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Ordföranden har ordet
2018 tickar på och vi är redan inne i
februari. I höst är det ett viktigt val.

Plusgiro 17 10 56-5
Mannerfelts plats 3 A, 504 31 Borås
info@kamrati15.se

De tongivande partierna är ense om
förstärkningar till försvaret. Dessa är
angelägna då Sverige från mitten av
90 talet skurit ner försvarsmakten med
nära 90 %.

HEDERSLEDAMOT
Åke Dalåker
Bengt Tellow

Allianspartierna talar i termer av en
uppgång till 2 % av BNP, och om ett
medlemsskap i NATO. Andra partier
hävdar att vi inte ska gå med i NATO
bl a eftersom vi då irriterar Ryssland.

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

Räknar man på tidsförhållanden och
tröskeleffekt, så måste Sverige då för
att uppnå samma risktagning, lägga
avsevärt mer än två procent på försvaret.
Svante Bergh

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

Sekreterare:
Irene Samuelsson
Tel.bost. 033-10 14 43
E-post:
ir.samuelsson@telia.com

Nu har återuppbyggnaden av ett
civilförsvar initierats. Ett psykologiskt
försvar - mot påverkansoperationer,
samt ett cyberförsvar - mot IT attacker
är i sin startfas.
Alla dessa ansträngningar är riktiga
och viktiga,men har det gemensamma
problemet, att det tar lång tid innan
avsevärd effekt uppnås.
I kamratföreningen jobbar vi på bl
a för att säkerställa att medlemmarna
kan bilda sig en egen uppfattning i de
viktiga frågorna.

Irene Samuelsson

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

Vi har i januari haft Leif Isberg på ett
möte. Han är reservofficer från regementet och arbetar på länsstyrelsen
med att bygga upp ett civilt försvar,
vilket han berättade om.

stämma hörd och
söka få till de förändringar ni önskar i vårt arbete.
Dessutom kommer ordföranden
Svante Bergh och
vice ordföranden
Sven
Wergård Svante Bergh
debattera
och
framföra olika synpunkter runt NATO eller
inte NATO, eller om andra samarbeten är
att föredra.
I maj kommer översten 1 Einar Lyth till
oss. Han är en mycket erfaren och intressant föreläsare.
Han har de senast 15 åren rest mycket i
och varit guide i Ryssland och Ukraina.
Han har lovat att berätta på hur ”mannen
på gatan” ser på vad som händer i dessa
två länder.
Tag gärna chansen att åka till Göteborg
och Föreningen för Göteborgs Försvars
möte den 12 mars. Då är det en paneldiskussion mellan moderaternas talesperson Hans Wallmark och ordföranden
i utrikesutskottet socialdemokraten Kenneth Forslund. Detta är ett bra känselspröt inför valet.
Utöver detta är det en livlig verksamhet
i föreningens regi. Det är bl a möten med
redogörelse för utvecklingen i Kina, fimkvällar och möten inför sommarens militärhistoriska resa. Dessutom pågår redan
förberedelser för Regementets dag som
kommer att ske i slutet av sommaren.

Den 1 mars har vi sekreteraren från
Örlogsmannasällskapet Bo Rask på
besök. Han kommer att redovisa resultatet av en studie avseende en
framtida marin kapacitet i Sverige.

Så engagera er gärna och slut upp runt
våra aktiviteter!

Den 22 mars är det årsmöte i kamratföreningen. Där kan ni göra er

Svante Bergh
Ordförande

Lars Rehn

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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Du får då information, kallelser m.m. som ine hinner komma i tidningen.
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Kungliga Älvsborgs Regementes Kamratförenings

Ordförande från 1939 - till nutid
På väggen i vårt nya styrelserum hänger
nu foto på alla som varit ordföranden i vår
Kamratförening sedan föreningen bildades 18 juni 1939.
De första ordförandena i föreningen var
cheferna på regementet. Den som tog
initiativet och blev den allra förste ordföranden var dåvarande chefen överste AT
Bergquist, som från och med 1939 fram
till 1943, alltså under de första åren under
andra världskriget. Han i sin tur avlöstes av ännu en regementschef, översten
Gunnar Brink, ordförande 1943 till 1951.
Dåvarande styrelsen bestämde då att
det borde vara en helt civil person, icke
anställd på regementet, till att inneha befattningen såsom ordförande i föreningen. Personen bör, skall vara en betrodd

och lämplig civil befattningshavare, som
har både kunnighet och på något sätt ha
anknytning till regementet.
Första helt civila person valdes 1951
och var civilingenjör Gunnar Berg, som
innehade denna post i hela 18 år. Han
avlöstes i sin tur, 1969, utav direktören
Sven Engblom, som var ordförande fram
till 1971. De följande 7 år fram till 1978
var direktör Karl-Henrik Wilén föreningens
ordförande och följdes under två år, 1979
till 1980 av byggmästare Hugo Sjöström.
1981 tog Tage Gunnar Ekström, TG kal�lad, över rodret för föreningen fram till
1991 då åter direktören, Sven Engblom
för en andra gång blev ordförande för vår
förening. 1993 var det tid för riksdagsledamoten Hans Nyhage att styra föreningen fram till 1998 då han avlöstes av

Lillajul samt Nyårsdagen

Som traditionen bjuder har vi haft vår
sedvanliga ”Lillajul” i december och Nyårsmottagningen första januari.

lade ”LillaJul” med fest och någon sketch
framförd av egna förmågor, naturligtvis
med julbord och tillhörande drycker.

När regementet existerade och vi utbildade soldater, var det en mångårig sed att
på de olika mässarna firade den så kal�-

Nu är både befäl och soldaterna borta
men traditionerna försöker vi bevara.
Kanske är det lite mer stillsamt än på den,

en annan riksdagsledamot, Lars-Gerhard
Westerberg fram till 2004.
Detta år, 2004, fick föreningen sin första kvinnliga ordförande, även hon en
riksdagsledamot, nämligen Else-Marie
Lindgren. 2010 avlöstes hon av överste
Sven Wergård, som innehade befattningen fram till 2015 då vår nuvarande ordförande, generalmajoren Svante Berg, övertagit posten som föreningens ordförande.
Undertecknad har haft glädjen att samarbeta med alla ovan nämnda från och
med Sven Engbloms första period. Jag
har haft glädjen att vara sekreterare under
en tioårsperiod, kassör i likaså en tioårsperiod samt redaktör under de sista tio
åren
Lars Rehn

s.k. goda tiden men traditionen finns kvar,
nu lite lugnare med Kamratföreningens
medlemmar. 14 december dukade Victoria och Anders fram den goda och fina julmaten och när medlemmarna blivit mätta
kom Borås Lucia med tärnor och förgyllde
stämningen med vacker sång. Efter deras
vackra framförande fick vi besök utav en
kvartett från Hemvärnets musikkår som
underhöll oss med glada julmelodier. Under kvällen delade Jan Andersson ut till
alla närvarande, liksom föregående år, en
”Lillajulnål”.
Den mycket gamla traditionen med nyårshälsningen på mässen till alla officerare med damer den första dagen på året
har även den blivit en tradition nu med
Kamratföreningens medlemmar. Kl. 14.00
hälsade Sven Wergård ett trettiotal medlemmar välkomna och önskade alla ”Ett
Gott Nytt År”. Efter detta bjöd Victoria till
bords för kaffe och traditionsenligt fick vi
Anders ”Rydalstårta” därtill.
Lars Rehn
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Detta har hänt på föredragsfronten
11 januari 2018

startade föreningen
sin vårsäsong med en filmförevisning.

Med anledning av Finlands hundra år som
självständig nation visades filmen ”Framom främsta linjen” en dramadokumentär
om striderna vid Svirfronten 1941-44.
Filmen baserades på foton och upplevelser av krigsveteranerna Harry Järv och
Orvar Nilsson. Dessa två intervjuades i
filmen. Efter visningen bjöd föreningen
deltagarna på fika.

