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Sommaren 2018 kommer att gå till
mannaminne för sitt varma, vackra
väder. Det är troligen svårt att finna
någon, som inte har kunnat koppla av
och ha det bra.
Och nu nalkas hösten. Det märks
främst på att det börjar bli mörkt, och
kallt på morgnarna.
Att det är kallt i vår säkerhetspolitiska
situation är det nu lätt att glömma. Det
är lätt hänt att vi i dessa valtider glömmer de händelser som påminner oss
om vårt utsatta läge. Politikerna tjänar
få röster på frågan, och därför är debatten på sparlåga.
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Åke Dalåker
Bengt Tellow
Ordförande:
Svante Bergh
Tel. 0709-20 21 88
E-post:
svante.bergh@me.com
Svante Bergh

Men ett stort antal händelser som
tex gasattacken i Salisbury och kriget
i Syrien och Ukraina påminner om allvaret.
Vi kommer dessutom med säkerhet
att drabbas av påverkansoperationer
under valet.

Vice ordförande:
Sven Wergård
Tel.bost. 033-29 15 30
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Sven Wergård
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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

Jan Andersson

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

Idag fick vi reda på att S förordar
en uppgång till 60 miljarder per år till
försvaret under nästa mandatperiod.
Flera borgerliga partier förelår en successivt höjning av anslagen, för att om
ca 10 år sätta två % av BNP på försvaret. Detta är ansvarsfullt.
Det är då viktigt att politikerna inte
glömmer den starkt ökade betydelsen
av västra Sverige och främst Göteborgs hamn. Hamnen är mycket viktig.
För vår försörjning; som importhamn
för hela Sverige, men även av stor betydelse för Norge och Finland.
Som den hamn som har rejäl kapacitet att ta emot militärt och annat
stöd, om vi hamnar i en större konflikt.
Betydelsen kommer att öka då hamnen och inloppen är planerade att fördjupas med ca 2 meter.

myndigheter minröjningsförmåga
förmåga att eskortera handelsfartyg in och ut
från hamnen.
Patriot luftvärn
för att visa att vi
kan stå emot hot Svante Bergh
om insatser med
tex Iskander robotar mot hamnen moderna vapen ( bl a luftvärn) till hemvärnet
Kamratföreningen kommer därför att
fortsätta att arrangera kvalificerad försvarsupplysning med politiker och tjänstemän. Vi behöver få dem att förstå behoven, och lyssna till hur de avser lösa
situationen.
Vi har därför den 30 augusti haft Hans
Wallmark på besök. Wallmark är en
mycket tänkbar kandidat som försvarsminister om alliansen bildar regering efter
valet. Han förordade en uppgång till 2 %
av BNP- Han talade också om behovet av
ett regemente i Göteborg.
Senare i höst kommer bla Armechefen
Karl Engelbrektsson på besök. Missa inte
chansen att ta pulsen på dessa herrar.
Vi kommer också att fortsätta med ett
utbud av andra föredrag och bibliotekskvällar.
Vi har haft den sista torpaftonen för
året med Triple and Touch som gästartister. De drog så klart mycket folk. Men
- det kommer en vår och då blir det nya
torpaftnar mm.
Glöm heller inte att planera in besök
på Regementets dag den 15 september.
Vi anser att den blir ännu bättre än den
2016. Vi planerar bl a att då öppna regementets museum igen. Den fjärde våningen i fd kanslihuset är då klar.

Borås och riksväg 40 ökar också i
betydelse som naturlig väg för logistik
transporter från hamnen.
Lars Rehn

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

Vi behöver därför ökad militär kapacitet i väst i form av bl a ett regemente
på Käringberget för att leda militär
verksamhet och samverka med civila

Svante Bergh
Ordförande
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Har du e-postadress så sänd in den till vår kanslist Stefan Jacobsson

info@kamrati15.se

NR 2

•

ÅRGÅNG 80

Du får då information, kallelser m.m. som ine hinner komma i tidningen.

FÖREDRAG AV ÖVERSTE EINAR LYTH
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Rysslandskännaren överste Einar Lyth
gästade oss i maj månad
Vi fick lyssna till ett litet annorlunda
men mycket intressant föredrag av den
tidigare Fo chefen Einar Lyth från Örebro.
Einar är en välkänd skribent i bl.a. militärhistoria med böckerna, ”Vägen till
Poltava” och ”Slaget vid Lesnaja 1708
samt ”Överstens snapsvisor”.
Einar berättade, mycket frejdigt och
medryckande, om sina möten med
människorna i det stora landet i öster,
både positiva men även negativa
händelser. Berättade om hur han uppfattar
hur medborgarna i Ryssland och Ukraina
ser på det säkerhetspolitiska läget.
Han framhöll att de flesta ryssar, både
kvinnor och män är mycket vänliga mot
dem som besöker deras land, finns många
intellektuella och kunniga människor. Fast
det visar sig även att många män inte bryr
sig, däremot framhöll han kvinnorna inom
många företag. Oftast är det en man som
är chef utåt men en intelligent kvinna som
är den kunniga samt är chefens högra
hand och styr det mesta. (Kanske även
så i många andra länder, inklusive vårt
eget, red anm). Det är ju tyvärr så att inte
många kvinnor får glänsa på egen hand.
Ryska kvinnor som har en hög position
är oftast mycket snygga och klär sig
smakfullt o snyggt. Tyvärr är det, enligt
föredragshållaren, alltför många män som
ämnar sig åt starka drycker.
Ryska ekonomin är nästan helt
beroende av oljan och är mycket stabil.
Får man mer än 45 dollar per fat läggs
överskottet i en reserv.

Han berörde de stora mäktiga militära
parader som regimen och folket är stolta
över.
Inte att glömma, Ryssland är ett stort
land, ett mäktigt land med mäktigt armé,
flotta och flygvapen.
Ett mycket bra men som skrivet lite
annorlunda föredrag.
Lars Rehn

Föredragshållaren Einar Lyth är en duktig
föredragshållare men även en duktig
skribent och skrivit flera kåserier. Här
kommer en om ”Majoren”, som jag gärna
vill läsarna ska ta del av.

