VARBERG		
LÜTZEN		
LEIPZIG		
HELSINGBORG
GADEBUSCH
NYA ÄLVSBORG

1565
1632
1642
1710
1712
1719

Generalmajoren
Karl L E Engelbrektsson

Lite nostalgi ...…………………………….... Sid 4

Byggnationer på regementet ................. Sid 12

Älvsborgare .....…………………………....... Sid 13

MEDLEMSBLAD

För Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening

NR 1 • 2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Kunglig
Älvsborgs
Regementes
Kamratförening

ÄLVSBORGAREN NR 1 • 2019

Ordföranden har ordet
Vi har redan hunnit en bit in på 2019

Plusgiro 17 10 56-5
Mannerfelts plats 3 A, 504 31 Borås
info@kamrati15.se
HEDERSLEDAMOT
Åke Dalåker
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:
Irene Samuelsson
Tel.bost. 033-10 14 43
E-post:
ir.samuelsson@telia.com
Irene Samuelsson

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

Man ska dubbla antalet som gör värnplikten, till 5000 om året. Man avser
behålla 40 JAS utöver de 60 nya som
anskaffas, och man är ense om att
skaffa ett par ubåtar till. Detta är en
bra början men det behövs mycket till.
Även vid en fördubbling av försvarsmakten är den alldeles för liten för sina
uppgifter. Vi måste även försäkra oss
om hjälp och öva ihop med hjälpande
nationer.

Lars Rehn

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

•

Läs även om det statiga telekomföretaget Huawei som man tror kan
söka avlyssna världen genom sitt
nya 5 G nät.

Hotbilden förvärras samtidigt. Värst
är väl att USA och Ryssland går ur INF
avtalet om kärnvapen. Detta har varit
mycket bra och begränsat utvecklingen av nya vapen. Starkast orsak till at
USA lämnade, var att Ryssland trots
avtalet utvecklade räckvidd mm på
sina robotar. Enligt FOI kan inom kort
Iskander robotarna få en räckvidd om
70 mil.

Man måste förstå att de har en långsiktig
strategi, och att det var väl att de inte
fick möjligheter att investera i Lysekil och
Brofjorden. Vi får inte vara naiva utan
måste själva slå vakt om vårt territorium.
För detta behövs stöd av ett starkt försvar. Kamratföreningen söker på olika
sätt sprida kunskap om detta i form av
föreläsningar, resor mm.

Då når man ända till Göteborg från
Kaliningrad. Redan hotet om insats av
sådan mot Göteborg kan få fartygen
att vägra att angöra Nordens viktigaste hamn i Göteborg. Det är därför
viktigt att Göteborg skyddas av Patriotrobotar redan tidigt vid en konflikt.

Den 10 april får vi besök av Magnus Kårestedt. Han är VD för Hamnen i Göteborg.
Detta är västsveriges viktigaste skyddsobjekt och av vitalt intresse för Sverige,
men även för Norge och Finland.

Ett underskattat hot är den totalitära
makten Kina.
• Kina idag äger ca 40 % avs infrastrukturen i Afrika i form av
hamnar, järnvägar och flygfält.

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

Man bygger
konstgjorda
öar i Sydkinesiska sjön
och kommer
sannolikt
snart att hävda att detta.
Svante Bergh
är ett kinesiskt innanhav (jämför med Rysslands uppträdande mot Ukraina i
Kaspiska havet).

Goda nyheter är att man i riksdagen
nu är ense om att ge 18 miljarder mer
till försvarsmakten de kommande tre
åren.

Visste ni tex att:

Jan Andersson

•

•

Man har stora investeringar i
Europa bla i Frankrike och
Grekland.

Sedan förra tidningen har vi tex haft besök av Armechefen Karl Engelbrektsson.

Jan Andersson håller på med föreläsningar och förberedelser för en resa med
25 deltagare till bl a Kolahalvön.
Snart har vi årsmöte i föreningen och kan
då konstatera att vi inför det kommande
året har över 40 aktiviteter planerade.
Vi kan då också konstatera, att vi har
balans i vår ekonomi, trots de stora åtaganden vi haft de senaste åren.
Så - ha nu en bra vår, och välkomna att delat
i föreningens många aktiviteter.

•

Man har byggt en marinbas i
Djibouti där har en styrka på 10000
soldater

•

Man har en stor hamn på Sri Lanka
där man nu håller på att bygga
ännu en marinbas.

Svante Bergh
Ordförande

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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2018 års sista föredragshållare, glad, rolig och kunnig, ja, det var han.

Chefen för armén - Karl L E Engelbrektsson
Vi hade glädjen av att få lyssna på generalmajoren Karl L E Engelbrektssons
mycket intressanta och givande föredrag
om ”Världsläget och arméns målbild.”
Föredragssalen var absolut fullpackad
till sista plats, så att tyvärr fick vi neka
ett femtontal av våra medlemmar denna gång. Det är tyvärr inte så ofta att få
chansen till att få lyssna på någon från
Sveriges försvars högsta ledning.

Brigaderna ska samöva och utrusta för
att kunna överleva och verka i strid mot
en modern motståndare för ledning av
brigader och för att kunna ta emot stöd
krävs divisionsledning.

Vår arméchef började med att visa en
bild av intressesfären i norra Europa från
ett östligt perspektiv och ett från ett västligt perspektiv, som då visar hur nära vi är
till vår store granne i öst.

Två/Norrlandsbrigad för strid i vintermiljö
och väglös terräng.

Mycket från hans föredrag hämtades från
oroligheterna i Ukraina – Ryssland. Detta
krig prioriterade av ryssarna med mål och
fokus på staber, ledningsplatser för att
kunna identifiera och fastställa positioner
för att bekämpa specialförband. Det visade sig att den indirekta elden från artilleri
och raketartilleri med substridsdelsamunition och termobariska stridsdelar med
takslående effekt mot tunga stridsfordon
orsakar 85 % av förlusterna.
Inriktning för försvarsmaktens verksamhet, för året fram till 2020, är att ha förmågan att kunna agera samtidigt med två
brigader som alltså successivt ska öka
fram till år 2020. Krigsdugligheten hos de
förband som har lägst krigsduglighet ska
prioriteras. Försvarsmakten ska planera
grundutbildningen för att kunna möjliggöra förbandsvis omsättning.

Vårt arv ”Brigader” av tre typer
Ett/Infanteribrigad för strid i småbruten
terräng.

Tre/Pansarbrigad för strid i öppen och
småbruten terräng.
Strategiska områden i vårt land är fem
stycken. 1/Norra Sverige, 2/Stockholmsområdet. 3/Göteborgsområdet. 4/Skåne.
5/Gottland.
Grunden för tillväxt är det nya personalförsörjningssystemet med att återinföra plikten.
Nyckeln till arméns utveckling är ett
fungerande personalförsörjning av yrkesofficerare och befäl.
Med dessa ord avslutade chefen för vår
armé ett mycket givande och intressant
föredrag och avtackades med att Jan
Andersson överlämnade en gåva från vår
förening.
Många av de funderingar som innan föredraget fanns för oss åhörare fick sitt svar
och många frågetecken rätades ut efter
kvällens mycket givande sammankomst.

Arméchefen i talarstolen.

Mer kunniga och kloka med att fått svar
på våra ”undringar” vände vi belåtna hem
efter en trevlig kväll.
Lars Rehn

Åhörarna
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Lite nostalgi om ”vårt” gamla regemente
I lilla kanslihuset fanns, då regementet
fortfarande var ett regemente, alltså före
nedlägningen1998, två för personalen
ack så viktiga enheter.

I ett av rummen fanns Torbjörn Hallberg
som såg till att alla reservofficerare kom
på rätta platser och gjorde sina tjänstgöringsdagar vid rätta tillfällen.