18 januari samlades vi till en biblioteks-

kväll och med ett föredrag om Kina. Vår
bibliotekarie Saga Brandt berättade om
biblioteksverksamheten och gav information om hur tanken är för att kunna utnyttja vårt fina bibliotek. Hon informerade om
hur utlåningen kommer att ske och om de
många fina exemplar som finns samt om
kommande öppningstillfällen.
Efter denna information fick vi lyssna till
ett föredrag om Kina. Under våren kommer i samband med biblioteksaftnar en
föredragsserie om fem delar med hand-

ling om detta stora land att ske. Föredragshållare är en av föreningens egen
medlem, Lennart Törfäldt , som bevisade att det inte bara är de stora ”kanonerna” de som kommer utifrån. Även
i vår egen krets finns verkligen mycket
bra föredragshållare. Vår vice ordförande
Sven Wergård skriver: Tack Lennart för
ett väldigt intressant föredrag om Kina,
mycket initierat och i dagsläget värdefullt
föredrag om det stora landet i öster. Ser
verkligen fram emot de kommande delarna om Kina.

längre tid. Finland ligger långt före oss
med lagring av nödvändigheter, inte bara
dagar utan finnarna som varit utsatta för
krig tänker lite längre. Deras lagringstid
av nödvändigheter räknas i månader och
år. Vi i Sverige hade ett mycket bra civilförsvar med utbildad personal mm fram
till nittonhundratalets slut därefter raserades i stort sett allt. Nu har man tänkt om,
usch, ”hemska tanke”, det kan ju bli krig.

25 januari fick vi besök av Leif Isberg

Ökad försörjningssäkerhet är nödvändig likaså ökad lagerhållning samt ökad
inhemsk produktion av livsmedel. En
nödvändig planering för att säkra elförsörjningen samt beredskap för transport
både på väg som järnväg.

som är ansvarig för den civila beredskapsplaneringen på länsstyrelsen i Göteborg.
Även Leif tillhör vår kamratförening och
varit reservofficer på vårt regemente.
Han betonade hur viktigt vårt geografiska område är. Alla hamnar, inte bara
Göteborg hamn utan alla mindre såsom
Varbergs, Kungsbacka Halmstad hamnar
i Bohuslän mm. Hur viktigt det är för allmänheten att lagra mat, vatten och andra
nödvändiga överlevnadsmateriel för en

Leif orienterade om kommande civilplikt
där första målet år 2021 är 1 000 civilpliktiga med 3 000 år 2025.

Vi tackade Leif för ett mycket intressant
och givande föredrag och hoppas på ett
åter starkt civila försvaret för vårt land och
dess befolkning.
Lars Rehn

Föreningen fick ingen flagga men fick en fana
Det blev ett fel i förra numret av Älvsborgaren då jag skrev flagga i stället för fana.
Vilhelm Moberg skrev en gång ”Vill du ha
kontakt med dina läsare, så skriv ett fel”.
Detta stämmer, samtidigt kan man vara
stolt att folk bryr sig. I vårt förra nummer
av Älvsborgaren skrev jag, som 10-15
läsare påpekat, oriktigt att vi, kamratföreningen fått en flagga, men vi fick ju inte
någon flagga, vi fick en fana. En flagga
hissar man, en fana är en flaggduk fäst vid
en stång avsedd att bäras. Detta borde
jag som gammal militär tänkt till om innan
det gick i skrift. Vi fick alltså en fana.
Det blev Inte bara ett fel utan jag förväxlade
”parhästarna Åke och Bosse” och påstod att
det var Åke som stod vid ”Tjärstenen” när
det var Bosse. Åldern? Kanske det.

Flaggan en symbol sedan 1400
Den blågula flaggan är en symbol för
Sverige och vår frihet. Den har anor från
1400-talet då Karl Knutsson använde den
som baner i kriget mot danskarna. Redan
6 juni 1912 firade den på Stadion, olympiaarenan. Många är de som bidragit att
just 6 juni blivit en dag för samling och
4

samförstånd. År 1900 var
särskild festlig då 10 000
folkskolebarn deltog, ledda av musikkårer i tåget
upp till Skansen.
Första världskriget manade fram fosterländska
känslor, och1915 väcktes
idén att man borde fira
Svenska Flaggans Dag i
hele Sverige. Redan 1916
samlades för första gången innevånare i olika delar
av landet för att fira den
blågula fanan som en nationell symbol
När jag som tolvåring,
år 1946, var med i Borås
Stads Gossmusikkår fick
vi åka på en kongress i huvudstaden. Att se Stockholm för en tolvåring var
stort och ännu större när
jag fick äran att bära fanan och gå i täten för vår
procession genom Stockholms city.
Lars Rehn

Leif Nilsson och Saga Brandt med fanan.

FÖREDRAG AV LARS HELMRICH
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Föredrag av

Överste Lars Helmrich
Nittiosex st Jas 39
Gripen, 6 st. TP 84
Herkules, HKP 10, 14,
16 ca femtio st. SAAB
105 ca femtio och fyra
st. SAAB 340.

Torsdagen 30 november hade vi glädjen
att få lyssna på Lars Helmrich, chefen för
Skaraborgs Flygflottilj. Det var, tror jag,
första gången vi hade äran att få lyssna till
en egen nutida luftens ”riddare”. Så och
tyckte sannerligen det stora antalet åhörare. Vi fick pressa in de sista som chansade att hitta en ledig plats i den verkligen
fullsatta salen. Vi som var där fick verkligen valuta för vår kväll.
Lars började med att ge oss sin bakgrund inom flygvapnet med sin grundläggande flygutbildning i Ljungbyhed 1990
och sin tid på F 15 i Söderhamn där han
flög bl.a. Viggen och Gripen. Han har genomgått ”Air war college”.
Han berättade om försvarsmaktens
och flygvapnets inriktning i stort, behovet
av spridning av flygstridskrafterna och
det viktiga luftvärnsskyddet.

Flygbassystemet
omfattar hela Sverige
med en huvudbas för
Norrland, en för Mellansverige och en för
den södra delen av
vårt land. I varje huvudbas finns flera sidobaser, samt flera
reservbaser.
Under den stora övningen ”Aurora”
övades med Jas 39 Gripen landningar
och starter på större vägar, bl.a. på riksväg 44.

Kalla krigets hemliga
flygbaser
(Redaktörens anmärkning)

Sverige satsade enormt på flygvapnet
under beredskapstiden och kalla kriget.
Som mest fanns närmare sextio divisioner krigsflygplan och nästan lika många
flygbaser. Alla var hemliga, en del till och
med så hemliga att inte ens flygvapnets

De så kallade reservbaserna intog en
särställning. De byggdes på raka vägsträckor som skulle vara två kilometer
långa, men utformades så att fienden inte
skulle veta var de låg. Detta var ju före satelliternas tid.
Endast en vägbas var öppen för användning i fredstid. Det var den så kal�lade Hebybasen i Västmanland, där flygvapnets piloter fick träna på att starta och
landa med sina J 29 Tunnan, A 32 Lansen
och J 35 Draken. Flygbaser byggdes i
hela Sverige, men de flesta låg i östra delarna av landet - angriparen väntades att
komma österifrån.
Många av baserna låg i Västergötland.
Där fanns det svenska flygvapnets bakre
basområde. Där skulle planen samlas för
och efter anfall mot exempelvis en fientlig invasionsflotta. Närmre kusten fanns
främre baser för jaktplan, som snabbt
skulle genskjuta inkräktande fientliga
flygplan.
1940 och lång tid framöver hade vi 9 st
jaktflottiljer: F4 Frösön, F 8 Barkaby, F9
Göteborg, F10 Ängelholm, F12 Kalmar,
F13 Norrköping, F15 Söderhamn, F16
Uppsala och F18 Stockholm.
5 st attackflottiljer: F1 Västerås, F5
Karlsborg, F7 Såtenäs, F 14 Halmstad,
F17 Ronneby.
3 st spaningsflottiljer: F2 Stockholm, F3
Linköping, F11 Nyköping.
Samt F 5 Krigsflygskolan Ljungbyhed, F 20 Flygkadettskolan Uppsala och
F21Norrbottens Flygbaskår i Luleå.

Det viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016-2020 är att öka den
operativa förmågan i krigsförbanden och
den samlade förmågan i totalförsvaret.
Underströk att vi försvarar Sverige och
landets intressen, vår frihet och rätt att
leva som vi själva väljer och hur viktig vår
trovärdighet är.
Flygvapnets luftoperationer är många
och omfattar t.ex. luftförsvar, attack, flygtransport, undsättning, offensivt och defensivt luftförsvar mot både markmål och
sjömål samt spaning och övervakning.
De olika enheterna är spridda och på så
sätt finns Jas divisionen i Såtenäs så även
Flygtransportenheten. Signalspaning på
Malmen där även Radarspaningen är belägen, all flygunderhåll sker i Såtenäs.
Skaraborgs flygflottilj är en stor arbetsplats med en budget på 1 650 mkr. Flottiljens omfattning är sex stridsflygdivisioner, fem kompanier samt tre flygfält.

piloter visste var de låg eller ens att de
existerade. Den sista som anlades stod
klar 1984. Så låg också Sveriges flygvapen trea, fyra av världens länder både
kvantitet och kvallitet. I dag är nästan alla
baser ur drift.