”Majoren går före i kön”
Att gå stán i uniform innebär att utsättas
för en och annan granskande blick och
att hedras med muntra givaktrop. Glada
ölgubbar vill berätta minnen från sin
värnpliktstid. Majoren var på väg hem
från jobbet några dagar före julafton. På
systemet skulle han inhandla en julklapp
till sin gamla faster. En flaska Parfait
Amour. Eftersom majorens mor varit aktiv
i nykterhetsrörelsen kände han sig alltid
obehaglig till mods på Systemet. Om han
stötte på någon bekant kändes det som
att bli ertappad på bar gärning, han lät
hustrun oftast göra inköpen. Men som nu
gällde det bara en julklapp till faster.

Einar Lyth berörde hur de ryska ledarna
under de sista åren under Sovjets styre
bar sig fruktansvärt illa åt, sålde ut sitt
land och stora områden bara försvann
från Ryssland/Sovjet.

Köerna var långa så här före jul och
stämningen lättirriterad. Näst längst fram
i den något kortare kön, som majoren
valde stod en man av en typ som i gamla
fröken romaner skulle kallats ”en råbarkad sälle”, där stod alltså ”en full buse”.
Busen såg genast uniformen, erinrade sig
med vemod sin tid i kronans kläder och
fyrade av ett fryntligt, God dag major! Hej
du sa majoren van vid uniformens magnetism. Välkommen hit major, fortsatte
busen med tordönsstämma. Hans julglöggsinspirerande blick svepte över den
grå massan av bolagskunder. Majorer går
före i kön! Tack ska du ha, men jag väntar
på min tur, sa majoren avvärjande. Kommer inte på fråga, sa busen schangtilt,
det lärde jag mig i lumpen. Majorer går
alltid före i kön.

Vissa av innevånarna glömmer inte och
fortfarande finns risken att hämnas.

Övriga kunder stirrade stelt framför sig
på det charmiga sätt som vi svenskar bru-

Något som förvånat föredragshållaren
är att ryssarna inte visar något hat mot
Tyskland, som ändå förorsakade landets
innevånare så mycket lidande under det
stora kriget. De länder som då anföll
Ryssland visade ingen barmhärtighet
utan våldtog dödade förstörde. Kvinnor
som bar uniform sköts omedelbart och
männen fördes med tågtransport till
Tysklands fabriker. När ryssarna kom
över tyska gränsen i slutstriderna togs de
visserligen en stor hämnd i sin tur men nu
tydligen är det mesta glömt.

Einar Lyth

kar i sådan situation. Men verksamheten
var på topp. Alla öron spretade som vingar
på julänglar.
Jag förstår att det är vänligt menat av
dej. Men du vet ju att så här före jul har
alla lika bråttom, försökte majoren. Är det
nån här som har nåt emot att majoren går
före i kön, undrade busen och andades
prövande på närstående orörliga ansikten? Nähä, det var väl det jag trodde. Alla
tycker majoren ska gå före.
En kunglig svensk majors förmåga att
bedöma läget och fatta beslut är som
regel god. Han vägde för och emot. Det
gäller ju bara en flaska. En minuts raskt
inköp emot ytterligare tio minuters offentligt tankeutbyte, enklast var att göra
som busen sa. Med några raska steg stod
majoren vid disken. Busen gjorde honnör.
Det var dödstyst i lokalen, ingen tittade
längre rakt fram, alla tittade på majoren.
- En Parfait Amour, harklade sig majoren och kände att denna beställning inte
direkt höjde svenska arméns anseende.
En mera robust dryck hade faktiskt gjort
situationen lättare. Han greppade efter
plånboken. Fickan var TOM! ALLA fickor
var tomma. – Så förargligt, stammade
majoren, jag har visst glömt pengarna.
Svenska arméns anseende närmade sig
nu ett bottenrekord. Det kände majoren i
ryggen – spelar ingen roll, sa busen geneFortsättning sid. 4
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Fortsättn. från föreg. sida

röst. Den tar vi på krita. Kommer aldrig på
fråga, sa expediten strängt. Jag sa den tar
vi på krita sa busen, tonen ändrades från
vänlighet till lömsk hotfullhet . – Här kan
ingen handla på kredit, sa hon i förolämpad ton. … utom MAJORER, röt busen,
Hämta hit föreståndaren. Föreståndaren
– en Benjamin Syrsa liknande herre, stegade in med orden, Vad är det fråga om.

Kurt Lindgren
En legendar på gamla I 15 och mångårig
f.d. styrelsemedlem har fyllt 90 år. Kurt
som varit medlem i vår förening sedan
1940-talet började sin karriär på I 12 i Eksjö men flyttade ganska snart till I 15. Stor
del av sitt liv har han sysslat med idrott
såsom löpning, handboll, orientering,
Boxning mm. Under 12 år arbetade han
på FJS, fallskärmsskolan i Karlsborg. Var
den första i Sverige som hoppade med
”glidskärm”.
Jag hade glädjen att under 60-80 talet
tillsammans med Kurt i många tävlingar
såsom Lidingöloppen, Stockholms Maraton och massor av lokala tävlingar. Endast för några år sedan gjorde vi mången
terrängpromenad och jag påstår att Kurt
inte var den som var mest trött.
Tilläggas kan att Kurts maka, Else-Marie,
under 6-7 år varit Kamratföreningens
ordförande.
Deras dotter Caroline som varit boende
i USA många år är gift med direktören för
Collings Foundation, Houston där hon
till att börja med arbetat som pilot. Vad
mer passande för en man som Kurt, vars
dotter flugit andra världskrigets mycket
kända Messerschmitt BF 109, ville bjuda
sin far på en flygtur med just en BF 109,
och en sådan present blev det

Lite bakgrundshistoria:
Collings Foundations ME-262 är en av
4 ME-262 som nyproducerades slutet
av 1900/ början av 2000 då ett original
ME 262 demonterades som togs av
amerikanarna under andra världskriget
och reproducerade fyra nya plan, fick
nya motorer och modern navigations och
radarutrustning.