På första våningen fanns Kameralenheten
och på andra o tredje hade Personalenheten sina lokaler. Personligen var där
min sista arbetsplats på regementet. Per-

I det stora rummet, expeditionen, fanns
fem kvinnor, Barbro Lennartz, Birgit Johansson, Siv Rydberg, Inger Svensson
och Christina Lomberg. Dessa kvinnor

Börje Ståhl

rätt för alla anställda och i någon mån
även för de värnpliktiga.
I det andra av våningens rum var jag själv
placerad och skötte i stort sett regementets första dator och med hjälp av denna
skickades rapporter till andra staber och
regementen.
På tredje våningen fanns värnpliktsdetaljen med chefen Karl-Erik Lundkvist och
assistenten Elin Johansson med koll på
alla regementets värnpliktiga.
Från vänster: Christina Lomberg, Birgit Johansson, Inger Svensson, Barbro Lennartz (sitter) och Lars Rehn.

sonalen ändrades lite då och då men huvudsakligen bestod den av följande: I ett
av rummet hade personalchefen, Börje
Ståhl sitt rum. Där förhandlades bland annat om om tjänster och löner tillsammans
med fackens representanter.

följde upp och satte på pränt i stort sett
allt som hände och skulle hända med regementets civila och militära personal.

Det fanns även på tredje våningen ett
sammanträdesrum, som i vardagslag användes som ett fikarum, alltså ett mycket
viktigt rum.

I ett av de övriga rummen fanns Sture
Buller, regementets profoss eller rättsvårdsbefäl, som höll ordning på lag och

I ett av grannhusen fanns personalvårdarna Karl-Gustav Drotz och Anita Kranz,
som tillhörde vår enhet. Som namnet säger sysslade de två med personalvården
för alla anställda och så även för de värnpliktiga
Husen lever kvar men hur länge? Arkitekterna och grävmaskinerna ser i de
gamla husen nya objekt. Kanske bra för
framtiden men ack så sorgligt för oss som
jobbat där.
Lars Rehn

Börje Ståhl, Lars Rehn, Sture Buller och Lars Lyborg.
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Traditionsenlig Lilla Jul och Nyårsmottagning

Traditionen bjuder att i slutet av december firar vi Lilla Jul på regementet, så även
2018.
Detta är en tradition, som Kamratföreningen ärvt från tiden då vi var ett regemente. Torsdagen den 13 på Luciadagen

samlades vi med ett underbart julbord där
inget fattades av läckerheterna. Liksom
föregående år möttes vi redan utanför yttertrappan av två Karoliner i sina vackra
uniformer som gick upp i enskild ställning
för att hälsa gästerna.

Kl. 21.00 kom Borås Lucia med sina
tärnor, som flankerades under sången av
de båda Karolinerna.

Nyårsmottagning
En annan kär tradition, även den med
många år på nacken är att på Nyårsdagen kl 14.00 samlas medlemmarna för att
hälsa och möta det nya året 2019.

Efter att vi samlats hälsade överste Sven
Wergård alla välkomna. Därefter bjöds
gästerna till det dukade bordet där kaffe

och krögaren Anders Bourghardts stolthet, den underbart goda ”Rydalstårtan”
fick avnjutas.
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Aldrig har väl krigshistoria varit så populärt som i nutid. Här kommer en intressant berättelse om Hitler
motståndaren och private agenten Rudolf Rössler som samlade information med hjälp av msäterspionen
Werther.

Stalins mästerspion WERTHER
var det i verkligheten MARTIN BORMANN??
Många länder är och har varit intresserade av Ukraina, både före, under och efter
andra världskriget
En av andra världskrigets gåtor är nasisternas avskyvärda och slutligen självförstörande handlingar med avrättningar av
flera hundratals medborgare under ockupationen av Ukraina. Vissa historiker tror,
att om Hitlers tillvägagångssätt i Ukraina
skett med samtycke, så hade Stalin kanske besegrats. Ukrainarna hade initialt
välkomnat Hitlers armé som befriare.
Ukraina var också ett välfyllt ”förråd”. Där
fanns mat och råvaror, tillgångar som tyskarna eftertraktade.
Var nazistiskt beteenden resultatet av
okunnighet? Knappast. Det tyska högkommandot hade varit i kontakt med
ukrainska separatister sedan 1921, skriver Alexander Dallin i sin bok ”German
rule in Russia: 1941–1945”. Tyska kontakter med Hetman Pavlo Skoropadsky
efter det första världskriget, med Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN)
under Överste Yevhen Konovalets tid och
senare med Överste Andrii Melnyks OUN
(M) och Stefan Banderas OUN (B) pågick
i allmänhet positivt.
Arkitekten i den pro-ukrainska tankeverksamheten inom det nazistiska högkommandot var Alfred Rosenberg, chef för
Aussenpolitisches Amt, nazistpartiets utrikespolitiska kontor. Rosenbergs ritning
för Ukraina krävde en förenad och autonom stat i nära samarbete med Tyskland.
För att uppnå ett sådant tillstånd hävdade han: ”Ukrainska författare, forskare
och politiker måste sättas i arbetet för en
återupplivning av det ukrainska historiska
medvetandet för att övervinna det som
det bolsjevikiska judiska trycket hade förstört.”

gamla mardröm som det tyska folket har
utsatts för av det ryska riket att brytas.”
Hitler utsåg Rosenberg till minister för
den ockuperade östern. Men han vacklade mellan Rosenbergs position och
Martin Bormanns idéer, som var för en
”Lebensraum”-politik baserad på nazistprincipen att alla östeuropéer var underlägsna (Untermenschen), olämpliga att
styra sig själva. Slavernas enda syfte,
påminde han Hitler om, var att tjäna det
genetiskt överlägsna tyska herrefolket.
Borman övertygade Hitler att någon tysk
plan för en ”Eden Lustgård” i Ukraina
krävde; att Ukraina skulle delas, att Ukrainarna skulle få lite formell utbildning, att
medicinska och sanitära tjänster begränsades allvarligt, att Ukrainska städer inte
skulle återuppbyggas, att tyskar skulle
förbjudas att leva bland ukrainare.
Hitler antog Bormanns förslag och, efter
att ha invaderat Sovjetunionen, tilldelade
Bukovyna till Rumänien, formellt införlivade Galicien i den ”Allmänna Regeringen för Ockuperade Polska Territorier”
och placerade östra Ukraina inom det
nybildade ”Reichskomissariat Ukraina”.
Erich Koch utnämndes till Reichskomissar (Rikskommissarie), en psykopat nära
Martin Bormann.
Medveten om att han som Ostminister
slog ut Koch, träffade Rosenberg Gauleiter innan sitt tillträde i Ukraina. Som
Jürgen Thorwald rapporterar i sin bok ”Illusionen:

Planerat var ett nytt universitet i Kiev,
tekniska akademier, den slutliga elimineringen av det ryska språket, publicering
av ukrainsk litteratur, utvidgning av Ukraina till Volga och Krim och utbredning av
tysk kultur och språk.

Sovjetsoldater i Hitlers Arméer”, gick
mötet illa för Rosenberg. Rusande ut ur
sitt kontor stötte han på sin presschef
Carl Crantz, som oskyldigt erbjöd sig att
skaka hand med honom och sa: ”Får jag
gratulera er, Herr Reichskomissar, till det
intressanta och fruktbara uppdraget du
nu kommer att anta.”Vilket uppdrag menar du?” grymtade Koch. Jag menar uppdraget att leda en sådan biologiskt stark
och värdefull ras som ukrainarna tillbaka
till nationell medvetenhet, svarade Carl
Crantz.