Dessa flottiljer fanns samt alla regementen innan våra ”duktiga” politiker
kom på att det aldrig mer kommer att bli
något krig.
Lars Rehn
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När våra soldater ryckte in för att göra sin repetitionsomgång räckte inte
regementet till, utan Tångalägret i Vårgårda utnyttjade dessa månader
(Jag ber om ursäkt för diverse grova förtärkelseord, men utan dessa blir det ingen berättelse. Redaktörens anmärkning).
Här följer en berättelse som möjligen inte till
hundra procent är korrekt men är tämligen
verklighetsnära. Tiden påverkar ju terrängen så att den inte alltid stämmer överens
med kartan. Men då vet vi ju alla att det
är kartan som gäller. Dessutom innehåller
skriften rikligt med svordomar och andra
kraftuttryck som var vanligt förekommande på ett regemente vid tiden historien
utspann sig. Igenkänningsfaktorn för officerare är betydande.
Sent 80-tal. Jag blev plötsligt insatt som
stf C AG (administrativa gruppen) vid inryckning till KFÖ och med fanjunkare
Thorné som chef. Vederbörande fanjunkare tyckte att företrädaren inte höll måt�tet. Således avtackades denne man enligt
gängse rutin och en ny kraft inkallades till
Bataljonshuset där verksamheten skulle
ske.
Det var måndag morgon vecka B1 och
plutoncheferna stod på tur att inställa sig
före kl 12.00. Jag beordrades att svara
för avprickning på P-tabell inryckning,
kontroll av leg. och inkallelseorder samt
ordna så att de hade någonstans att bo
och dessutom fick mat i magen. Utöver
detta var jag satt att se till att de inryckande fick utrustningslistor så att förrådspersonalen kunde bekläda vederbörande
i militär utrustning.
Vad fanjunkarens uppgift bestod i har jag
inte begripit än i dag. Men den var säkert
väldigt viktig för han var ju trots allt chef.
Redan när fanjunkaren och jag anlände
i god tid före kl halv åtta var de första inryckande på plats och hälsades av Lars
med ett glatt ”Va i he-ete! Har ni inget hem
att va i utan måste stå här och hänga på
er fritid.” Men de blev vederbörligen antecknade och bokförda av undertecknad.
Chefen sa inget under hela förmiddagen
utan satt bara böjd över sitt skrivbord och
såg allmänt upptagen ut varvid jag utgick
ifrån att mitt utförda arbete var godkänt.
Plötsligt ropar fanjunkaren: ”Vem f-n
var det som gick ut genom dörren? Den
känner jag igen.” Han hette Johansson
svarade jag.
”Håll ögonen på den saten för jag vet
vem far hans ä och dä va en jä-la bandit
i sin ungdom. Gubben växte upp i Ulricehamn och lät inte ett enda fruntimmer vara
ifred. Fast det var ju i och för sig länge sen
så den jä-ln är säkert redan dö”.
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I övrigt gick inryckningen lugnt tillväga.
Grabbar träffades igen och var glada och
lite uppspelta. Gamla minnen skulle ju
dryftas och en och annan lögn vädras.

Den något kortväxte Lars bredde ut sina
långa armar med knotiga fingrar där armarna tar slut, lade huvudet på sned och
sa:

Klockan blev tolv och anbefalld tid för inryckning var över. Då meddelar fanjunkaren att det här klarade vi ju bra men nu
ger vi f-n i detta och går och äter . Är det
någon jä-el som inte klarat av att passa
tiden så får han vänta.

”Va ä du för en jä-la Jesus som behagar
komma först nu när vi ska gå hem. ”Jo, jag
bor i Åmål och tåget kom inte fram förrän nu.
”Åmål, va f-n gör du i Åmål?

Efter lunch hände inte så mycket. Jag
gick igenom P-tabellerna och kollade om
alla kommit. Chefen hade inte mycket att
göra så han berättade om hur det var förr
i tiden. Då när ”GrottePelle” den jä-la lusen sprang och gifte sig för att slippa bli
kommenderad tre år till i Kiruna. Å vem
f-n tror du fick åka i hans ställe? Jo, Lars
Thorné. Men det höll på att gå åt hel-ete
för honom ändå för han störtade med sitt
flygplan på Viared på självaste bröllopsdagen. Tror du inte att fa-skapet klarade
sig oskadd å kom i tid till bröllopet.
Nu upptäckte jag att två man saknades.
Jag hade ju sett exempel på herr Thorne´s
något hetsiga humör så jag var övertygad
om att han skulle gå i taket och kalla på
polis för att hämta in rymlingarna. Icke
så. Lars lutade sig lätt tillbaka och sade:
Lugn bara de jä-larna dyker upp så småningom. Jag känner till den sortens folk
och när dessa herrar behagar anlända
skall jag förklara vad det innebär att ha
mottagit en inkallelseorder.
Mycket riktigt. Fram emot tresnåret kliver en man in med en tvåårig unge på armen och ställer frågan: Vem tar hand om
min son nu när ni mot min vilja har tvingat
mig hit? Tror ni inte jag har annat att göra
än att springa omkring och leka krig?
Då for Lars i taket. Väldigt snabbt och
tydligt fick den inryckande klart för sig
att inte nog med att han kommit försent
utan att han dessutom underlåtit att ansöka om anstånd samt att folk som uppträder som parasiter utan att fullgöra sin
plikt mot samhället borde på lämpligt vis
avlägsnas från jordelivet. Försvinn innan
djävulen hänger dig i hasorna. Ut!!! Varpå jag kunde pricka av ännu en inryckt.
Dessutom utryckt på samma gång så han
belastade ju inte försvarsbudgeten.
En inryckande saknades men han klev
in genom dörren när vi höll på att packa
ihop för dagen. En bleksiktig och mager
man med polkahår och långt glest skägg.

Där kan väl ingen jä-el bo och leva.”
Jo, det är så att jag är Pastor i Jehovas Vittnes Församling i Åmål.
Va f-n säger du? Va har du då här att göra?
Vet du inte att Jehovas är befriade från militärtjänst? Å du ska va präst. Ge dig av härifrån så jag kan få gå hem.
Så var den inryckningen avklarad och
allt var frid och fröjd.
Efter ett antal gemensamma sessioner
på AG blev Thorné chef för Tånga läger
och jag tog över som C AG.
Våra vägar skulle åter korsas när Tånga
var flyktingläger. KFÖ genomfördes på
Remmene och jag hade min expedition
i Mässen på Tånga och kunde följa Lars
som hade till uppgift att ansvara för flyktingarna. Det var en salig blandning av
yngre män som anlände i flera busslaster
och klev av framför matsalen i skymningen. Där hälsades de välkomna av en man
iförd uniform m/68 med koppel och pistol
m/40 som presenterar sig som ”Kommendant för Tånga Läger” vilket ju var
helt rätt men kanske inte så pedagogiskt.
Det här var unga män från krigsdrabbade områden i Mellanöstern och
de var på intet sätt bästa vänner och
bråk uppstod med jämna mellanrum.
Varje lunch började med att Lars läste
lusen av dem å det vådligaste. Ingen förstod vad han sa men någon tvekan om
vad han menade förstod de med en gång.
Slagsmålen upphörde.
Det blev rent och snyggt i barackerna.
Visitation varje morgon och alla började
trivas så gott det går i den situationen.
Thorné begrep att folk måste sysselsättas så han fixade jobb i köket åt några.
Det var säkert regelvidrigt men bra. Han
hämtade bilvrak på skroten som de
kunde skruva på och luskade ut att det
fanns en frisör i församlingen som kunde
klippa och raka samt tjäna några kronor.
Thorné betalade inte. Några gallrade i
Fortsättn. nästa sida.