Så till Kurts födelsedagsflygning
”En dröm gick i uppfyllelse”
Runt juldagarna 2017 flög Kurt med
familj till Boston Massachuetts där
Collins Foundation har sitt högkvarter.
4

Majoren kommer och betalar i mellandagarna, förklarade busen. – Kommer aldrig
på fråga, det är mot reglerna. Menar ni att
ni inte litar på en svensk major i uniform?
Det är inte om det, det bär en fråga om
principer. – Jasså det låter på det viset,
sa han och fattade föreståndaren i systemrocken och drog honom mot sig över

På morgonen den 29 dec begav sig
familjen till Ellington Field och Lone Star
Museet där ”White one” fanns. Piloten
Rick Sharpe samt personal från Collings
Foundation Houston mötte upp. Under
tiden planet tankades och gjordes färdig
för start funderade vi säjer dottern,
hur Kurt skulle ta sig in i den bakre lite
besvärliga cockpiten, han var trots allt 90
år fyllda och inte lika smidig som i yngre
dagar.
När han fick klartecken att stiga ombord
klättrade han vigt upp på vingen och in
i cockpiten som om han aldrig gjort annat. Det var många åskådare från museet,
samt Collings personal som var imponerade av denne vitale 90-årige svensk. Till
hurrarop taxade sedan ”White One” från
rampen till startbanan. Under ca 20 minuters flygning runt Galveston Bay, landade
planet med jubilaren med ett stort leende
på läpparna.
Ett litet sent men välment GRATTIS till
Kurt från oss alla
Lars Rehn

disken så att de snedgångna föreståndareskorna lättade en decimeter från marmorgolvet. Hans vänliga krull över öronen
raknade i alkoholvinden. – Vi får väl göra
ett undantag, flämtade föreståndaren och
busen släppte ner honom. – Jag visste väl
det sa busen. God Jul major. Bataljen var
över och majoren lämnade tyst systemet

MYTER UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
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Upprepas en sak tillräckligt länge utan många och av ”trovärdiga personer” blir den till slut en sanning.
I den mycket läsvärda tidningen ”Militär Historia” nr 6/2016 skrivs dt hurman kan dupera människor men
som sedan visar sig vara fullständiga påhitt.

Några myter under andra världskriget
Myt nr 1 och 2 presenterades i föregående nr
av Älvsborgarna. Här kommer Myt nr. 3 och
4 i Älvsborgaren.

Tjugo döda ryssar för varje stupad tysk
Propagandaminister Joseph Goebbels målade upp bilden av den överlägsna tyska
soldaten.
En annan vanlig missuppfattning är den
om de ovanligt stora skillnaderna mellan
tyska och sovjetiska förlusterna på
östfronten. Det är inte ovanligt att man
hör eller läser att ryssarna lät sig slaktas
som boskap på slagfältet, att det gick 20
dödade ryska soldater på varje stupad
tysk, och så vidare.
Det är sant att Röda armén tillfogades
ohyggliga förluster, inte bara under
operation Barbarossa, utan under hela
kriget. Två siffror räcker för att belysa
detta: Den 22 juni 1941 hade Röda
armén 2,3 miljoner man under vapen vid
gränserna i väster.
Fram till årsskiftet 1941-42 uppgick
förlusterna till 3,4 miljoner stupade eller
saknade – varav en stor del var sådana
som inkallats efter den 22 juni. Rent
statiskt var det osannolikt att någon av
de sovjetiska soldaterna skulle klara sig
mer än några månader vid fronten. Och
så har man inte räknat in alla de som blev
sårade.
Dessa höga förlustsiffror har givetvis
många förklaringar. En av dem är den
tyska krigsmaktens effektivitet. Möjligtvis
med undantag för den finska armén, är
det svårt att föreställa sig någon krigsmakt
som under andra världskriget uppvisade
en större effektivitet i förhållande till sin
numerär.
Tyskarna hade inte bara några av de mest
motiverade (även om de inte överträffade
ryssarna i just detta avseende), mest
välutrustade och bäst utbildade soldaterna
under kriget, utan även den överlägset

”Jag har en dröm”
I drömmen visade sig att alla svenska
partiledare som fanns tiotal år före och
efter 2000 log mot mig och enstämmigt talade om att de alla hade fel när de

bästa doktrinen och taktiken och de
ojämförligt bästa högre befälen.
Med undantag för sammanbrottet under
de sista krigsmånaderna 1945 lyckades
tyskarna tillfoga sin motståndare större
förluster än de egna i alla större slag och
kampanser.
Skillnaderna i förluster mellan de båda
sidorna under operation Barbarossa 1941
var 3,4 miljoner stupade och saknade på
den sovjetiska sidan mot ca 900 000 för
tyskarna och deras allierade, alltså ett
förhållande på drygt tre mot en. Detta är
långt från myten om tjugo mot en, men
ändå en betydande skillnad.
Faktum är att under invasionen i väst majjuni 1940 klarade britter och fransmän
ännu sämre mot tyskarna än vad ryssarna
gjorde 1941, då stod tre miljoner stupade
eller saknade västallierade soldater mot
158 000 på den tyska sidan, alltså en
skillnad på nitton mot en.
Den tyska propagandan är faktiskt en av
de viktigaste anledningarna till bilden av
Hitlers invasion av Sovjetunionen 1941.
Hela kriget på östfronten är så präglad av
myter och missförstånd.
Den fjärde myten.

Sovjetunionen räddades av Stalin
Stalin brydde sig inte om rapporterna,
som kom från hans underrättelsetjänst,
om att Hitler förberedde ett anfall mot
Sovjetunionen.
Just bilden av Stalin som ”Sovjetunionens” store räddare som präglats i den
politiska historiebeskrivningen under hela
efterkrigshistorien. Även myten om att
Stalin skulle kollapsat och isolerat sig under några veckor efter den tyska invasionen. Stalin hade låtit halshugga de mest
kompetenta befälen inom Röda armén
även Michail Tuchatjevskij, som betraktades som ett av 1900-talets största militära genier.

började sin avrustning av försvaret, tog
bort den allmänna värnplikten och lade
ner alla de förband som nu är borta. All
material som skänkts till Baltikum och
stridsvagn 103 som förvandlats till skrot
kom i drömmen tillbaka och alla förråd
var åter fyllda.

