutan utan att
skicka in, gör det! Dumt att inte chansa!
Du kan ju bli miljonär.

Visste du ....
Enligt journalisten Johan Tell, bokförlaget DN, har
han kommit fram till följande i boken ”Lagom,
Svenskar i siffror”.
0 % äter sin julmiddag efter klockan 21.00.
10 % känner sig ofta ensamma.
16 % tror att djävulen finns
19 % anser att arbete är det viktigaste i livet.
20 % är rädda för åskan
35 % är rädda för att simma på djupt vatten
39 % tror att det finns människor som kan se in
i framtiden
62 % tycker att livet är mer komiskt än tragiskt
Vi är ganska unika i Sverige, tillsammans med de
andra nordiska länderna till exempel, och det är
att vårt samhälle faktiskt fungerar. Krockar vi med
bilen, behöver vi inte gapa och skrika eller ha en
kusin att muta för att lösa bråket. Saker fungerar.
Rättsväsendet är inte korrumperat. Vi löser osämja
och tvister oftast på ett lugnt och sansat sätt. Hellre
än att bråka.
Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn

Vågrätt:
A. Dessa 18 km går vi för att hedra de gamla soldaterna som gick sträckan år 1914.
B. Får du från två hål i väggen. Flera A. Ett stränginstrument. Se glad ut.
C. Finns både på bröllop och i riksdagen. Röd som en ros eller kindfärg vid kyla.
D. Har bråkat med ryssarna. El, fastän tvärtom. Ledsagande, följe, eller hedersvakt.
E. Förkortad radio. Anders och Urban. Flera meter.
F. Luktar hunden och katten med. Mästerskap inom distriktet. Gör så att lampan lyser.
G. Inte riktigt kokta. Förkortad kapten. En sådan får sparken.
H. Äter nog kinesen mest. Stor katt i skogen. Finns det flygande sådana? Kryper i kroppen.
I. Ekvatorn men inte den norra. Du läser detta just .. Gjorde smeden med hästen.
J. Alfabetets sista o första. Tidigt på morgonen. Oavgjort i schack. Sveriges Radio.
K Kan slipsen vara eller väggslutet. Skojare. Borås o Göteborg ligger i Västra Götalands?
L. Dricker nog Engelsmännen både morgon o kväll. Denna färg sägs att den arge ser
M. Många bra sådana har vi oftast på torsdags kvällarna i vår Aula. Fordoms fartygsvirke.
N. Stor stad i Brasilien. Tio deciliter. Pojknamn eller världsvan.
O. På dessa odlar bonden sin säd. En sådan sitter fast i din axel. Arabland.
P. Äldre namn för ”Förlovad”. Mer än en enda.
Lodrätt
1. Återlämna. Här bor de flesta av kamratföreningens medlemmar
2. Inte trevligt om några är mot barn eller vuxna. Gammal häst. Idrottsklubb.
3. Konstruktörens initialer. Denna å börjar vid Borgstena norr om Borås. Gammal befästning.
4. Dessa är anonyma. Tungt över axeln. Ö, i Stockholms skärgård. Mått på skogen eller ägan.
5. Finns många i Karlskrona. Kan man ta det med eller få fart på ekan.
6. En seg och vacker buske. Den satt i granen sjöng barnen. Utan denna stannar Sverige.
7. Nils o Tore. Gammalt längdmått. Likadant.
8. Åka en sväng eller vinna pengar. Armétekniker. Samhälle.
9. Mycket lärd. Buske. Början o slutet på Arne.
10. Har vår förening ett intressant sådant på femte våningen. En militärgrad.
11. Förnamn på en berömd boxare. Kustartilleri. Får en glödlampa att lysa.
12. Äntligen har detta uppstått igen på Kanslihusets fjärde våning.
13. Sol utan o. Lugnvatten. Karl Ingvar Roos. Förkortade kronor.
14. Alfabetets tredje o femte. Kalle o Tore. Denne Bertil var en berömd sångare. Kör många.
15. Är Du just nu..
16. Erik o Ludvig. Egyptisk solgud. Motsats till vågrätt. De tre första på Narvik
17. Vill inte vara med i någon union. Förening utan sprit. Nu kommer de igen, Kalle och Adam
Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver
15

Returadress
Älvsborgaren
Brigadgatan 10 A
504 31 Borås

Regementsmarschen
(f.d. Fristadsmarschen)

Till minne av Älvsborgs Regementes marsch från Fristad Hed till f.d. I 15

Lördag 26 september 2020
Vår årliga marsch 18 km i mycket vacker nejd, bra och omväxlande marschväg längs
Öresjöns underbara västra strand, med den härliga mjuka terrängen på Ryda åsar.
Start: Folkhögskolan i Fristad. Mål: f.d. I 15.
Avgift: 100 kr. Anmälan till: larsbarry.rehn@gmil.com eller tfn 033-41 49 43
Bussar: Lokalbuss nr. 150 avgår från Södra Torget i Borås till Fristad station.

PLANERAD VERKSAMHET 2020

Grönbogatan 5 • 504 68 Borås
Tel. 033-12 24 10 • E-mail: digitalttryck@telia.com
www.digitalttryck.se
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Nyårsmottagning
Öppet hus / Biblioteket öppet
Muséum öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Öppet hus / Biblioteket öppet
Muséum öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Årsmöte med ärtmiddag
Studiecirkel resa Ukraina
Biblioteket öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Muséum öppet
Studiecirkel resa Ukraina
Öppet hus / Biblioteket öppet
Studiecirkel resa Ukraina
Muséum öppet
Studiecirkel resa Ukraina
Vår-resa
Öppet hus / Torpafton
Stort föredrag med ärtmiddag
Muséum öppet
Resa Ukraina
Semester
Öppet hus / Torpafton
Genomgång resa Ukraina/Biblioteket öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Muséum öppet
Regementets dag / Försvarets dag
Höstresa
Stort föredrag med ärtmiddag
Biblioteket är öppet
Regementsmarschen
Muséum öppet
Öppet hus / Biblioteket öppet
Höstmiddag
Muséum öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Öppet hus / Biblioteket öppet
Stort föredrag med ärtmiddag
Muséum öppet
Lilla Jul

Mässen
4:e våning
Muséet
Mässen
4:e våning
Muséet
Mässen
Mässen
4:e våning
4:e våning
Mässen
Muséet
4:e våning
4:e våning
4:e våning
Muséet
4:e våning
Sverige
Laddatorpet
Mässen
Muséet
Ukraina
Laddatorpet
4:e våning
Mässen
Muséet
Regementet
Europa
Mässen
4:e våning
Fristad/Borås
Muséet
4:e våning
Mässen
Muséet
Mässen
4:e våning
Mässen
Muséet
Mässen

VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE VÅR OCH HÖST
Jan Andersson/För styrelsen
Ändringar och tillägg till programmet kan ske. Se varje separat inbjudan

Tryckt på digitalt@tryck i Borås, Tel. 033-12 24 10

Januari