T-34/85 STRIDSVAGNEN
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Fortsättn. från föreg. sida

kronans skog som höggs upp till ved.
På vilken väg den veden hamnade i kronans tältspis förtäljer inte historien. Men
Inköpsavdelningen på I 15 lär ha köpt
den billigt så då tjänade ju alla på affären.
Vid det här laget var fanjunkare Thorné
flyktingarnas idol. Han höll dem i strama
tyglar men vårdade dem och såg noga till
att de hade det så bra som situationen
tillät. Nåväl en incident uppstod när några
unga män mot all förmodan hade fått fart
på en av skrotbilarna och körde rally på
grusvägen utanför huset på Tånga där
Lars residerar. Fanjunkaren påpekade
med sedvanligt språkbruk det olämpliga i
detta och förklarade tydligt vad som skulle hända om det upprepades. Självklart
kunde ynglingarna inte motstå denna
frestelse att reta gubben utan påföljande

kväll drog de några rejäla repor utanför
hans köksfönster varvid sinnet rann till
på Fanjunkaren ifråga och han for ut på
farstukvisten med kamrat 40 i näven och
rev av några varningsskott upp mot himlen. Budskapet var taget och någon mer
bilkörning där förekom inte. Skottlossningen uppmärksammades dock i byn.
Polisen anlände och ställde frågan vad
som hade hänt. Lars förklarade att han
skjutit några sorkar i potatislandet och så
var den saken ur världen.
Lars Thorné är en man som har skällt,
svurit, gormat och levt rövare genom
hela sitt militära liv och fortsätter ännu på
samma sätt. Jag vill ändå påstå att jag
träffat få människor med så stort hjärta.
Soldaternas första möte med Lars var
säkert ångestfyllt men efter en tid var han
ett mycket omtyckt befäl. Hans omhän-

dertagande av flyktingarna på Tånga var
storartat fast inte alltid politiskt korrekt.
Hövdingen på Tånga Hed, Lars Thorné
gick tyvärr ur tiden sommaren 2017 efter
en tids sjukdom. När jag ringde honom
några veckor innan frånfället och frågade om det gick bra att Ulf Fredriksson
och jag kom och hälsade på blev svaret.
”Kom inte tomhänta bara”. Nä svarade
jag, vi tar väl med oss någon pilsner. Sådan skit kan jag köpa själv. Ta med en
flaska Whisky annars kan ni lika gärna
stanna hemma.
Tyvärr hann vi inte fram i tid för att bjuda på ett sista glas men jag fick i alla fall
läsa upp ovanstående berättelse och få
den godkänd av Lars
Vila i frid kompis.
Ulf Svensson

T-34/85, var detta stridsvagnen som avgjorde
andra världskriget?
Ja kanske det, mycket tyder på detta.
Den ryska T-34 var utan tvekan en av
andra världskrigets bästa och mest
framgångsrika stridsvagn. Den var en
mycket lyckad syntes av stridsvagnens
tre viktigaste egenskaper  rörlighet,
pansarskydd och eldkraft. Wehrmachts
första möte med T-34:an redan
sommaren 1941 blev en regelrätt chock
för dem och värre blev det i och med att
stridsvagnen årligen förbättrades.
Det gick dåligt för tyskarna på östfronten efter 1943, mycket beroende på just
T-34:an. På grund av detta fick de efter
några år flytta sina reserver från mellersta
Tyskland till östra fronten och försvagade
på detta sätt sin västra front.
Winston Churchill och generalen
Dwicht D Eisenhower insåg tacksamt
att tyskarna blivit mycket försvagade på
grund av det ryska motståndet. Nio av tio
tyska soldater som dog i kriget hade vid
invasionen juni -44 redan stupat vid östfronten mot röda armén.
Tyskarna försvarade den franska kusten med fyra divisioner, bara en av dem
var fullvärdig, i övriga divisioner fanns soldater av andra nationer främst då ryska
soldater, som tagits som fångar vid östfronten och nu deltog på tysk sida hellre
än att riskera en längre tid som krigsfångar.
Efter dagen D, 6 juni 1944, har både
England och USA berättat om den mycket svåra invasionen som mycket väl kunde misslyckats.

Men det visade sig att tyskarna inte klarade av ett tvåfrontskrig och säkert var
det på grund den lyckade invasionen som
hindrade ryssarna lägga under sig Västeuropa.
Stridsvagn T-34/85 vägde som fältutrustad 32 000 kg och hade en besättning på 3-4 man. Den var utrustad med
en vattenkyld dieseldriven V-12 på 500
hk. Farten på landsväg var ca 50 km/tim
och kunde klara en körsträcka på 300 km
landsväg. I tornet satt en 8,5 cm kanon
och en 7,62 mm koaxial ksp (i regel kopplad till kanonen) samt i underredet fanns

även där, en 7,62 mm ksp. Pansartjockleken var 22-90 mm och vagnen kunde
vada i 1,3 meters djup.
Stridsvagnen hade sluttande ytor åt
alla håll som gav maximal avledning av
projektiler. Det första mötet med T-34
på sommaren 1941 blev chockartat för
Wehrmacht, med ett slag blev samtliga
tyska pansarvapen och stridsvagnskanoner nästintill verkningslösa. Det enda vapen som klarade av att slå ut vagnen var
tyskarnas 8,8 cm luftvärnskanon.
Lars Rehn
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Soldattorp, Bagare, Skädderi och affär
Vid vårt vackra soldattorp uppe vid kullen fanns, som många anställda och de
som gjort sin militärtjänst kanske minns,
flera byggnader och inrättningar. Nu är
det bara soldattorpet som finns kvar. I

san som löd under Intendenturen. Överskottet gick till ändamål för de värnpliktiga. Första bagerichefen var Erik Lerin
som hade tre fyra bagare till sin hjälp.
Kanske den mest kända var Axel Helin

tid lämnade de anställda in beställningar
som skulle klara hela helgen.
Förutom bageriet på kullen fanns det
även ett skrädderi som hade fullt upp
med att serva befäl, sy eventuella nya
gradbeteckningar. När vissa av de värnpliktiga i slutet på sin tjänstgöring blev
vicekorpraler fick alla lämna upp sina
vapenrockar för att få sin grad påsydd.
Alla befäl som bytte grader lämnade sin
vapenrock, liknande, till skrädderiet.
I början av 1980-talet öppnade en
personalbutik som var öppen två dagar i veckan. Vissa dagar var det kö på
morgonen. Försäljningen bestod utav
skjortor underkläder och uniformer samt
slipsnålar manschetter, knivar ryggsäckar av olika storlekar. Priserna var mycket
låga

Värnpliktiga kunder och Axel Helin

den största byggnaden fanns soldatens
marketenteri på första våningen. På andra våningen fanns en av våra tre mässar

Einar, Erik och Axel

och en stor samlingslokal, Älvsborgssalen. Denna byggnad var unik, den fanns
redan på Fristad hed monterades ner
och flyttades till sin plats. En av de tre
byggnader som fanns redan på heden i
Fristad
Norr om denna fanns en affär där de
anställda och soldaterna kunde inhandla
tidningar, cigaretter och godis mm och
ytterligare 20 meter norr om denna ett
bageri. Bageriet startade under de s.k.
krigsåren, 1943 och det var personalkas8

som sedermera blev chef samt bagarlärlingen Stig Johansson som började
efter skolan 1949. Vi anställda stod ofta
i kö på fredagseftermiddagarna för
att köpa hem det
mycket goda brödet.
Förutom matbröd
som
sötlimpor,
grovt formbröd barkis bakades bullar,
wienerbröd,
mazariner småkakor
bakelser och tårtor.
Förutom alla anställda som köpte
för en billig penning
levererades det till
marketenteriet, alla
mässar Soldathemmet och naturligtvis till köket
och matsalen. Brödet hämtades med häst och vagn, senare med bil.

På skrädderiet arbetade tre, fyra kvinnor eller män som under vissa tider hade
fullt upp och vissa tider lite lugnare.
Bland många arbetade skräddarna Gunilla Grönman och Conny Holmberg,
som arbetade där fram till regementets
nedläggning.

Sten Jaselius

När de värnpliktiga skulle ut
på större övningar stormades
butiken och det mesta såldes
ut fastän det bunkrats upp ordentligt.
På hösten när det var ”repövning” hade bageriet extra
mycket att göra och vid jule-