En av de starkaste och modernaste delarna
inom sovjetiska krigsmakten var flygvapnet. Det tyska Luftwaffe inriktade sig i
första hand på att förstöra de ryska flygplanen på marken, som stod oförsvarade
i långa rader ute på flygfälten. I Luftwaffes
rapporter stod att man förstört över 2 000
ryska flygplan enbart på anfallets första
dag . Om dessa 2 000 ryska plan kunnat
sättas in samma dag som tyskarna anföll,
och om Röda armén satts i beredskap inför anfallet, skulle operation Barbarossa
troligen ha fått helt annat förlopp.
Faktum är att detta hade kunnat bli
fallet, om det inte varit för en enda man
– Stalin. Inget annat land hade en bättre
utvecklad spionorganisation än Sovjetunionen. Man hade framgångsrikt infiltrerat myndighet och staber i alla länder av
betydelse - inklusive Tyskland, Storbritannien och Japan.
Lars Rehn

Det var tyvärr bara en dröm jag vaknade av radions nyheter som visserligen talade om att försvaret ska få mera
pengar så i början på 2030 – talet har vi
ett någorlunda starkt försvar.
Lars Rehn
5
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Följande artikel är nedskriven av den historieintresserade medarbetaren Åke Hell och handlar om två
intressanta kvinnor, båda födda på 1800-talet - Ada Nilsson och Alexandra Kollontaj.

Sjuhäradsbördig läkare i kontakt
med storpolitik
Ada Nilsson 1872-1964
Toarps säteri ligger i Södra Säms socken,
ca 18 km söder om Ulricehamn. Idag har
Södra Säm gemensam kyrka med Gällstad. Säteriet, 1 mantal frälse, ligger vackert på en ås, en så kallad drumlin, mellan
Sämsjön och Bystadssjön.
Där föddes Ada Nilsson år 1872 som
yngst av fem syskon. I mitten av 1880-talet dog hennes
far, och då det
inte fanns någon som kunde
ta över säteriet
så såldes detta.
Ada och hennes
syskon
följde
med
modern,
och så småningom
hamnade familjen i
Stockholm. Ada
hade läshuvud och vid 18 års ålder avlade
hon studentexamen. Att som kvinna gå
omkring med sin studenmössa i Stockholm var dock inte tillrådligt. Det var så på
den tiden att i kungliga huvudstaden trakasserades kvinnliga studenter av slynglar
med mindervärdeskomplex.
1873 fick kvinnor rätt att ta akademisk
examen utom inom juridik och teologi som
fortfarande var förbehållna för enbart män.
Ada funderade på hur hon skulle fortsätta
med sina studier. Efter något år bestämde
hon sig för att bli läkare. Efter fyra år var
hon färdig med läkarstudierna men så
dags hade man ännu inte kommit i kontakt
med några sjukdomar eller sjuka människor. Det fick man lära sig i fortsättningen.
När det var dags att specialisera sig
valde Ada gynekologi med förlossningskonst. Sedan arbetade hon som gynekolog ända till slutet av livet när hälsan lade
hinder i vägen.
En episod kan vara värd att återge. Ada
Var av en barnmorska kallad till en besvärlig födsel i slumkvarteren på Söder i
Stockholm. Barnafadern var tillfälligt försvunnen. Efter en stund hittades han i en
garderob där han i rena förskräckelsen
hade gömt sig. Det behövdes tångförlösning och barnmorskan fick sköta narkosen. Enda belysningen var en fotogenlampa och det behövdes någon som skulle
6

hålla den. Barnafadern instruerades för
uppgiften. Snart började barnafadern och
lampan att svaja betänktligt. Ada förstod
att det var svimning på gång. För att inte
komplicera läget ytterligare fick barnafadern order att återgå till garderoben. Ada
och barnmorskan fick klara sig själva och
redde upp allt till ett lyckligt slut.
Ada var också ”kvinnosakskvinna” och
engagerade sig för kvinnlig rösträtt och
annat rörande kvinnans ställning i samhället. I dessa frågor samarbetade hon med
Elin Wägner och Kerstin Hesselgren med
flera.
1921 blev gifta kvinnor myndiga, kvinnor
fick rösträtt till riksdagen och blev även
valbara till denna hedervärda institition.
Kerstin Hesselgren blev den första kvinnliga ledamoten i riksdagen.
Trots att Ada hela livet hade sin gärning
i Stockholm och Mellansverige kände hon
mycket för Sjuhäradsbygden och gjorde
fler resor dit och besökte då även Toarps
säteri.

Alexandra Kollontaj 1872-1952
Alexandra Kollontaj föddes i Ryssland på
tsarens tid som dotter till en general. Hon
kom att göra en levnadsresa som saknar
motstycke.
I hennes barndom tillbringade
familjen somrarna i Karelen.
Där lärde hon
sig finska och
svenska.
Hon gifte sig tidigt
med en släktning,
Vladimir Kollontaj, men det blev
snart skilsmässa.
Redan på 1890-talet hamnade hon i revolutionära kretsar. Dessa hade hatet mot tsarstyret som gemensamt kitt. Hon tvingades i landsflykt 1908. Hon kom tillbaka till
Ryssland 1917 och kom att tillhöra den lilla
ledande kretsen kring Lenin.
Efter oktoberrevolutionen blev hon folkkommisarie för barnuppfostran, barn- och
kvinnovård i Sovjetrysslands första regering. Som sådan blev hon också den första
kvinnliga regeringsledamoten i världen.