”Om vi accepterade att ta till alla politiska, psykologiska och kulturella medel
för att skapa en fri ukrainsk stat från Lvov
till Saratov”, informerade Rosenberg
Hitler, ”då kommer den flerhundraåriga

”Min kära herre”, röt Koch. Du måste
ha läst det i någon lokal kvällstidning. Låt
mig berätta detta för dig: ”Ukrainarna är
slaviska rakt igenom, de kommer att styras av makhorka, vodka och knut-piska”.
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Martin Bormann

Koch var trogen sitt ord. Hans bestialiska
förtryck av östra Ukraina fördrev all den
återstående goda vilja som tyskarna kan
ha haft. Fångade mellan Stalins städ och
Hitlers hammare, etablerade ukrainska
nationalister den Ukrainska Upproriska
Armén (UPA) och kämpade mot både nazisterna och sovjeterna.
Martin Bormann, en man som var mycket
nära Hitler, konstruerade både den judiska
förintelsen och nazisternas terror i Ukraina. Var han en rasist? En psykopat? Eller
hade han en alldeles egen agenda?
Bormann var definitivt ett monster, men
det verkar nu som om han också var något annat. Han var en sovjetisk spion. Den
Tvåfaldiga Pulitzer-prisvinnaren Louis Kilzer argumenterar övertygande i ”Hitlers
Traitor: Martin Bormann and the defeat of
the rich” att ”Bormann hade varit lika värdefull för Ryssland som 50 röda divisioner. Hans värde för Stalin började tidigt.”
Herr Kilzer noterar: ”I 1941, när Tyskland
kunde ha använt miljontals ukrainska nationalister för att besegra sovjetiskt styre,
bestämde sig Bormann för att de bara
förtjänade” slaveri och avfolkning ”. Ställda inför valet mellan folkmord av tyskarna
eller politisk dominans av sovjeterna valde ukrainarna att leva och genom att göra
det förstörde de tyskarnas hopp om en
lätt erövring.

Fortsättning sid. 7
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I en av de mest häpnadsväckande spionagehistorierna under kriget beskriver Mr.
Kilzer de otroliga eskapaderna från den
så kallade ”Red Orchestra”, en spionring
som verkar från Schweiz och som regelbundet vidarebefordrade information
från den mystiska ”Werther”, en spion
vars sanna identitet förblivit dunkel.

underrättelse till sovjeterna måste vara
extremt nära Hitlers inre cirkel. Han var
”den ultimata mullvaden med den ultimata täckmanteln”, en person som enligt
Albert Speer, en annan av Hitlers förtroende, som saboterade många välplanerade tyska initiativ. Efter att ha noggrant
granskat handlingarna hos ett antal kan-

tiga. Pusselbitarna passar tillsammans. I
Martin Bormann har vi hittat Werther. ”
Låg det i Stalins intresse att få ukrainarna att vända sig mot tyskarna efter
att de ursprungligen behandlade dem
som ”befriare”? Absolut. Skulle Hitler ha
handlat annorlunda om Bormann inte
varit där? Förmodligen inte, men som
det nu är klart, var Bormann Hitlers främsta aktör, en man Speer ansåg borde ha
förklarats ”Hjälte i Sovjetunionen”.
Som tur var för Ukraina och Ryssland,
ja för hela världen, blev det inte, som
”Adolf” tänkt sig.
Lars Rehn

Werther gav sovjeterna ovärderlig, nästan omedelbar information om tyska militära planer, ofta före Tysklands ledare
i frontlinjerna. Den som lämnade denna

didater i Hitlers närhet och med tanke på
många västerländska spionage-experter
som är bekanta med Bormann, slår Kleizer fast att ”Alla mästerspioners misstankar genom åren som rör Bormann var gil-

En mycket uppskattad militärpryl!
Mången militär, befäl liksom de värnpliktiga, har uppskattat kaptenen Gustav Adolf
Ohlsons klädesplagg ”Ollen”. Det gällde
att ha något varmt under vapenrocken
vid t.ex. ett fyratimmarspass ute på skjutbanan. Viss utrustning kommer de flesta
ihåg med ”värme”. Ett par av dessa är
den militära ”Ollen” samt ”Olles brorsa”,
bara namnen utstrålar värme.
I den mycket trevliga tidningen ”Kvällsstunden” har jag lånat denna artikel, skriven av Staffan Hassby.
Kaptenen Gustav Adolf Ohlson (18451931) månade så om sina beväringar på
Jönköpings Regemente, att han lät införa
en varm ylletröja i soldaternas utrustning.
Den ribbstickade tröjan, med sin svarta
rand runt bröstet och svarta muddar,
fanns även en version med knappar, typkofta. Ylletröja m/1894 fick smeknamnet
”olle” efter kapten Ohlson och infördes
som standarutrustning för krigsmakten
enligt generalorder 1021 (en order från
chefen för försvarsdepartementet). Tröjan
värmde soldater i hundra år och utgick ur

organisationen först på 1990-talet. Begreppet olle spred sig också utanför de
militära leden, även om ordet kanske inte
tillhör de vanligaste idag.
Den ribbstickade mössa som infördes i
försvaret under 1990-talet kom att kal�las ”Olles brorsa” på grund av likheterna i
färg och material.
Med införande av uniformssystemet m/1959
kom en modernare ylletröja, försedd med
blixtlås. Några decennier senare kom den
gröna ylletröjan m/87, försedd med bland
annat tygförstärkningar på axlar och armbågar, som också fanns i en mörkblå kulör.
Tog man på sig ordenligt med kronans
skor och kläder och rörde på sig var risken att frysa minimal.
Det finns flera militärer som fått sitt
namn efter uniformspersedlar bl.a. Arthur
Wellesley, förste hertingen av Wellington
1769-1852, som begåvade mänskligheten med Wellington boots, eller helt enkelt
gummistövlar. Han bad sin skomakare att

göra en bekvämare och robustare variant
av den så kallade ”hessiska” stöveln, en
knähög ridstövel, som Charles Goodyear
kom på vulkaniseringsprocessen för naturgummi och så föddes gummistöveln.
Denna blev helt revolutionerande då man
kunde gå torrskodd på leriga och blöta
marker. Fortfarande kallas gummistövlar
för ”wellies” i England.
Sam Browne sedermera general 18241901 förlorade sin vänsterarm under
strider i Indien 1857, blev han varse problemet att remmen som bar upp svärdet
eller pistolen kasade ner. Lösningen blev
en smalare läderrem som gick från bältets
vänstra sida, över höger axel och tillbaka till bältet. På detta sätt stabiliserades
bältet och han kunde dra sitt svärd obehindrat. Användningen spred sig snabbt
och blev standard för officerare i de flesta
länder. I Sverige ingick kopplet i arméofficerarnas uniform fram till 1958.
Lars Rehn
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Soldathustrun
Mycket är skrivet om soldaten på 1700-talet, men ack så litet om soldathustrun
Lycklig är den man som har en duktig kvinna vid sin sida. Inte minst på
1600-1800-talet gällde detta och absolut
för soldaten, liksom för alla män, att få en
duktig kvinna. På något sätt var det skönt
eller bra för den enkla kvinnan att träffa på
en karl som var soldat med ett eget torp.
Oftast var det så att ibland redan före tonåren var flickorna tvungna att söka tjänst
som piga. Det var inte alla som hade turen
att få tjäna bland snälla människor.
För de stackars flickorna liksom de unga
drängarna var arbetstiden inte mellan
sju till fem. Några sovtimmar på natten,
annars var det jobb alla övriga timmar,
lördag, söndag liksom alla övriga dagar.
Många av flickorna blev utsatta för husbonden och fredade de sig då, åkte de
ut ur huset.
Inte för att soldathustrun hade det lugnt
med att sköta hem och barn, men hon
tillsammans med soldaten hade i alla fall
något ”eget” i sitt soldattorp.
Hustrun tillsammans med sin soldat sådde den säd och de potatisar de enligt avtalet fått av rotebönderna. Hon hjälpte till
att röja på täppan så att all bruklig jord
kom fram för kommande sådd.
Så kom den dag då soldaten fick order
om att bege sig till samlingsplatsen och
sedan marschera till heden för att lära sig