Axel, Sten, Stig och Sally

Sten Jaselius och Lars Rehn

NATO MEDLEM ELLER EJ?
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NATO medlem eller ej?
Efter att ha läst boken ”KRIG MED RYSSLAND” av den engelske Generalen sir Richard Shireff och lyssnat på en Flottiljchef
från Sverige har jag än mera övertygats
om att begreppet ”tillsammans med andra” bäst uppfylls genom olika bilaterala
avtal i stället för medlemskap med NATO *).
Bilaterala avtal innebär i princip att
Sverige frångår Alliansfrihet, som har varit en ledstjärna i svensk politik. Motivet
är främst att vi som icke-NATO land torde
minska spänningen i vårt närområde. Man
också säga att ett svenskt medlemskap
skulle öka dagens spänningsnivån ytterligare – Ryssland torde uppfatta ett svenskt
medlemskap som att NATO (USA) framflyttade sina positioner änmera än idag.
Emellertid har Rysslands pågående
upprustning och alltmera oförutsägbara
åtgärder i närområdet gjort att Sverige
kan få ett utsatt läge. Till detta kommer
stora omfattande ryska övningar i närområdet. Geopolitiskt torde t ex Gotland och
Blekinge vara områden som krävs för insatser i Balticum. Någon form av Bilaterala
avtal för den egna säkerheten torde krävs.
Det är endast det faktum att/om Finland blir ett NATO-land, som Sverige kan
tvingas tänka om och följa Finland. Detta
torde emellertid verkligen höja spänningsnivån i området
Sverige har med olika avtal och övningar under innevarande århundrade ökat
sin förmåga till försvar av det egna landet – detta främst tillsammans med andra.
Möjligheterna till samarbete har därvid
övats och säkerställts. Övningen Aurora
2017 har visat på ökade egna förmågor
men också en mängd brister. Övningen
har också visat behovet och förmågan att
försvara Sverige tillsammans med andra.
Ensamt klarar Sveriges totalförsvar inte
den uppgiften. Utvärdering pågår liksom
direkta förberedelser inför Aurora 2020 i

vilken övning både
det Militära Försvaret och Totalförsvaret skall medverka.
Boken ”KRIG MED
RYSSLAND”
visar
emellertid tydligt
vilka brister ett NATO-medlemskap kan ha. Paragraf 5 anges
ofta som en paragraf där medlemsstaterna
direkt ingriper som ”en för alla o alla för en”
– så är inte fallet. Medlemsstaterna måste
alla vara överens om att ingripa om något
inträffar. Sverige kan inte som medlemsland förvänta ett automatiskt ingripande
om det värsta skulle inträffa. Till detta
kommer att i dagsläget flertalet medlemsländer har mycket begränsade resurser.
Sverige behöver emellertid fortfarande
hjälp utifrån för att kunna försvara landet. Främst är det hjälp i form av flyg och
luftförsvar som krävs. Detta kan bäst och
snabbast erhållas från USA. Förberedelser i form av ett återupprättat Bas 90 system krävs. Ett bassystem som möjliggör
frambasering av USA-flyg och möjligheter till bränsle och vapentillförsel måste
skapas. Detta möjliggörs genom ett bilateralt avtal med USA !
Sveriges totalförsvar är via olika regeringar sedan ett antal år eftersatt. Detta
gäller såväl införsel av förnödenheter m m
som även civilförsvarsförsvarsförmåga.
Ett bilateralt avtal med Danmark och med
Norge kan säkerställa sjöövervakning och
skydd och sjövägar i Nordsjön och i Öresund.
Finland är liksom vårt land utanför
NATO. För främst sjöövervakning inom
Östersjöområdet borde Sverige och Finland ha ett bilateralt avtal från främst sjöoperativ synpunkt.
Sverige är ett land som bör visa upp en
Säkerhetspolitik, som är stabil och förut-

NATO eller inte?
I förra numret gjorde jag en galluppundersökning angående Sverige bör gå med
i NATO. Inte så många svar men 62 får
räcka.
Eftersom jag meddelade att inget personligt svar kommer att publiceras har jag
förstört alla svar. Här är de svar jag fått in:
Ja 29, nej alltså 33. Naturligtvis är dessa

sägbar. Den skall omfattas av förtroende
både inom landet och utomlands. Den
skall verka för att minska spänningar i
närområdet.
Dock bör beaktas att Sverige f n har
mindre än 1% av BNP till försvaret. Flera
försvarsbeslut inom olika regeringar har
åstadkommit denna nedrustning. En
nedrustning, som även inneburit att anläggningar och materiel för flera milliarder
skänkts bort, sålts billigt resp skrotats.
Detta har skett med Försvarsdepartementets Goda vilja och utan ingrepp från
revisorer mm Detta borde granskas och
berörda ställas till ansvar.
Andelen för Totalförsvaret bör efterhand
öka till minst 2% - d v s från i dagsläget
44 milliarder till ca 90 milliarder årligen.
Denna ökning bör ske senast inom en tioårsperiod. Härigenom säkerställs hjälpligt
både det Militära och det Civila försvaret.
Sven Wergård

--------------------*) Idag har Nato 28 medlemmar – varav flera är forna
Warszawapaktsländer – och samarbetar även med ett
stort antal icke-medlemsländer, däribland Sverige.
Natos 28 medlemmar (medlemsår): Albanien (2009),
Belgien (1951), Bulgarien (2004), Danmark (1951),
Estland (2004), Frankrike (1951), Grekland (1952),
Island (1951), Italien (1951), Kanada (1951), Kroatien
(2009), Lettland (2004), Litauen (2004), Luxemburg
(1951), Nederländerna (1951), Norge (1951), Polen
(1999), Portugal (1951), Rumänien (2004), Slovakien
(2004), Slovenien (2004), Spanien (1982), Storbritannien (1951), Tjeckien (1999), Turkiet (1952), Tyskland
(1955), Ungern (1999) och USA (1951).

Planerad verksamhet 2018
svar inte representativa för svenska folket
men stillar en nyfikenhet.
Sviker vi hälften av svenska folket med ett
medlemskap i NATO? Kanske värst att vi
sviker vårt grannland Finland.
Vad var det han skrev, Biskop Tomas? Frihet är det bästa ting.
Lars Rehn

Välkomna till ett nytt spännande år
Som vanligt har vi våra måntaliga fina
föredrag med särskilt duktiga utvalda
föredragshållare samt biblioteksaftnar
med presentation av både spännande,
unika och lite annorlunda böcker.
Kallelse till de olika arrangemangen
skickas ut till alla våra medlemmar.
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Börje Ståhl berättar om några milstolpar från tiden på

Älvsborgs Regemente
Jag tog studenten på latinlinjen i Göteborg
den 28 april 1961 och tre dagar senare
ryckte jag in på I 15. Jag hade tänkt mig
att läsa juridik eller bli språklärare efter
värnpliktsutbildningen. Jag hade aldrig
varit i Borås tidigare, men har nu bott
här i snart 60 år. Jag trivdes bra med I 15
och det militära livet, så bra att jag kunde
tänka mig att åtminstone bli reservofficer.
Pansartruppernas aspirantskola (PKAS)
gjorde jag i Enköping. I 15 var då ett
pansarinfanteriförband. Jag trivdes fortfarande bra och sökte till Karlberg. En bekymmerslös och trevlig tid följde. Jag var
redan då förlovad med Ingrid, vilket innebar många resor ToR till Göteborg. Jag
blev fänrik Stå(h)l den 28 augusti 1964.
Under mitt första halvår efter officersexamen var jag granatgevärsplutonchef och
det kommande året hade jag min, och tyvärr enda, skyttepluton med Inge Werner
som kompanichef. Vi träffas fortfarande
två gånger om året. Det året var ett av det
bästa under min tid på I 15 med Roland
Klasson, K-G Drotz och Bengt Larsson
som plutonsbefäl.
Direkt efter Infanteriets officersskola
(IOS) blev jag ställföreträdande kompanichef och efter sambandsofficerskursen
(SOK) var jag ställföreträdare och kompa-

nichef vid stabskompaniet i sex år, med
avbrott för Militärhögskolans allmänna
kurs (MHS AAK) och därefter skolkompanichef i ett par år. Sex fina år med duktiga
(framför allt) i sambandstjänst, t.ex. Torsten Engberg och Veiler Alm.
Åldersläget vid regementet gjorde att jag
som 37-åring placerades vid mobiliseringsavdelningen. Jag hade tänkt stanna
kvar på I 15 som ”bygdemajor”, men efter
ett par år sökte jag intendentkursen vid
Förvaltningsskolan och blev antagen. Det
var nog aldrig meningen att jag skulle bli
intendent I början av den mycket intressanta utbildningen blev jag sjuk och det
konstaterades att jag hade en tumör på
lilla hjärnan. I stället för utbildning blev det
operation och en ganska långvarig och
jobbig men lyckad konvalescens. Under slutet av den fick jag möjligheten att
tjänstgöra på personalavdelningen. Det
blev många och trevliga år där utbildning
varvades med praktiskt arbete.
Under Sveriges näst sista cypernbataljon
tjänstgjorde jag som personalchef, en tid
som jag gärna återvänder till i mina tankar. Ett härligt avbrott från alla löne- och
MBL-förhandlingar.

Vackre Herman
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De sista två åren präglades av alla utredningar som skulle genomföras och den
osäkerhet som alla kända inför framtiden.
När propositionen om nedläggning lades
den 19 september 1996 följde några hektiska månader med planering av den personalavvecklingsavdelning i garnisonen,
som jag var samordnare för. Efter, som
jag själv tycker, ett välförrättat värv gick
jag i förtida pension den 1 juni 1997 och
njuter sedan dess mitt ”otium cum dignitate”.
Börje Ståhl

lite annorlunda gång var en mycket stilig truppförvaltare med ”kvinnotycke”. Vi
avlöste Kungliga beridna högvakten från
K 1 så det var många åskådare. Mitt under avlösningen sprang en kvinna fram
och kysste den överrumplade vaktchefen, mitt på munnen under åskådarnas
jubel.