Hon var feminist och övertygad socialist
men inte alltid kommunist. Hon var kritisk
till den tilltagande auktoritära styret i Sovjetunionen. Som en följd av detta blev hon
stämplad som firende till partiet. Hon var
med andra ord besvärlig. Ett sätt att bli av
med henne hemmavid var att sända henne
utomlands som diplomat. Hon blev legationsråd och därefter minister på Sovjets
ambassad i Oslo. Där lärde hon sig norska
till alla andra språk som hon behärskade.
1926-1927 var hon det första kvinnliga
diplomatiska sändebudjet i Europa.
1930 blev Alexandra Kollontaj Sovjets minister i Stockholm och 1943 fick hon titeln
ambassadör och titulerades då madam
Kollontaj. Det är också som madam Kollontaj hon är mest känd i Sverige. Hon kom
att få stor betydelse i de diplomatiska förhandlingarna inför vapenstilleståndet mellan Sovjenunionen och Finland 1944.
Finland lyckades mycket tack vare henne få en någorlunda hedersamt slut på kriget mot Sovjetunionen innan bundsförvanten Tysklands sammanbrott.
Alexandra Kollontaj var också unik i ett
annat avseende. Jämte Lenin och Starlin
var hon den enda i den första sovjetiska
regeringen som dog en naturlig död. Alla
de andra blev förr eller senare avrättade.
Ada Nilsson kontaktade Alexandra Kollontaj för att få information om hur det var
i det nybildade Sovjetunionen. Sovjetunionen var på 1930-talet en intressant samhällsbyggnad som i många kretsar sågs
som ett föredöme. Denna kontakt slutade
med att Ada och Alexandra blev vänner för
livet. Ada blev också Alexandras personliga läkare.
Vänskapen med Alexandra gjorde att den
annars mycket klartänkta Ada hade svårt
att se riktigt kritiskt på de upplysningar
som kom från Sovjetunionen. Detta var
hon dock inte ensam om. Josef Starlin ansågs ju av många i Sverige vara en både
duktig och mysig person på 1930-talet.
Detta samtidigt som han bedrev en fruktansvärd terror och gjorde stora utrensningar i sitt land.
Ada var den enda persom som Alexandra kunde prata fritt med. På ambassaden
var det risk för avlyssning och rapportering
Fortsättning sid. 7
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och som ambassadör fick hon i regel väga
sina ord väl.
En gång hade Ada och Kollontaj hyrt in sig
på Ulricehamns Kurhotell. De skulle vila upp
sig och göra dagsturer i naturen runt Ulricehamn. Bland annat så skulle det bli ett
besök på Toarps säteri.
Nu var det så att i största hemlighet så
var det också marskalk Mannerheim, tillsammans med en adjutant, boende på hotellet. Även han för att vila upp sig några
dagar från det tunga ansvaret som överbefälhavare i Finland. Detta var ju lite pikant.
Sovjets minister i Stockholm och Finlands
överbefälhavare boende på samma hotell
samtidigt som länderna var i krig med varandra. Hur detta löstes vet jag inte, men då
en var diplomat och den andra gentleman
så ordnade det sig säkert på ett bra sätt.

1942 drabbades Alexandra Kollontaj av en
svår stroke och var en hårsmån från döden.
Hon räddades till livet genom ingripande
av Ada Nilsson och professor Nanna
Swarts på Karolinska Sjukhuset. Efter ungefär ett års konvalecens var Kollontaj åter
i verksamheten men i fortsättningen bunden till rullstol.
1945 blev Madam Kollontaj återkallad till
Moskva. Fram till sin död arbetade hon
bland annat med att skriva sina memoarer.
Dessa har aldrig publicerats. Inte ens idag
är de tillgängliga. De är fortfarande hemligstämplade och förvaras i kommunistpartiets arkiv.
Professor Nanna Swarts var också lite
unik i detta sammanhang. Hon behandlade inte bara Alexandra Kollontaj. Hon blev

Karl XII död den 30 nov. 1718
Hjältekonung eller bara Konung?

I år är det 300 år sedan Kung Karl XII stupade, hans valspråk var:
Med Guds Hjälp!
Mycket har skrivit om ”Kung Karl”. I
svenska historieböcker är det framförallt den kung som står för den svenska
”krigsäran”. Nästan alla historieböcker
hyllade kungen för den svenska äran.
Hjältedyrkan var viktig. Efter andra världskriget var inte krigen längre ”Romantiserade”, och mindre skrevs om de krigiska
hjältarna. Äras skall naturligtvis alla de
soldater som stupade för sitt fosterland.
Det jag fastnat för är Kung Karls sätt
att skaffa nya soldater till sin armé. Krigen varade mycket, mycket länge och
till slut var armén utarmad. Mat och annat, som behövdes för överlevnad, togs

Redaktören
har ordet
Att skriva positivt om sig själv bjuder mig
emot, men att inte publicera beröm från
läsarna är kanske lika illa för insändaren.
Några skriver och några hör av sig per telefon och att inte nämna detta är lite nonchalant. Klart jag blir glad och även lite stolt.
Tack alla ni som hör av Er. Här några för mig
glada insända brev.

från den stackars civilbefolkningen i det
land armén befann sig, men att ersätta
nya soldater var svårare. Utskrivningen i
hemlandet Sverige, hade nått sin kulmen
och att få förstärkning hemifrån var nästan omöjligt. Ännu värre var det för det
svenska Finland, som nästan inte hade
en enda mansperson i lämplig ålder kvar.
Då som i alla krig, liksom andra världskriget 1939-1945 stupade massor av soldater. När de egna soldaterna var slut för
tyskarna så tog man krigsfångar och lät
dem leva om de var villiga att ”skolas” om
till tyska soldater.
På så sätt gjorde även Kung Karl och

flera gånger kallad att behandla marskalk
Mannerheim. Dels på Karolinska Sjukhuset under Finlands fortsättningskrig, dels
efter kriget. Mannerheim hade under flera
år stora problem med magsår.
I januari 1951 blev hon, på Finska statens bekostnad, kallad till Mannerheims
sjukbädd i Schweiz. Hon kom dock fram
för sent. Som läkare kunde hon inte göra
någonting. Bara invänta slutet. Marskalk
Mannerheim avled den 28 januari kl. 00.30
finsk tid, 83 år gammal. Vid bädden fanns
då Nanna Swarts, adjutanten Lindeman
och Finlands sändebud i Schweiz Reinhold Svento. Mannerheims dotter Sophie
kom fram några minuter för sent.