sitt yrke, att som soldat skydda land och
befolkning för eventuella strider mot en
yttre fiende.
Soldaten var naturligtvis lite avvaktande men tyckte det var spännande och roligt att träffa nya vänner liksom han hade
blivit soldat. Roteböndernas hustrur hade
packat ner både mat och dricka, inte
minst brännvin, som skulle räcka de fjorton dagarna mötet ägde rum.
Nu var hustrun hemma ensam med sina
barn. Nu fick hon sköta torp och barn,
sina och mannens gamla föräldrar samt
kanske även mor- o farföräldrar.
Naturligtvis var det värre om soldaten
fick dra ut i krig och han stupade. Varken
rotebönderna eller staten kunde inte låta
änkan bo kvar i torpet. En ny soldat utsågs och fick överta torpet. I många fall
övertog den nye soldaten även änkan och
småbarnen, om hon inte fann någon ny
man att gifta sig med, var hon äldre, fanns
i regel bara fattighuset kvar.
Det fanns många värvade soldater i vårt
land, som gift sig med svenska kvinnor,
och när den karolinska armén drog ut i
fält under 1700-talet drog staten in hyran
till inkvarteringen för soldaten och kvinnorna, som då inte hade något val utan
följde sin man ut i fält där hon kunde arbeta såsom marketentare eller liknande.

Där fanns även statligt anställda bakerskor, tvätterskor och pigor.
Efter varje kompani följde många som
inte var stridande men ingick i trossen.
Många av befälen hade uppassare och
trosskärror för den egna utrustningen. Oftast var det så att soldaterna var rädda
om sina kvinnor vid striden och såg till att
de kunde föras till platser en bit från slagfältet, men ändå var risken stor att de dödades eller togs som fångar när det gick
dåligt för de egna kompanierna. En del
kvinnor som tillfångatagna blev slavinnor
men flera kunde efter många år återvända
till hemlandet.
Historikern Alf Åberg berättar om Birgitta
Scherzenfeldt att hon levde i över trettio
år i Ryssland, de sista sjutton åren som
slavinna hos de fruktade kalmuckerna, ett
mongoliskt folk. Hon redde sig gott tack
vare sin klokhet och mod. När till exempel en kalmuck försökte våldta henne, bet
hon honom så illa att ett stort stycke kött
lossade, sedan lämnades hon ifred.
Naturligtvis var glädjen stor i torpet när,
och om, soldaten återvände hem.
Naturligtvis var det många tragedier
som utspelades för de hemmavarande
om soldaten, mannen eller fadern stupat
i krigen.
Lars Rehn

Soldatinstruktion 1769
Ända sedan medeltidsdagar har det funnits olika slag av reglementen, krigsartiklar och stadgar, som föreskriver soldatens
plikter.

Soldatens skyldigheter i fred och fält
Frugta, Gud. Ära konungen.
Tjena troget.

Först 1769 tillkom emellertid vad som
brukat kallas vår första egentliga soldatinstruktion, avsedd för den enskilde soldaten vid det svenska indelningsverket.

§1

Har i mina gömmor en gammal soldatinstruktion skriven 1769. Hittade den i en
cell i vaktlokalen på 1960-talet då jag var
sekreterare i Kamratföreningen. Tydligen
väl använd då sidorna är slitna och svårlästa. Allt är på 8 paragrafer men de sista
går icke att tyda.
Allt är skrivet med de där fina sirliga
bokstäverna, som jag tyvärr inte kan återskapa. Har försökt tyda några rader skrivna 1769. Allt skrivet tidsenligt och för oss,
på den tidens gammelsvenska:
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Böra vara oförtrtte, trogne. Nytre och lite
högfärdige. Då äro de hedrade, undgå
straff vinna sina Förmäns kärlek, bibehålla hälsan och nödlös utkomst.
§2
Hemma i landet, hålla torpet ivid magt,
plantera kål jordpäron eller potates.
Vänja sig vid besväret, som et roligt tidsfördriv. Han bör vid alla tillfällen vara försedd med salt, ingefära och lök till sin
matlagning – grönt felar sällan. Således
kan han oftast hava kål eller soppa, som
bäst underhåller liv o hälsa.

§3
Fotsockor av linne, smorde med talg,
hålla fötterna rena o hela. Långa naglar,
store skor, och klumpige strumpor äro
skadeliga. Preparatet kvicksilver insytt i
byxgjorden, emot ohyra.
§ 4
Ett par lätta torra svampar att stilla blod,
några enbär att röka med och koka i vatten från sjön och i kvarteren. Litet socker,
som blandas med spindelväv, att läka sår.
Tråd, ullgarn, fin och grov nål, kam tvål,
puder och borste utgör det förnämsta i
hela dess hushållning.
Lars Rehn

GEORG LANN - EN LEGENDAR
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Georg Lann, en legendar
Vi har haft flera s.k. legendarer på vårt regemente genom tiderna,
en av dem är Georg Lann. Snäll, trevlig, men kanske lite annorlunda.
Han föddes i Borås 1916. Vid min första
kontakt med honom var jag endast 1314 år. Efter skoldagen gjorde jag liksom
många andra grabbar, jobbade några
timmar i en affär med att vara springpojke
eller som allmänheten kallade oss springschas. Georg Lanns mamma handlade i
”min” affär och hon hade lite svårt med
sina ben, så oftast fick jag cykla hem med

fick jag, springpojken, en 25 öring. Detta
var runt 1946-47 och hans bakgrund var
känd av alla. Att bara få se honom var en
ynnest och att få prata med honom var
något avundsamt.
Georg Lann började som militär 1937 och
kom till Älvsborgs Regemente 1940. Reste samma år till Finland för att som frivilligsoldat kämpa med finnarna under vinterkriget. 1942 blev han löjtnant och deltog
återigen som frivillig i Fortsättningskriget.
Där var han chef för ”Stödpunkten Viktor”
vid Jandabafloden.
Efter åtta månader återvände han oskadd
till I 15 där han tjänstgjorde mellan 19461960. Befordrades till kapten 1948.
Tjänstgjorde såsom FN-observatör i Palestina 1958-59.
Det var alltid trevligt att träffa honom på
kaserngården för han alltid hade något att
berätta om sin långa spännande tjänstgöring. Även roligt för mig då han kom ihåg
mina unga år såsom springschas.
Han liksom jag cyklade till regementet
när vädret var bra. Vid ett tillfälle träffades
vi på kaserngården, såg på honom att
han ville prata och på hans något släpiga
dialekt och typiska jargong:

Han var mycket givmild och öppnade
börsen: Klart grabben ska ha en peng, så

”Hej Lars. Jag funderar ofta på att alla
som åker bil, de sitter naturligtvis torrt
och varmt, men blir till slut stora tjocka
jäkla fläskpaket. Du och jag som cyklar till
regementet var dag, håller ju oss på så
sätt lagom tränade. Ännu värre är ju de

Krishantering

ställföreträdare samt åtta till tio medlemmar, som precis visste vad de ska göra,
utifall om…

För att behålla freden ska man förbereda
sig för orostider.

Några var beredda att dela ut skyddsmasker till de boende i ”sitt” område, några
såg till att skyddsrummen var klara och
utrustade. Det fanns skyddsmasker till
alla i området, inte bara till de vuxna utan
även till barn, t.o.m. för de som var under
året.

varorna. Ibland var sonen hemma, klädd i
uniform, som imponerade på en yngling.