Ja så kallades han musikfanjunkaren
från Svea Livgarde, Oscar Ferdinand
Herman, som har ett svårslaget rekord.
Han marscherade i spetsen för vaktparaden som ”tamburmajor” (regementstrumslagare) under 26 år, motsvarande
4 000 tusen gånger. Genom sin spänstiga gång blev han huvudfiguren i vaktparaden och dessutom en uppskattad
dirigent då han anförde musikkåren vid i
Blanches café i Stockholm. Det sägs att
det var mest kvinnor som följde vakt paraden för att se denne vackre och stiliga
karl. Detta enligt Hanseman Calås bok:
Hemvärnsgubbar & militärer. Akvarellen
”Vackre Herman” målad av Georg von
Dardel. Tillhör Svea Livgardes officerskår.
Att vissa kvinnor gillar stolta, stiliga
män i uniform, är omtalat. När jag i slutet
på sextiotalet tjänstgjorde på Svea Livgarde, I 1, fick jag äran att lite då och då,
tjänstgöra som ställföreträdande vakt-

1988/89 fick jag
förmånen att som
47-åring gå Militärhögskolans
ettåriga
stabskurs.
Därefter
åter till regementet och placering som
chef för personalenheten. Några händelserika och intressanta år följde, i det inte
alltid så tacksamma arbetet med personalfrågor. De sista fyra åren var jag stabschef för Älvsborgs försvarsområdesstab
(Fo 34), ett mycket stimulerande arbete
med många och goda kontakter med andra förband och inte minst med de civila
delarna v totalförsvaret.

Mycket hände under detta dygn. Runt
klockan 23,00 ringde vakten som stod
vid ”Lejonbacken”. Jag tillsammans med
två soldater ur vaktstyrkan rusade dit för
att mötas av en mycket underlig situation. Mitt framför vaktsoldaten sittande
på järnkättingen satt en kvinna i päls,
pälsen hade hon helt uppknäppt och var
alldeles naken under denna. Den stackars soldaten ville, helt riktigt, inte lämna
sitt vaktställe utan kallade på patrull. Det
visade sig att hon slagit vad med några
kompisar, som stod nedanför på behörigt avstånd, att utföra bravaden.
Lars Rehn.

chef i ”Högvakten” på Kungl. Slottet med
tillhörande vaktparad. Vaktchef denna

STILIGA SOLDATER
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Stiliga soldater
Ett foto av en stilig avdelning värnpliktiga
från 1925 utanför Kanslihusets östra port.
(Huvudingången).
De värnpliktiga bär den stiliga uniformen m/ä, förutom en som bär m/10. De
strama korpralerna med tjänstemin 1,
bär huggare m/1748, som är omslipade
och heter då m/1748-1856. Gevären är
m/1896 med bajonett m/1896.
Lägg märke till vaktkuren som talar om
att även vid denna port stod en vakt till
skillnad mot senare tid, 50-tal och framåt.
Soldaten knästående längst ner till vänster
är min far Sture Rehn. De tillhörde fjärde
kompaniet, Boråskompaniet, där alla var
hemmahörande i Borås. Kasern I, fjärde
våning.
Lars Rehn

Överste

Karl Rignell
1920 fick vårt regemente en ny chef vid
namn Karl Rignell. Denne Karl bröt seden
hur en överste, regementschef, brukade
vara. Musikdirektören vid regementet
Nils Wiselander var född i Vänersborg
och spelade där i en trio på Stadshotellet, han berättar: En gång kom det in en
herre och satte sig för att dricka kaffe.
Han verkade mycket intresserad av oss.
När ett nummer var slut kom han fram till
oss, presenterade sig och bad att få titta
på fiolen. Han spelade lite på den och
sedan undrade han med glimten i ögat.
Kanske kan jag få vara med och spela en
stund. Det fick han och vi spelade en sak
tillsammans. När stycket var slut så sa
han. Jaha musikdirektören, jag har ingen
musikdirektör på mitt regemente därhemma, nu sätter vi oss på tåget och reser
till Borås meddetsamma. Det blev ingen
resa den kvällen, men efter någon månad
blev den av.
Mannen som spelade fiol var den
mycket kände översten K A Rignell, som
även kallades vid mindre högtidliga tillfällen ”Olle i Grinn”. Han använde sig av den
pseudonymen när han som poet gav ut
dikter.
Han vare mycket musikintresserad och
bland det roligaste han visste, var att få
sitta i musikkåren vid repetitionerna och
höra de olika stämmorna.

Överste Rignell hade sin bostad, som
cheferna då hade, på Katrineberg.
När Gustav V 1924 gästade Borås med
anledning av att vårt regementes 300-årsjubileum åt han lunch hos översten.

Å dä puttra å dä fräste i di store grutera
unner locka sjöd å jäste ifrå alla artera
hett i koket elden brände,så en ble mest gömensvett
inga blåst å sola tände, brasa ute glöehett

Utanför ingången till bostaden stod
dagen till ära två stycken gamla indelta
soldater som vakt. Det påstås att kungen
tilltalade en av soldaterna med frågan:
Hur länge har han stått här som post?
Svarade den något lomhörde soldaten:
Sedan 1898, ers majestät.
Överste Karl Rignell var alltså även poet
och gav ut många dikter då skrivna på dialekt från bygden, Mark och Kind. Nästan
alla dikter med anknytning till regementet
och den indelte soldaten. Här kommer ett
urval av de många dikter av Olle i Grinn:
Lars Rehn

I KOKET
Kocka geck i hvita böxer, som va uschlia te o se
för nar en sa vara kökser, blir en lorti mä beske
dä va slut mä disseplina, krokir rögg å krumma ben
stöfla di va inte fina, näfven den va inte ren
Pajka va dä likså knekta, inga brådska va la dar
I exisa legger vekta, på te qvecker va – men har
qvecker va la inte takta: tommen ble la möe skeljd
i honnören - allt geck sakta, en ble änna mest civeld
kocka ble di äldste knekta, satt i logn å hade´t bra:
pajka geck ikring å skefta ut, va alla sulle ha

Artera vi hof i skåla utå tenn, å kött las ner;
Mot di are va vi snåla, för vi sulle få tess mer
Meddan va te slut uppställder för vårn hele bataljon
Å på borda va den ställder i två led på kregsfason
Kompanierna marsera in i halla; vårn löttnant
slo framföre: ”Läs!” kumdera´n
vakta hade en scheschant Gu´välsigne maten! Amen!
”Sätt er ner!” - Nu blev dä lif, skea slamra för allesammen
Å nar han va mätter, slicka di å skea å la ner´n
spände upp sin fällekniv å högg in å käka malde
prat å väsen, tonga geck o fali qveckt di slök å svalde
Jämte fälleknivef i flika sen mot böxa han blett- ren

Överste Rignell var mycket omtyckt av
alla på regementet, inte minst av soldaterna.

Kokörpral va gamle Lansen, ordna te mä kokinga;
kökshandräckninga to Kransen, sturde mä serveringa
Å vårn löttnant mä dagebrecka kom å snoka för te se
hur vi uss i koket skecka å att allt geck redit te
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Den indelte soldaten och Rotebonden
Fortsättning från föregående nummer av Älvsborgaren

Indelta arméns enheter

bytte fältlägret mot soldattorpet. Instruktionerna bestämde att dessa i första hand
skulle bilda nya soldatstammen. För övrigt
torde frivilligheten ha varit minimal under
dessa hårda tider. För att finna lämpliga
soldatämnen måste myndigheterna stundom tillgripa åtgärder som liknade de
forna utskrivningarna och klappjakten på
löst folk och lättingar. Krigshären drog till
sig äventyrare av skilda slag och utgjorde
en samlingsplats för unga karlar som kommit på kant i livet, som av obändig livsdrift
drogs ut i äventyret och sådana som önskade nyttja krigets chanser till högt liv spel,
dobbel. Kvinnor och brännvin. Då en soldat stupat måste roteln nyrekrytera senast
inom tre månader. I dessa tider pressades
rotebönderna hårt. De måste till varje pris
fylla vakanserna. När alla möjligheter uttömts hände det att rotebonden själv måste ikläda sig soldatuniform och dra i fält.