förstärkte Svenska armén med nya soldater. Ett nytt regemente skapades uteslutande av krigsfångar men oftast under
svenskt befäl. Under krigsåren i Polen tillfångatogs ca 15 000 sachsiska och polska soldater som slapp fångenskapen om
de ville skolas om till svenska soldater.
Nästan alla ställde upp på detta. Att
vara fånge var på den tiden lika med döden och chansen att klara sig som soldat
var något bättre. Ett avtal gjordes att alla
sachsiska officerare frigavs medan alla
soldater togs som krigsbyte och blev soldater i svenska armén. Av dessa skapades ett nytt regemente år 1707. Till chef
och överste utsågs preussaren Johan
Baptista Schommer som i början av kriget tjänat fiendesidan Ryssland och Tsaren, men blivit missnöjd med honom. När
denne Johan tillfångatogs av den svenska styrkan ville han frivilligt byta land och
kämpa under krigarkungen Karl.
Lars Rehn

Bästa Hr Redaktör

Älvsborgaren en kanonbra tidning

Hav ”kredit” för ett fylligt och intressant
nummer av Älvsborgaren 1/2018.

Är en trogen läsare av Älvsborgaren, som
blivit en mycket bra tidning. Ser alltid fram
emot dess ankomst. Vill tacka redaktören
Lars speciellt för hans intressanta militärhistoriska artiklar om andra världskriget.
Han tar upp saker som de flesta inte haft
kännedom om på ett spännande sätt.
Väntar med spänning på nästa nummer.

Fin blandning av kultur/militärhistoria och
aktualiteter. Ett utmärkt sätt att förstärka
och upprätthålla ett regementes roll och
betydelse inte bara landskapets historia
utan också för dess demokratiska vikt –
bra nu när tidsandan åter börja svänga till
förmån för en under lång tid tveksamma
syner på militärens samhälleliga värde.

”Mångårig trogen läsare”

Lars Brink, Fil lic, författare, Mellerud
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Från beväring till furir ...
Här berättar Björn Jennerhed om sin första tid på Älvsborgs Regemente.
Björn gick i pension efter många år såsom chef för Kameralenheten.
Den 20 april 1956 var det dags. En kamrat till mig hade tidigare sagt att ”om vi
skickar in en ansökan till I 15 så kan vi
få göra vår värnplikt ett år tidigare än annars”. Sagt och gjort. Och nu stod jag i
Livkompaniets korridor med en fullastad
säck med utrustning och fick mig tilldelad
en säng i ett logement tillsammans med
11 för mig okända personer. Min kamrat
hamnade i det andra logementet. Tillsammans var vi 24 unga pojkar. Man blev
tilldelad ett tresiffrigt nummer före efternamnet. All utrustning skulle läggas eller
hängas in i ett träskåp.
Vi fick tillsägelse av en sergeant – Anders
Bolander – att vi skulle stå uppställda
i kompanikorridoren iförda linnekläder,
marschskor, livrem och damasker. Vi gick
in logementet och började byta om, pratade lite med varandra – kände liksom
oss för – för att efter vad vi trodde efter 10
minuter gå ut i korridoren. Där stod redan
en del av grabbarna uppställda. Vi andra
släntrade oss in på våra platser. DÅ fick vi
klart för oss av sergeanten att ” om det
var sagt 10 minuter, så gällde detta EXAKT
och inte tid därefter. Ny tillsägelse ”byt
om till fältuniform, marschskor, livrem
och mössa”. Nytt ombyte på logementet.
Denna gång var det några fler, som stod
på plats i tid i kompanikorridoren, men
inte alla. Nytt ombyte till linneuniform,
marschskor, livrem och damasker. Och så
fortsatte ombytena till dess att ALLA hade
insett vikten av att var på plats i rätt tid
och med rätt utrustning.
Till lunchen fick vi marschera på ett led
till matsalen, först efter det att en ”matspanare” hade sett att rätt färgsignal visades på matsalsbyggnadens vägg.
Färgsignalerna (lampor) var röd, grön
och gul och kombinationer dem emellan
och eftersom vi tillhörde Befälsskola I –
grön signal - fick vi alltid utspisa först vid
alla måltider. Vi var således lite privilegierade.
Efter lunchen skulle vi stå uppställda
iförda linnekläder, gymnastikskor och
med ett förkläde påtaget. Marschskor,
skokräm, skoborste och en mindre masonitplatta (vapenvårdsplatta) skulle medföras. I en noggrann instruktion meddelades att ”nu skulle vi borsta och putsa våra
marschskor rena och blanka. Noga var
hur skorna skulle vara uppställda framför oss, hur vi på order skulle lyfta upp
och visa upp dem vid inspektionen. Tret8

tio minuter senare skulle visitationen ske.
Efter 10 minuters putsande var de flesta
av oss överens om att ”bättre än så här
kan det inte bli” varför resterande del av
tiden gick åt till att allmänt prat. Visitationen blev en katastrof för oss grabbar. Nu
fick man klart för sig att rengöring var inte
bara en skokrämspåläggning på ovansidan utan här gällde ABSOLUT rent från varje dammkorn på sulorna, i skarven mellan
klacken och sulan, på plösens båda sidor
samt GLANSEN på skorna.
Nu fick vi också klart för oss att glans
erhålles bäst med KIWI skokräm med
lite tillförsel av saliv – s. k. ”spotpolish”.
Bästa resultatet skulle erhållas om skorna
”putsades” med en nylonstrumpa. Men
var skulle en ung man vid mitten av 50-talet få tag i en sådan sak? Det var ju inget
sådan som flickorna på den tiden skänkte
bort.
Ny inspektionstid meddelades och fortsatt putsning. Efter tre timmars skoputsning fick vi godkänt men uppmanades
ändå att på fritid upparbeta en skoglans,
vi skulle näst intill kunna spegla oss i
skorna.
På kvällen, efter middagen, fick vi en
lektion i ”hur en säng skall bäddas och se
ut”. Nu var det en furir Roy Eriksson (Ullenby), som instruerade oss. Madrassen,
som var packad av halm, var stor som en
jättelik korv. Överkastet skulle vara ordentligt sträckt, inga veck tilläts.
När sträckningen var riktigt bra, skulle en
5-öring (på den tiden ett stort mynt) kunna släppas ner på överkastet och myntet