Vissa av oss har väl alltid oroat sig för
vad som kan hända mig och de mina, inte
bara oro för krig utan även för jordens klimat och uppvärmning.
Mina tio år med civilförsvaret gav mig en
inblick hur långt fram vi var med Sveriges
civila försvar. Så kom tanken hos myndigheterna på slutet av förra seklet, det blir
nog inte något krig. Så bra och så skönt.
Vi behöver inte något försvar, bort med
värnplikten, bort med all försvarsmaterial
och bort med det civila försvaret. ”Evig
fred”, ack du ljuva tanke.
Enbart i Borås hade vi hundra civilförsvarsgrupper. I varje grupp en chef och en

Vi övade personalen i varje område, någon gång var femte år.

jäklarna som åker moped, kan ju absolut
inte vara riktigt kloka, kallt o regnigt och
ändå se ut som stora jäkla fläskpaket.”
Tilläggas kan att han inte var precis
mager, men en underbar människa.
Nu har Georg Lann fått plats på vårt nya
fina museum med en egen vägg, där man
kan studera hans bravader i bl.a. Finland.
Passa på när vi har våra visningsdagar
och gör ett besök, eller om ni är någon
grupp som vill komma, ring så ordnar
vi ert besök och eventuellt med fika på
mässen.
Lars Rehn

bör man vara förberedd med att klara av
vardagen utan att behöva gripas av panik.
Vad gör du vid ett längre el-bortfall, har
du några liter vatten i reserv eller vattenreningstabletter?
Har du lite konserver, mat som inte behöver kokas mm. Har du husdjur så se till att
även dessa har mat, t.ex. torrfoder.
Ja folk kan det här men glömmer det
där med att just förberedda sig. Tänk till!
Lars Rehn

Någon vis människa har sagt. ”För att
behålla freden rusta för krig”.
Kanske hade de rätt som såg till att allt
detta togs bort, det blev ju inget krig, än
en gång, ack du ljuva tanke.
Men Kris kan ju uppstå även i fredstid
just nu för tiden pratas mycket om klimatkatastrof och även vid dessa kriser
9

INGE WERNER
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Inge Werner, ett namn som bland de flesta klingar positivt
Det fanns många befäl på gamla I 15, som oftast nämns när gamla kamrater och även värnpliktiga pratar om
gamla tider, både positivt och negativ. En som nästan alltid får positiva ord är just, Inge Werner.
Åke Hell skriver här några rader efter
att ha läst hans bok och fått tillstånd att
återge en del episoder i Älvsborgaren.
(Red ant)
Inge Werner föddes 1923 och växte upp i
Jönköping. Hanryckte in till I 15 året 1943,
blev fänrik 1946. Tjänstgjorde sedan vid I
15 som plutonchef, skolchef och kompanichef, var även några år vid Milostaben
i Skövde.
1968 blev han major vid Svea Livgarde
där han i huvudsak var grundutbildningsbataljonschef men hann även med
att vara stabschef och tjänstförrättande
sekundchef.
1975 blev han överstelöjtnant vid Norra
Smålands regemente och Jönköpings
försvarsområde i Eksjö och efter olika
befattningar där gick han i pension 1984.
Efter pensioneringen var han bl.a.
verksam inom statskyrkan och lever nu
som pensionär i Eksjö.

Forsa kvarn
Vid Forsa kvarn mellan Dannike och
Länghem hände år 1827 en ruskig historia. Där står en minnesten en bit ovanför
vattenfallet, som erinrar om en tilldragelse
för lite över 190 år sedan.
Stenen är rest över kyrkoherden Johan
Mårten Lidell i Länghem, som på väg hem
från en gudstjänst söndagen 24 juli 1827
mördades av ett gevärsskott från närhåll
av en avskedad trädgårdsmästare på Torpa. Kyrkoherden hade dömt honom för en
varning för hotfullt uppträdande mot sin
egen familj.
Lidell var mycket nitisk då det gällde
bekämpa dåliga seder och laster såsom
supandet, slagskämpar och hemfridsstörande. Oeniga makar varnades.
Mördaren belades med bojor och fördes
till Torpa Stenhus där han satt tills länsman hämtade honom. Satt sedan i fängelse och fördes till avrättningsplatsen i
Svenljunga för att mista högra handen,
steglas och därefter avrättas.
Lars Rehn
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Jag hade förmånen att få ha Inge Werner som kompanichef utbildningsåret
1963-64 där jag tjänstgjorde som ställföreträdande chef på spaningsplutonen på
Åhs kompani. Tilläggas kan att det årets
resultat blev ett mycket bra bataljonsstabskompani.
Sina minnen har han samlat i en bok som
han kallat ”I beredskap”. Han har skrivit
boken för att hans barn och barnbarn
skall få en uppfattning om släktens historia om vad han och hans fru varit med
om under årens lopp. Mycket handlar
om familjen och dess liv i olika skiften
men det militära har även en stor plats.
Inte minst återges en hel del målande
beskrivningar av olika människor och
många dråpligheter som uppstått under
årens lopp.
I början av 1950-talet var generalmajor
Colliander militärbefälhavare i Skövde.
Det var ingen rolig general. Han var från
början kavallerist och en synnerligen
bestämd och frän herre. Vid inspektio-

ner var det mesta fel och var något bra
nämndes det sällan. Kanske var det generalens uppträdande som gjorde att
överste Gustav Åkerman på I 15 fann
sig föranlåten att ha befälsutbildning i
inspektionsteknik. Han ansåg att det var
befälets skyldighet att presentera sig
och sin trupp på bästa möjligaste sätt.
General Colliander med fru var inbjudna
till högtidsmiddag på I 15. Den artige unge
löjtnanten Inge Werner bjuder upp generalskan till dans. Han får frågan: ”Nå löjtnanten, de säger att min man generalen
är hård i tjänsten, stämmer det? Den något ställde löjtnanten förklarade i lämpliga ordalag att hård i tjänsten nog kunde
vara en beskrivning som mycket väl svarade mot den allmänna uppfattningen
om generalen, om han fick uttrycka sig
så. ”Oj då, och jag som har förmanat honom så många gånger”. Frågan är, blev
det ”genomgång” för generalen när han
blev ensam med sin fru?
Åke Hell

Ett Gränsfall
Gjorde en kul upptäckt när jag med datorns hjälp studerade kartan på en plats
så långt norrut man kan komma,
De båda stormakterna Ryssland och USA
ligger geografiskt ganska så nära varandra, ja mycket närmre än man dagligen
tror och tänker. Bådas nordspetsar finns
i Berings Hav. Gränsen mellan de båda
länderna går vid Diomedeöarna. Stora
ön tillhör Ryssland och den lilla ön tillhör
USA, och de ligger endast fyra kilometer
från varandra
Tilläggas kan att ”datumlinjen” går mellan de båda öarna så på den ena ön är det
t.ex. lördag och på den andra söndag, eller tvärtom. Detta betyder att man kan stå
på den ena ön och bokstavligen titta in i
dåtiden, åtminstone i alla fall igår.
Lars Rehn

SÅ VAR DET DÅ, ELLER LITE HISTORIA ...
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Så var det då, eller lite historia ...
I år är det tjugoett år sedan vi med en tår i
ögat fick se vårt Kungliga Älvsborgs Regementes nedläggning. En epok för bygden försvann. Något som inte gick i graven var vår Kamratförening, den blommar
nu som aldrig förr. Från att gå från en cell
i arresten disponerar vår förening över två
våningar i kanslihuset.

tekarie, fem rum för vårt museum en stor
lektionssal, styrelserum, mm.