Minsta enheten utgjordes av korpralskapet,
som vanligen omfattade tjugofem rotar
inom två, tre eller fem sammanliggande
socknar och lika många soldater som rotar,
så vida inte någon rote satts på ”vakans”
och rotebönderna där betalade ”vakansavgift” i stället för att underhålla soldat. En
korpral förde befälet över korpralskap.
Därnäst följde avdelningen, som bildades
av två korpralskap och stod under befäl av
en furir, förare eller sergeant. Denna enhet
tillkom för att underlätta tjänsten på roten.
Kompaniet i sin tur sammanfogades av
sex korpralskap. Kompaniområdet lades
ut med hänsyn till vägar och trafikmedel,
så att soldaterna lätt kunna samlas i dess
mitt vid kompanimötesplatsen. Kaptenen
förde befälet över kompaniet i fält och i
hembygden.
Regementet slutligen bestod av åtta kompanier med översten i spetsen. Var rote för
sig anställde och underhöll en soldat. I
egenskap av ”roteintressenter” organiserade sig rotens bönder och uppträdde
som en enhet såväl gentemot soldaten liksom myndigheterna.
Den största gården i roten, på vars mark
soldatens bostad oftast förlades kallades
stamrote. Den svarade för att rotens skyldigheter uppfylldes. De mindre gårdarna
i roten nämndes strörotar eller hjälprotar.
Dessa deltog i soldatunderhållet allt efter
deras storlek och erlade till stamroten en
årlig avgift för att denna upplåtit mark till
soldattorpet. För att ordna sina mellanhavanden med soldaten utsågs rotebönderna en rotemästare bland sig vanligen för
ett år i sänder. Denne samlade ihop och
utbetalade lönen till soldaten och fungerade i övrigt som rotens ombud gentemot
soldaten och myndigheterna. Rotemästaren hyste på sin gård även rotekistan med
soldatens uniform. En eller flera gånger
om året samlades rotens bönder till rotestämma för att diskutera och besluta i
ärenden angående soldaten.
Var gård i roten erlade sin andel i soldatlönen alltefter rotsedelns uppgifter.
På denna stod antecknat roteböndernas
namn som deras jordinnehav. Rotens viktigaste uppgift var att anställa soldat, anskaffa ett torp åt honom och underhålla
detta samt utbetala hans övriga lön. Soldatlönen utgjordes från början av legan,
årslönen, soldattorpet, hemkallet och beklädnad.
Soldatrekryteringen. Folkbristen var stor
i karolinernas Sverige och i synnerhet råd12

de knapphet på unga friska karlar, dugliga
och villiga till soldater. Helt annorlunda var
läget under fredstid som inlöpte efter Napoleonskrigens slut i början av 1800-talet.
Då blev soldatyrket lockande. Ur backstugor och torp vällde det fram årskull efter
årskull. Soldatrekryteringen gick lättare
under det fredliga 1800-talet än under de
krigiska seklerna tidigare.
Rekryteringen under krigstid. Det kan
ej förvåna att ynglingar endast motvilligt
iklädde sig soldatmunderingen och ställde
sig under fanan i oroliga tider. Soldattorpet
lockade givetvis den unge fattige pojken

och därtill få en lön men en kommendering
ut på krigsfot till främmande länder kunde
väntas när so helst.
Då de första indelta regementena sattes
upp ägde man tillgång till de gamla rutinerade yrkesknektarna vilka tydligen gärna

Rekrytering i fredstid. I jämförelse med
karolinerna levde fredstidens soldater
under idyllens och frihetens hägn. Detta
gällde särskilt från 1830 talet och framåt.
Samhällsutvecklingen under förra seklet
övade stort inflytande på soldatrekryteringen. Den stora folkökningen från mitten
av 1700 talet nådde då sin höjdpunkt och
medförde förskjutningar bland landsbygdens folk. Den besuttna bondeklassen
ökade obetydligt, medan torparna och
backstugesittarna fyrdubblades. Allt fler
människor i vårt land kom att sakna tillgång till dåtidens främsta produktionsmedel, åkerjord. Man underkastade sig nästan vad som helst för att få tillgång till lite
jord. Dagsverkstorpens och backstugornas epok kom, detta myller av kojor och
underliga existenser som var så typiska
för svensk landsbygd för några hundra år
sedan.
Under 1800-talet rekryterades soldaterna
till övervägande delen bland landsbygdens fattiga och jordlösa ynglingar. De
kom från dagsverkstorp, backstugor och
statarbaracker och efter några år kom
bonddrängar eller lärlingar och tog soldattjänst. I inmönstringsrullorna förekommer
beteckningen ”dräng” mycket ofta, sju,
åtta på vart tiotal inmönstrade. En andra
rekryteringskälla var soldattorpen där sonen ofta övertog faderns tjänst som soldat för roten, medan i många fall hans
bröder sökte tjänst på andra rotar. Tre,
fyra generationer på samma soldattorp
hörde inte till det ovanliga, inte heller att
far och tre-fyra av hans söner var soldater.
Lars Reh
(fortsättning i nästa nummer av Älvsborgaren)
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Två av andra världskrigets flygplansgiganter

Englands Supermarine Spitfire och
Tysklands Messerschmitt BF 109
Spitfire
Supermarine Spitfire är utan tvekan det
mest kända brittiska jaktplanet och det
har en närmast legendariskt ställning i
Storbritannien, helt och hållet tack vare
sin nyckelroll i slaget om Storbritannien.

Det fanns olika typer av planet och
Mark La var inte lika tungt beväpnad som
övriga typer men kunde stiga snabbare
och hade bättre manöverförmåga. Mark
V tillverkades i över 6 000 exemplar och
var den första som hade varierande vingbeväpning. A-varianten hade åtta 7,7 mm
kulsprutor, B hade två automatkanoner
och flera varianter fanns.

Messerschmitt
BF 109 tillverkades i större antal än något
annat militärt flygplan - 35 000 exemplar

Supermarine började utveckla planet
redan 1935. Det fick en smäcker, aerodynamisk kropp och elliptiska vingar, vilka
garanterade perfekt lyftkraft och det utrustades med en RollsRoyce V-12-motor.
Jungfruflygningen skedde i mars 1940
och resultatet var så imponerande att det
genast beställdes 370 st.

totypen gjorde sin jungfrutur redan i maj
1935 och hade då en Rollce-motor.
Första modellen som serietillverkades
BF 109B-1, som tillverkades i början av
1937 sattes in i spanska inbördeskriget.
Det visade sig vara det bästa jaktplanet
i detta krig och de tyska piloterna förfinade sin yrkesskicklighet, experimenterade med både nya flygplan och ny taktik.
1937 slog en modifierad BF 109 världshastighetsrekord.
Många experiment gjordes t.ex. i stället för förgasare gjordes en insprutningspump som klarade av negativa G-krafter.
1942 togs en kraftigare Daim-Bens motor
fram och planet försågs med bättre beväpning, två 13 mm kraftiga kulsprutor.
Planet användes som jaktplan, jaktbombplan och spaningsplan. I början av
kriget var Spitfire det enda plan som var
BF 109 överlägset.

och var standarplan i Luftvaffes jakteskadrar genom hela kriget. Den första pro-

Lars Rehn

Visste ni att vi Västgötar, enligt ”sägnen” har en lite annorlunda stående

Armé ständigt beredd
Ållebergs ryttare är enligt sägnen fullt färdiga att försvara vår trakt.
Det sägenomspunna berget och segelflygarnas ”Meccka” med magnifik utsikt
över den vackra Falbygden erbjuder olika
aktiviteter och möjligheter. Ålleberg är
det högsta av Falköpingstraktens platåberg och höjer sig cirka 100 meter över
det omgivna landskapet. Vid dess fot och
sluttningar springer det fram källor och de
mest kända är ”Hopkällan”.

med ett lass säd till marknaden i Falköping. Han mötte en mystisk främmande

En gammal sägen berättar om det i Ållebergs inre finns en väldig bergasal där
”Ållebergs Ryttare” sover i väntan på att
få rycka ut och rädda bygden. Senaste
gången de sågs skall ha varit under Slaget vid Åsle 1389, då tolv riddare i gyllene
rustningar skall ha slutit upp vid drottning
Margaretas sida.
Ingången till bergasalen skall vara svår
att finna. En gång var en bonde på väg

man nedanför Ållebergs ”Änne” som bad
om att få köpa hela lasset. Bonden följde
med främlingen och det visade sig att de
till slut hamnade i bergasalen där ryttarna
låg och sov, fullt stridsklädda. Bonden råkade stöta till ett betsel så att det klingade till. Ryttarna vaknade då upp och undrade om det var dags. Mannen som köpt
lasset försäkrade dock att de lugnt kunde
sova vidare.
Mitt i ”Jönköpingsrondellen” vid infarten till Falköping står en vilsekommen ryttare och blickar ut mot Ålleberg - kanske
i väntan på att hitta ingången till bergasalen. En staty av Åsa Gustavsson.