Björn kontrollerar sin pluton.

skulle studsa upp. Vi fick också i hur vårt
träskåp borde vara ordnat. Varje pryl ha
sin bestämda plats, så att vi även i mörker
hittade just den pryl vi behövde.
Vi fick lära oss hur man som gruppchef
skulle lämna av eller anmäla till befälet,
hur man uppträdde på ett befälsrum och
expeditionen. Vi fick lära oss att göra
ställningssteg, d.v.s. ett kraftfullt ”trampsteg” och därefter när befälet tittade upp,
anhålla om att få ställa en fråga.
En genomgång skedde av ALLA de regler mm som gällde för oss på kompaniet,
när vi skulle gå upp på morgonen, när vi
skulle lägga oss och när det skulle vara
TYST, när och hur städning skulle ske,
före varje morgonuppställning, före varje
lunchuppställning och efter middagsmålet.
När vi senare på kvällen - efter kvällsavlämning och visitation, fullmatade med
information och nyheter – intog sängläge, liggande på magen omfamnandes
den rundstoppade halmmadrassen, så
var det inte sängens bekvämlighet, som
gjorde att sömnen infann sig, utan den
omtumlande omställningen från ett civilt
liv till det noggrant reglerade militära livet.
Fortsättning sid. 9
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Efter bara några dagar hade dock
halmmadrassen anpassats efter kroppsoch liggställningen så att alternativa sovställningar var uteslutna.

och byxorna välpressade och att skorna
blänkte. Vi hade tidigare under veckan
fått lära oss att pressa byxor och att ta
bort eventuella fläckar med trikloretylen.

Nästa morgon väcktes vi brutalt av en
person med en plåtbricka (dagbefäl)
hängande runt halsen redan kl 06.00. Vi
hade sedan 20 minuter på oss för att utföra morgontvätt i iskallt vatten och toalettbestyr, för kl 06.20, när matsalsklockan visade grön signal, så var det dags att
på ett led tysta marschera till matsalen
för att äta frukost. Återkommen till logementet skulle sängen bäddas, oljad sågspån skulle strös över logementsgolvet
så att eventuellt damm och annat skulle
följa med i sopningen. På dagsprogrammet anbefalld utrustning skulle vara påtagen, alla knappar knäppta och eventuella
skäggstrån borttagna.

Efter bara några veckor hade vi inlemmats och anpassats till det militära utbildningssystemet, så nu dök nya saker upp.
På vårt kompani fanns fler ”militärer”. Det
var ett gäng stamanställda, = fast anställda, korpraler. De hade två guldglänsande
”vinklar” på vänster överarm och bodde
i logement i den andra korridorhalvan.
Halva styrkan tillhörde I 15 och den andra
hälften I 17.

När dörren till befälens rum öppnades
kom ett befäl ut, klädd i ridbyxor och ridstövlar med snärtiga steg och begärde avlämning. Vi fick veta att han var fänrik och
hette Winroth och att han var chef för vår
skola. Nu fick vi lära oss ännu fler saker.
Hur vi skulle stå uppställda i gruppkolonn,
hur man skulle gör när en marsch skulle
påbörjas – alla grabbarna samtidigt med
höger fot så att det hördes, avståendet
till framför stående soldat och luckan till
närmaste sidokamrat. Till sin hjälp hade
fänriken två, från ”studentkompaniet”,
värnpliktiga korpraler, som hjälpte till med
att kontrollera avstånd och luckor, att
fotvinkeln var den rätta, att tummen var i
marschriktningen och inte minst handens
vinkel när vi skulle lära oss att göra honnör. Röststyrkan var en annan betydelsefull sak, som vi fick öva. Således ställde
sig något befäl vid norra kasernstaket,
vi fick stå hundra meter därifrån framför
kasern ett och med högsta möjliga röstvolym framropa: ”korpral, befälselev Jennerhed anmäler sig”. Var inte röstvolymen
tillräckligt bra, så höll vederbörande handen bakom örat, för att på så sätt påpeka
att ”det hördes inte”.
En förmiddag marscherade vi till gymnastiksalen. Vi fick alla ta av oss på överkroppen och sedan passera några personer,
som stod eller satt färdiga med sprutor
och medikamenten. Vi blev ”stuckna” i
ryggen, i ”rumpan” och på överarmen.
Efter några dagar blev vi kontrollerade så
att allt stod väl till med oss.
Under den första veckan fick vi bara
befinna oss innanför kasernstaketet. Besök i staden var inte att tänka på. Marketenteribesök och I 15 Biografen var de
enda tillåtna platserna.
Innan lördagen kom och vi skulle få åka
hem på helgpermission kontrollerades att
vi kunde utföra en hälsning korrekt, att
vi visste hur de olika befälsgraderna såg
ut, att permissions-uniformen var hel, ren