Förändringar
När regementet byggdes och stod klart
1914 för inflyttning disponerades våningarna på ett annat sätt än under 1960-talet
och framåt. Där som de sista 50-60 åren
vi haft kompaniexpeditionen, kompanichefsrummet och några befälsrum byggdes till en början en rymlig lägenhet på
varje våningsplan som senare byggdes
om.
Björn Jennerhed hade glädjen för flera
år sedan att intervjua en kvinna som bott
i en av lägenheterna, Asta Peterson. Asta
berättar: Jag föddes i Fristad 1910 och
bodde där tillsammans med mina föräldrar och en äldre syster. Min pappa var fanjunkare vid Kunglig Älvsborgs regemente
och tjänstgjorde som kompaniadjutant.

När jag på sjuttiotalet såsom sekreterare
i nåder fick disponera en cell i arresten på
vaktbyggnaden. Där satt jag, som sekreterare efter arbetstiden och klistra namnetiketter på de 2 000 tidningar som skulle
skickas till medlemmarna. Om inte tiden
räckte till fick min familj hjälpa till över lörsöndag med arbetet.

Men så kom flytten från Fristad till Borås
hösten 1914. Den 6 oktober marscherade
hela regementet från Fristad till Borås.
Alla vi barn stod vid vägkanten och tittade på och vinkade till soldaterna när den
långa kolonnen gick förbi. En av soldaterna ropade: ”Adjö små töser, nu kommer vi
aldrig mer tillbaka”.

Nu disponerar vi alltså tredje våningen i
kanslihuset där vi har vår mäss samt fjärde våningen med utrymme för vår biblio-

Inte lång tid därefter flyttade även familjen från Fristad till Borås och I 15.
Pappan med familj hade fått en lägenhet

Kaliningrad/Köningsberg
ande intressant sätt historien om
Köningsberg och lade vikten på
de platser som skall besökas.

Kamratföreningen under ledning av Jan
Andersson, har under vintern förberett en
resa till detta område, som tillhört både
Tyskland, Polen och nu Ryssland.
Inför denna resa var Journalisten, historiekännaren Nicklas Sennerteg inbjuden och talade på ett mycket medryck-

Staden är en gammal preussisk
stad, som haft många styrande
”herrar”, såsom Tyska Orden, det
Tyska riket, Weimar Republiken
och det Nazistiska Tyskland fram
till 1945. Efter att ha förstörts i
andra världskriget av allierade
bombningar och
sovjetiska styrkor
övergick området
till dessa den 9
april 1945, som då
bytte namnet till Kaliningrad. Den tyska befolkningen utvisades och folk
från flera delar av Sovjet
fick bosätta sig där.

i kasern III. Han var kompaniadjutant på
sjunde kompaniet och på så sätt ganska
nära till sitt arbete som var i kasern II. För
oss barn var det ganska spännande. Nu
fanns bara en dörr att gå ut genom för att
kunna se alla soldaterna tills pappa låste
dörren, så var det slut på detta äventyr.
Lägenheten var stor och fin, tre rum och
kök och en stor tambur.
Flera av de underofficerare som inte
fick tillgång till kasernernas lägenheter
bodde på ”Kullen”, ett område med femsex röda tvåvåningshus, 100-200 meter
nordväst om vaktbyggnaden. Varje hus
inrymde två lägenheter. Nu är allt rivet.
På femtiotalet och dessförinnan såg
kompanivåningarna lite annorlunda ut än
sista tiden före regementets nedläggning.
På vissa våningar fanns ingen lägenhet
liksom på första våningen i kasern I där
kassaavdelningen fanns.
På de flesta våningarna fanns även
något rum som hyrdes ut till någon, eller
några furirer. På första våningen i kasern II
huserade musikkåren. I kasern III på första våningen fanns några rum där regementets lånebibliotek med läsrum fanns.
Nästan varje kväll fanns där ”läshungriga”
beväringar, som stillade sin hemlängtan i
böckernas värld.
Lars Rehn

Få är de spår som finns kvar från den
gamla tiden av Köningsberg, som grundades redan år 1255. Staden var en universitetsstad och var ett viktig tysk intellektuell och kulturcentrum. Berömt är
”Köningeres slott och Köningberg-katredalen från 1400-talet
Området är unikt med sina långa smala
”sandrev” några kilometer utanför sin
kust. (Reportages från resan i ett senare
nummer)
Lars Rehn
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FÖREDRAG FRÅN PEAB
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Föredrag av Victoria
från PEAB
Torsdagen 7 februari fick vi lyssna till ett
mycket intressantföredrag med bilder,
som handlade om hur regementsområdet
kommer att de ut om några år.
Föredragshållaren var Victoria Johansson från byggföretaget PEAB. Mycket
intressant särskilt för oss gamla militärer som levt stor del av vårt liv på denna
plats. Det var både med glädje o sorg vi
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gick till föredraget. Efteråt var
de flesta positiva till sinnet
efter att vi fått se bilder och
kommentera byggnationen,
sa de flesta: Det blir nog bra
ska ni se.
Se även sista sidan.
Lars Rehn

KILA HED
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Kila Hed
Det är inte så många personer nu för tiden, inte ens Boråsare, som vet var Kila
Hed fanns. Namnet är bekant för en del
när man pratar om de olika övningsplatserna som vårt Älvsborgs regemente haft.

Göta nu ligger i södra delen av Borås. Jag
har en karta över södra delen av Borås
från 1900 och där slutar bebyggelsen söderut vid nuvarande ”Tekniska Skolan”.
Söder om ”Teknis” finns på kartan, enbart
tre namn: Lorensberg, Druffefors och Kila
Hed. Denna hed var en stor öppen plats
cirka 1000 x 500 meter, endast en knapp
kilometer från regementets nuvarande
plats.

Örby Hed
Efter att Kila hed använts som exercisplats flyttades efter endast ca 20 år till
ett nytt ställe, Örby Hed. Varför platserna
byttes vet man inte riktigt. För att öva de
indelta soldaterna behövdes ett stort område och kanske var det lättare, närmre
för soldater och befäl att flytta platsen.

Den första platsen som den indelte soldaten övades på är säkerligen Timmele hed,
några kilometer norr om Ulricehamn. Efter många år flyttades övningsplatsen till
Kila Hed. Denna Hed låg där stadsdelen

Älvsborgare
I höstas såg det illa ut för Försvarsmakten för verksamhetsåren 2019, 2020 och
2021.
ÖB hade begärt ökade anslag för att kunna fullfölja gällande försvarsbeslut. Totalt
handlade detta om över 10 miljarder. Eftersom inga besked lämnades (prolongerad ekonomi från 2018) tvingades FM
till att reducera övningar och materielbeställningar. Riksdagen beslöt dock senare
om en helt ny budget varvid FM erhöll begärda anslag och nu fullföljs planeringen.
I maj månad lämnar Försvarsberedningen
sin rapport som underlag inför nästa Försvarsbeslut. Rapporten handlar inte enbart om FM utan om hela Totalförsvaret
vilket är efterlängtat. Allt handlar om att
stärka Sveriges förmåga att hantera olika kriser tom krig och därmed skapa ett
robustare samhälle. För FM del betyder
detta främst ökad försvarsförmåga och
därmed en större organisation/volym.