En vilsekommen ryttare i Jönköpingsrondellen

Lars Rehn
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Och så lite nostalgi från ”Minnenas Journal”

Ulla Billquist

Allas vår Ulla, hon som vi äldre soldater
och kanske även yngre, har nynnat med i
hennes sång ”Min Soldat”.
Hon föddes i Eslöv fattig och faderslös som barn. Hon var bara ett halvt år
gammal då hennes far, officeren Gustav
Schönström avled i dubbelsidig öroninflammation, bara 35 år gammal. Urfattig
flyttade mamma Greta med fyra barn till
Vetlanda, där hon försökte försörja familjen med hjälp av en stickmaskin. Detta
misslyckades så hon flyttade med barnen
till Örebro till släktingar.
Mitt emellan regementet och folkparken startade hon Kafé Nordanskog som
gav en skaplig inkomst. I huset fanns
bostad för den lilla familjen samt ett par
uthyrningsrum.
På Ullas 16-årsdag kom den turnerande skådespelaren Fritiof Billquist till kaféet för att hyra rum. Han mötte då Ulla och
båda blev blixtförälskade. Fritiof och Thor
Modéen såg till att hon fick småroller vid
Hellsingborgs stadsteater och sedan vid
Odeonrevyn. Ernst Rolf upptäckte henne
och därefter slog hon genom och blev
hela Sveriges sångerska.
Den 8 maj 1940 sjöng hon in ”Min soldat”, som gjorde henne till beredskaps-

tidens egen sångmö, inte minst
som turnerande fältartist.
Under dessa år var Svenska
Lottakåren en av de största kvinnorörelser vi haft. En annan organisation av frivilliga kvinnor
var Beredskapskvinnornas Centralorganisation med omkring
400 lokalavdelningar spridda
över hela landet. Kvinnorna välkomnades av militären, det var
bra för männens stridsmoral om
damerna också var med. Plötsligt befann sig kvinnorna i sådant
läge där de kunde bli beskjutna.
I Finland var det, trots det pågående kriget, otänkbart för en
kvinna att bära vapen.
I Sverige fick lottorna, kvinnliga gränsvakter och andra utsatta grupper
i stället vapenutbildning och gevär, men
vapnen var bara för att kunna försvara
sig.
Här några verser av den under krigsåren mycket populära: ”Min Soldat”
Min fästman han var modelejon dandy, charmör
Kanhända för min skull jag är svag just därför,
Men nu är den tiden längesen förbi,
Jag såg på hans fotografi.

Hans skor är för stora och hans mössa för trång
Hans byxor för smala och hans rock är för lång
Med det gör detsamma för han är min soldat
Någonstans i Sverige
I givakt vi måste stå
vi kvinnor små för våra gossar blå
som ligga här och där, i skogar och på skär.
Han sa: Den är ganska knapp den lönen vi får
Så vi kan nog inte ha nått bröllop i år.
Men det gör detsamma för han är min soldat,
Någonstans i Sverige
Lars Rehn

Lite nostalgi
I lilla Kanslihuset fanns då regementet
fortfarande var ett regemente alltså före
1998, på första våningen fanns Kameralenheten eller som vardagligt gick under
benämningen kassaavdelningen.
Mångårig chef var Björn Jennerhed
som hade sex stycken mycket kunniga
medarbetare.
På andra och tredje våningen huserade Personalenheten eller PersE som de
flesta kallade denna enhet. Lite mer information om dessa i nästa nummer av vår
tidning.
Huset lever kvar men används numera
som ”Vandrarhem”
Lars Rehn
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Från vänster: Inger Svensson, Ingrid Österberg, Siv Rydberg, May Andersson, Birgit Holmberg.
Stående bakom: Björn Jennerhed.
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Kluriga rutan nr 56			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2018-03-29
Insänt av:
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sänd in meningens innehåll på de skuggade rutorna. Tre insända rätta lösningar dras
och erhåller varsin Trisslott.
Du kan bli miljonär!
Vid dragning bland 17 inskickade lösningar
blev följande tre vinnare:
Göran Spetz, Tvinnargatan 25, Brämhult
Bengt Johansson, Västes Gata 36,
Västra Frölunda och Gun Svensson,
Björkedalsgatan 23, Borås, 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, eller otroligt men sant!
40-årige Charles Walker från USA
grälade med sin hustru. För att inte få
stryk satte sig fru Walker, som vägde
136 kg på sin man och flyttade sig inte
förrän han förlorat medvetandet. Han
avled elva dagar senre på sjukhuset.
Vid en rättegång år 1998 visade det sig
att en 23-årig våldsverkare hette Adolf
Hitler. I Hongkong var det ganska vanligt att yngre människor valde europeiska namn som de satte framför sina
kinesiska, och som de sedan använder i dagligt tal. Det här namnet hade
mannen hittat i en historiebok i skolan,
berättade han, innan han fick krypa in
i fängelset i två veckor för misshandel
av en ung flicka.      
Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn

Vågrätt:
A. Svensk Film . Vår förening är en…
B. Barrträd. Åke Eriksson. En sådan kan slingra sig. Från hörselskadad.
C . Den friheten råder fortfarande i vårt land.
D. Ture Larsson. Liten slingrande jordbrukare. Förkortad Materialenhet. Tar vargen.
E. Jobbar på vårt bibliotek eller en sådan kan berättas. Göra i ordning, tex middag. Kort ära.
F. Ett lager av gaser som omger en himlakropp. Sådana hundar vill man inte råka ut för.
G. En sådan med lök smakar bra. Ett sådant hade den indelte för att ladda sin ”bössa”.
H. De två första i första. Anonyma alkolister. Anhålla om. Engelsk herre.
I. Nej, den är inte våran utan… ”Sejs” att vissa kvinnor har. Mäktig herre i öst.
J. Den stackaren fick ro, oftast krigsskepp.
K. Areal. Eric Olsson. Ett unikt bygge i ”Jukkasjärvi.
L. Måste man göra för att få en eld. Är den som blir först i löpningen. Vill man såret ska göra.
M.Gör det ibland i en tand. Gammal Bildtidning.
N. Sådana hålls i bur för skinnets skull. Gjordes med småbarnen i kvällningen
O. Kloster kvinnor. Kan man stå inför, som åtalad efter ett brott. Skall hända.
P . Initialer på kungen som grundade Borås. Inte ge utan … Får man oftast före en operation.
Lodrätt
1. Räntan på en sådan obligation används ofta som riktmärke för räntan.
2. Ramla. Alfabetets första, artonde, tjugosjunde och tolfte av de tjugoåtta. Stor nattrovfågel
3. Gammal herrtidning. Tillhör besticken. Det är ditt men andra använder det mest.
4. Är alla beroende utav för att överleva på vår jord.
5. Anders Andersson. Beteckning på ett stycke mark. En av profeterna..
6. Han var elak mot Pelle Svanslös. Tycka. Förkortning på våra pengar.
7. Bör vara fylld när man åker. Kasta en boll i en hög bollbana.
8. Så hette FN på sin tid. Halva dada. Rudolf Tore Åke
9. Den gamle åskguden. Halva RÄTT. Utan detta får man inte fängelse.
10. Detta sätter du på brev. Inte fortsätta.
11. Bör man visa den man tycker om. Uttryck när man kommer på rätt sak. Automatgevär.
12. Många tycker han är bra, andra att han är galen. Pojknamn eller kan man kasta.
13. En granne i öster. Sammanslagning av företag. Det är man när man kommer i mål först.
14. Inte vår utan. Suck, uttryck för välmående. Kraft som kommer genom tråden, blir ljust.
15. Englands nej. Får man göra i en eka för att komma framåt. Han kommer från Irland.
16. Nordväst. Vid sidan av vägkanten. Halva LKAB. Kommer tillbaka.
17 Initialer på Kungen som grundade Göteborg. Havsgud. Tyckes.
Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver
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Returadress
Kunglig Älvsborgs
Regementes Kamratförening
Mannerfelts plats 3A
504 31 Borås

REGEMENTETS DAG
LÖRDAG 15/9 - Borås

Plats: Gamla Regementsområdet I 15 - kl. 10-15

• Invigning av Regementsmuséet
av General Roland Ekenberg
• Utställningar
• Förevisning av fordon och material
• Aktiviteter för barn
• Föredrag
• Hemvärnets musikkår

•
•
•
•
•
•

Stridsuppvisning
Lunch från fältkök
Caroliner till häst och till fots
Fanvakt
Visning av Kamratföreningens lokaler
Öppen mäss för kaffe och lunch

Regementets Dag sponsras av