Kanske det var taktik som styrde platserna.
Vi bodde ju i gränsområdet till Danska
Halland och fienden var ju i behov av
vägar för att förflytta sig och kriga mot
Sverige. Vägarna upp mot Sverige gick i
dalgångarna, liksom nu, från Halland upp
mot Sjuhäradsbygden. En från Ullared,
Svenljunga, Ulricehamn och en från Varberg, Mark mot Borås. Även då var det
naturligtvis lättare att ta sig fram på dessa
vägar/stigar i ofredstider med sina soldater. Nu var väl inte detta som avgjorde övningsplatserna men kanske något.
Vi hade glädjen en kväll i januari att få
lyssna på ett mycket intressant föredrag
av en f.d. I 15 officer, Kjell-Åke Bergkvist

boende i Kinna, som berättade om regementets övningsplats, Örby Hed. Han visade på kartan var de olika kompanierna
fanns och de rester som fortfarande finns
efter platserna där t.ex. regementschefernas boställen var belägna.
Även på Örby Hed, liksom på Timmele
och Kila hed, byggdes enklare hus och
förråd upp för att tjäna kompanierna. När
övningsplatserna flyttades övertog civilbefolkningen dessa enkla hus eller de helt
enkelt bara revs.
År 1797 blev Fristad Hed den nya övningsplatsen fram till 1914 då regementet slutligen flyttades till Borås.
Lars Rehn

För flygvapnets del kommer t.ex. antalet basförband att utökas så att flygvapnet kan operera från fler baser, ökat
antal stridsflygplan genom att bibehålla
dagens version av JAS Gripen. Hur det
går med nytt skolflygplan och ersättare till
Tp 84 (Herkules) får vi se. Inom marinen
är fokus främst på att öka antalet ubåtar
och ytstridsfartyg. Inom armén kan vi se
framemot att gå från två brigader( P4 och
I 19) till tre brigader(P7). Till detta kommer två stridsgrupper (Livgardet och P 18
Gotland).
Dessutom skapas en divisionsledning.
Brigaderna och stridsgrupperna får efterhand tillfört luftvärn och artilleriförmågan
utökas dels genom nytt bataljonsartilleri
(fordonsmonterat grk, redan på gång) och
artilleriförband. Samtidigt ökas efterhand
volymen värnpliktiga vilket t.ex. medger
möjlighet till avkastning till olika typer av
lokalförsvarsförband. Inom logistiken så införs nu ett helt nytt logistikkoncept som på
ett tydligt sätt stärker de operativa förbandens verksamhet i alla beredskapssteg.
I höstas och nu under våren har jag haft

möjlighet att besöka ett stort antal av FM
förband. Vid dessa korta besök möter jag
stor framtidstro och positiv inställning.
Det händer mycket bra för tillfället och
för att nämna något så på Gotland byggs
det nu nya lokaler, förråd, stridsfordons
garage, verkstad mm för över en miljard.
Överste Lennart Klevensparr
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KORVKAKA

Korvkaka
Under den tid som vårt I 15 fortfarande var
ett regemente fanns en hel del nämnder, Personalnämnd, Utspisningsnämnd mm. Bl.a. i
utspisningsnämnden där de värnpliktiga, en
på varje kompani fick vara med. På en av
dessa var redaktören med och det diskuterades om frukostar. En av de värnpliktiga
ville föra fram en klagan på vällingen som
serverades på morgonen att den var både
kall och sur. Husmor ryckte till och funderade och med ett leende förklarade hon under allmänt jubel att det inte var välling utan
filmjölk, som serverades.

Här berättar Åke Hell en historia om
sitt deltagande i denna nämnd.
När jag sommaren 1955 var befälselev på
Befälsskola I på Livkompaniet hade jag
av mina kamrater blivit utsedd till kompaniets representant i Regementets Utspisningsnämnd. Varför just jag skulle representera kompaniet har jag aldrig kommit
underfund med. Jag var näst yngst på
skolan, hade några månader kvar till att
fylla 17 år. Det fanns kamrater som var två
år äldre än jag och de borde ju ha varit
betydligt mera livserfarna.
Utspisningsnämnden var en liten början
till de värnpliktigas medinflytande och
hade att behandla frågor rörande regementets mathållning för de värnpliktiga.
Så småningom utvecklades nämnden
till ”Regementsnämnden”, som hade lite
bredare ämnen att behandla.
Utspisningsnämnden bestod av en ordförande från regementsledningen, oftast
stabschefen major Adolf Murray, intendenten kapten Otto Afzelius, husmor
Ebba Lindvall och en värnpliktig från
varje kompani. Årets första sammanträde
handlade av någon anledning om KORVKAKA.
En lunch serverades det korvkaka med
lingonsylt. Korvkakan var ju lite grådaskig
och såg inte särskilt aptitlig ut. Dessutom
spred den en svag lukt av lever. Jag åt
korvkaka med god aptit, den smakade
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bra. Jag backade om och gick från matsalen mätt och belåten. Jag var dock
ganska ensam om detta. Många tyckte
inte om leverlukten och dessutom var ju
färgen inte aptitretande. Korvkakan hamnade i kärlet för grismat. Jag upplevde det
lite som en masshysteri. De som var på
väg till matsalen mötte missbelåtna, som
ondgjorde sig över korvkakan. Många var
redan innan de fått maten på det klara
med att maten inte var god, Utöver mig
och några få till så var det bara grisarna
som kunde vara belåtna.
Nu var det kris. I 15:s rykte som ett bra
matregemente var i fara. Husmödrarna
var upprörda. Markan gjorde bra affärer,
där såldes allt ätbart slut med fart.
Dagen efter blev det ett snabbinkallat
sammanträde med utspisningsnämnden i
Älvsborgssalen.
Medan jag i all hast fick byta om till permissionsuniform för att gå på sammanträdet så klarade mina kamrater ut för mig
vad jag borde framföra. Efter många och
svavelosande omdömen så var det ställt
utom allt tvivel att korvkakan den skulle
klandras och det ordentligt. Själv var jag
i stor samvetsnöd, skulle jag tvingas att
tala illa om mat som jag hade ätit med
god aptit? Det vare inte mina lättaste steg
som jag gick till mötet.
När mötet började så med en gång blev
det tal om korvkakan. Kompani efter kompani framförde samma klagovisa. Jag lät
de andra prata. Till slut så frågade ordföranden mig om Livkompaniets åsikt om
korvkakan. Jag sa något om att den inte
var bra. Nu hade jag framfört kamraternas
åsikt även om jag inte var helt bekväm i
min situation.
Alla hade framfört sitt. Stämningen var
inte den bästa. Ordföranden och intendenten var allvarliga. Husmor såg bistrare
ut än vanligt. Vad skulle hända nu.
Situationen räddades av 6. Kompaniets
representant. Vad jag senare förstod, var
han lite äldre än vi andra och hade en
del föreningsvana. Han började: Om vi
nu lämnar korvkakan åt sitt öde, så kan
vi i stället prata om maten i övrigt. Det är

Myter
Myter uppstår ofta både i fred och krig.
Vi nordbor vill gärna försköna verkligheten med att påstå att vikingarna hade
horn på sina hjälmar. Ack nej. Hornen
dök upp först i en Wagner opera under
1800-talet.
För någon vecka sedan påstods all14

varligt i en tidning att när andra världskriget utbröt anföll Polskt kavalleri de tyska
stridsvagnarna ridande på sina hästar,
fel, fel.
De använde sina hästar att rida fram
till fronten för att sedan delta i försvaret,
som en infanterist.       Lars Rehn
               

ju mycket bra och efter vad jag har hört
kamrater från andra regementen berätta
så är vi på I 15 lyckligt lottade. Jag vill
tacka husmor för en mycket bra mathållning.
Vi andra kunde bara instämma. Stämningen lättade. Ordföranden och intendenten var inte lika allvarliga, husmor såg
betydligt gladare ut. Dessutom lovade
hon att någon korvkaka inte skulle serveras på I 15 så länge hon kunde påverka
detta. Mötet avslutades i stor enighet och
god stämning.
Själv hade jag lärt mig mycket som jag
har haft nytta av längre fram i livet.
Åke Hell, med ca 40 år på I 15

Recept på korvkaka
Här följer ett recept hämtat från Vår Kokbok, 1967 års upplaga.
Korvkaka 4 personer.
Tillagningstid ca 1 timma
1½ dl Ris, 2½ dl vatten, 5 dl mjölk, 3 hg
nöt eller svinlever, 1 hg fläsk, en liten gul
lök, ½ dl russin, 1-2 msk sirap, 2 tsk salt
½ tsk ingefära, ½ tsk vitpeppar, 1 tsk mejram, 1 ägg.
Koka risgrynen
i vatten 10 min,
tillsätt mjölken
och koka ytterligare 20 min.
Skölj
levern,
skär bort hinnor och senor.
Mal den tillsammans med löken och fläsket och blanda ner det malda i gröten.
Tillsätt russin, russin, sirap och kryddor
och smaka av smeten väl. Tillsätt ägget.
Häll smeten i en smord ugnssäker form.
Grädda i medelstark ugnsvärme i ca 40
minuter.
Servera korvkakan med lingon, smält
smör eller margarin.
Smaklig måltid

KLURIGA RUTAN
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Kluriga rutan nr 58			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2019-03-31
Insänt av:
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sänd in meningens innehåll på de skuggade
rutorna. Tre insända rätta lösningar dras
å
och erhåller varsin Trisslott.
Vid dragning bland 19 inskickade lösningar
blev följande tre vinnare:
Jan Andersson, Borås
Bengt Hjort, Sexdrega
Barbro Mellqvist, Sexdrega,
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.

Otroligt men sant ....
Detta kan knappast hända, men ändå har det
hänt. Det handlar om två av USA:s presidenter,
Lincoln och Kennedy.
Lincoln invaldes i USA:s kongress 1846, hundra
år därefter invaldes Kennedy i kongressen år
1946. Kanske inte så egendomligt, men..
Lincoln blev president 1860. Kennedy 1960.
Båda efterträddes av en man som hette Johnson, Abdrew Johnson född 1808. Lyndon Johnson född 1908. Booth, som mördade Lincoln, var
född 1839.
Kennedys mördare Oswald 1939. Båda kom från
södern och båda blev skjutna innan de hann
ställas inför rätta. Booth begick sitt brott på en
teater och gömde sig i en magasinsbyggnad –
Oswald sköt Kennedy från en magasinsbyggnad
och gömde sig i en teater.
Lincoln och Kennedy kämpade båda för medborgarrätten, båda sköts i bakhuvudet på en
fredag och båda fallen var hustrurna närvarande.
Lincoln sköts på Ford´s Theatre. Kennedy i en bil
tillverkad av Ford Motor Company – en Lincoln.
Lincolns handsekreterare hette Kennedy. Kennedys hette Lincoln.

Fingeravtryck

A
B
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O
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Konstruktör Lars Rehn

9 10 11 12 13 14 15 16

Konstruktör Lars Rehn

Vågrätt:
A. Denna militära grad har Kamratföreningens ordförande.
B. Före Maria i bönen. Olof o Ivar. Sådan potatis är lite hård vid serveringen?
C. Ett sådant hände vid Surte. Kan vara roligt att få i ensamheten. Författarinnan Martinsson.
D. Är det vanligt man har på golven. Karl-Erik. Röda Korset
E. ST, fast omkastat. Har man gjort innan man stiger upp ur sängen.
F. Gör eter. Tidningarnas Telegrambyrå.
G. Tittar många på både morgon o kväll. April/maj börjar dessa för trädgårdsodlaren.
H. Adam Erik Rudolf. Försöker bantaren ta bort. En aktningsvärd ålder
I. Statusbil. Kan finnas i skorstenen. Ett sådant har både Amerika o Ryssland lämnat in.
J. Ta bort M-et i mes, så får du svaret. Är verkligen kul när man har sådana vänner. Lieskaft.
K. Dessa spelar fotboll i Göteborg.
L. Denne Edström spelade också fotboll. Men inte Anders o Åke. Militärt vapen.
M. Saken är detta, säjer många när det är klart. Så skall ingen behandlas. Flera A, blir?
N. Så säger många i stället för klart. Ett nöje att lyssna på en kunnig och trevlig sådan.
O. Härligt när räkningarna är detta. Ett mästerverk sa många om detta SAAB:s plan.
Lodrätt
1. Han var en viktig person ute på öar o skär, vad som gällde sjötrafiken. Saft o syltnamn.
2. Numera batteribeteckning. Inte underst utan…. Så kallade vännerna Eisenhower.
3. Ett riktigt kunganamn. Rudolf Filip.
4. Mången sådan gick åt till skeppsbyggen. Ska man syndaren för sitt brott
5. Äldre svenska för ”granne”. Dessa ger oss mjölk till gröten. Finns på flaska och burk.
6. Sjöng om västkust, flickor o blommor. Straff, böter. Satte USA på hjul.
7. Börjar en resa. Så hette den finske fänriken. Vårgårda Kamratförening. Utförsäljning.
8. Gammal häst. Skulle man vilja kunna i ”penningknipa”. Nästan säd.
9. Riktiga dragare. Det går.. skrev ”Love Almkvist”. Stort vatten fall i östra Finland
10. Skådisen Skäringer. Har man i roddbåten. Ska man inte göra över spilld mjölk.
11. Drack förr starkt, har nu blivit anonyma. Initialer på kungen som åkte skidor från Mora.
12. USA boxare. Här kommer de Erik, Åke och Viktor. Dricks i England. Alfabetets etta o nia.
13. Allt klart. Finns mången i Edinburg. Ska man inte gå omkring och vara.
14. Där finns Spanska Trappan. Kommer före tvåor. Så hälsade flickorna förr.
15. Utse. Dessa går sista klassen på Högstadiet.
16. Så fick soldaten inte gå i, under marschen. Men ibland fick soldaten stå … vid grinden.

Kan två människor ha likadana fingeravtryck?
Ja, men ändå nej. Det är en på 64 miljarder, som
kan ha likadant fingeravtryck, som en annan
människa. Inte ens tvillingar har likadana avtryck
Lars Rehn

Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver
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Returadress
Älsvborgaren
Mannerfeldts plats 3A
504 31 Borås

Flygfoto över Älvsborgs Regemente på PEABs planer.

Grönbogatan 5 • 504 68 Borås
Tel. 033-12 24 10 • E-mail: digitalttryck@telia.com
www.digitalttryck.se

Februari
28
Mars
07
Mars
14
Mars
21
Mars
28
April
04
April
11
April
27
Maj
02
Maj
09
Maj
16
Maj
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Juni
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Juni
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Juli 		
Augusti
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Augusti
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29
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05
September
12
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03
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28
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05
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Stort föredrag med ärtmiddag Mässen
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Öppet hus - Studiekväll Europaresa 4:e våning
Öppet hus - 4:e våning
Årsmöte med ärtmiddag - Mässen
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Öppet hus - Studiekväll Europaresa 4:e våning
Vår-resa/Dagsutflykt Sverige
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Öppet hus - Slutgenomgång Europaresan 4:e våning
Torpafton Laddatorpet
Stort föredrag med ärtmiddag Mässen
Svenska flaggans dag Borås
Studieresa i Europa/Kaliningrad Europa
Semesterstängt
Torpafton Laddatorpet
Öppet hus - 4:e våning
Stort föredrag med ärtmidag - Mässen
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Öppet hus - Föredrag om genomförd Europaresa 4:e våning
Weekendresa Europa
Öppet hus - 4:e våning
Stort föredrag med ärtmiddag - Mässen
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Regementsmarschen Fristad-Laddatorpet
Öppet hus - 4:e våning
Öppet hus - 4:e våning
Höstmiddag Mässen
Stort föredrag med ärtmiddag Mässen
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning
Öppet hus - 4:e våning
Stort föredrag med ärtmiddag Mässen
Öppet hus - 4:e våning
Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:evåning
Lilla Jul Mässen

VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE SOMMAR 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
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