Vi fick ganska snart klart för oss att det
här var personer som inte i onödan fick
störas av vår vistelse i deras korridorhalva. Möjligen kunde vi, mot en ringa penning, erhålla uppdrag att utföra godkänd
vapenvård av deras personliga vapen.
Om någon korpral möjligtvis skulle kontaktas, måste knackning på logementsdörren först ske och efter tillrop fick dörren öppnas. Vi fick lära oss att det var
inte bara den personliga renheten som
var av högsta betydelse.
Förutom, som tidigare nämnts, marschskorna, gällde detta ALL utrustning. Efter
fullgjord vapenvård, kontrollerades, genom att använda en vit liten tyglapp, att
inga krut- eller sotrester fanns på eller i
vapnet. Att logementet var ordentligt städat – inget damm eller smuts på skåp,
dörr och fönsterkarmar kontrollerades bl
a genom att ett blött finger ströks över
listerna.
Var fjärde lördag väcktes vi redan kl 05.30
för att uppställda med sängfiltar marschera ner till stallplan, där vi två och två
ordentligt skull ”skaka” vår filtar och kuddar.
Ett par gånger i veckan började dagarna med exercis. D.v.s. vi skulle på kommandon kunna marschera och springa i
takt, göra vändningar och utföra saker
Vi förstod efter några månader av vår
utbildning, att vårt befäl var mycket duktiga och hade ”spetskompetens” och vi
gled mer eller mindre in i det militära systemet.
Några dagar före jul, befordrades vi till
vicekorpraler. Som tecken på vår grad,
syddes i skrädderiet ett rakt snedställt
guldfärgat streck på uniformens vänstra
överarm och på axelklaffarna ett litet
gult metallstreck. Vi var nu befäl, om än
av lägsta möjliga grad. Av betydelse var
också att vi ekonomisk erhöll ytterligare
90 öre per dag.
När utbildningsåret var till ända i mitten
på mars månad, hade av från början 24
värnpliktiga, 16 st ansökt om fast anställning som korpraler, och det blev nu
vi som tillsammans med till-kommande

korpraler från I 17, fick ”bosätta” oss i
den andra korridorhalvan. Som befäl och
chefer på denna skola – Instruktörsskola
I – fick vi behålla löjtnant Winroth, fanjunkare Bolander. Nytillkommen var furir
Carl-Henry Eriksson.
På vänster överarm vilade nu – 2 guldglänsande vinklar – tecknet på att man
hade blivit fast anställd korpral, med
månadslön, ett eget litet bås i ett logement. Måltiderna fick nu intas i kupongmatsalen, 1:10 för frukost och 2:20 för
lunch resp middag. Kraven på skoputs
hade höjts, nu skulle man nära nog kunna
spegla sig i skoglansen.
Att vi nu blivit fast anställda innebar
också att vi togs upp i befälskretsen på
regementet. För vår del innebar detta Underbefälskåren och dess mäss på Marketenteriets övervåning.
Som mässföreståndarinna basade fru
Elsa med bestämd men vänlig och ömsint
hand. Detta gällde dock inte om någon av
oss yngre furirer hade för avsikt att göra
bekantskap med hennes undersköna dotter. Då var det kört, likaså om man som
korpral – detta kom även att gälla senare
som yngre furir, vid fikastunden, råkade
ta en plats som en äldre överfurir, för att
inte nämna rustmästarna, sedan lång tid
tillbaka hade ”mutat in”.
Utbildningen vid Instruktörsskola I var,
har jag så här i efterhand noterat, av
mycket hög klass. Rent pedagogisk låg
utbildningen långt före vad det allmänna
skolsystemet tillämpade.
Lärarna – vårt eget befäl – och alla de,
som ingick i centrala befälsgrupper – fanjunkare ”kubiken” Eriksson och överfurir
Gösta Lindström i Spräng- och mintjänst,
fanjunkare Alvar Lagerstedt och överfurir
Nordin i Sjukvårdstjänst, för att bara nämna några, var utomordentliga pedagoger.
Som ung korpral tog man till sig det bästa
av vad dessa befäl visade upp på övningar och använde senare i yrkesrollen dessa
erfarenheter.
Jag hade ett par år senare förmånen att få
arbeta tillsammans med fanjunkare Bertil
Översjö, en fantastisk trupputbildare, pedagog och arbetskamrat. Jag lärde mig
oerhört mycket av hans övningar, något
som jag senare skulle komma att använda i min trupptjänst.
Efter ett år på Instruktörsskola I, erhölls
furirsgraden – 3 guldglänsande vinklar –
och samtidigt ”sparkades man ut” från
Kasernboendet. Nu gällde det att skaffa
ett civilt boende.
Björn Jennerhed
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100 år sedan USA invaderade Ryssland
Tanken att USA borde invadera Ryssland
finns även i nutid och har säkert funnits
hos mången amerikansk general. Om
Ryssland i nutid anfalls kommer USA att
utplånas – en rysk varning. Olycksbådande men sannolikt korrekt. Bakom orden
döljer sig en man, boende i USA med
ryskt ursprung som arbetat i USA sedan
2002.
Vi har med ökande oro sett hur den
nuvarande amerikanska och NATO politikerna har satt oss på en extrem farlig
kollisionskurs med Ryssland liksom med
Kina.

Faktum är verkligen att detta har hänt
I år är det exakt 100 år sedan detta
skedde. 1918 landsteg USA med ungefär

5 000 man i Arkhangelsk och under svåra
förhållanden stred dessa mot röda armén.
Engelsmännen var där före britterna som
med sin flotta ville skydda fartygen att bli
angripna av tyska ubåtar. I sin hjälp till
Finland hade man en flottbas och stora
förråd i Murmansk. Enligt historien var det
så att i Finland pågick inbördeskriget mellan de vita och röda. Tyskarna hjälpte de
vita och i sin förtvivlan vände de röda sig
till England och i september 1918 ingrep
även amerikansk trupp som på alla fronter ville bekämpa tyskarna.
Murmanskjärnvägen spelade en stor
roll som amerikanerna ville ha kontroll
över.

Planen i Arkhangelsk var att framrycka
söder och österut för att ansluta sig till
ryska anti- bolsjevikiska trupper men det
gick inte bra för de amerikanska soldaterna som nu fick förluster i vinterstrider
med styrkor ur röda armén.
Förstärkningar kom med särskilda järnvägstransportkompanier för att upprätthålla Murmanskjärnvägen och efter en
tid återvände dessa kompanier. Striderna
fortsatte för amerikanarna men i april
anlände den amerikanska befälhavaren
till Arkhangelsk och såg till att de amerikanska trupperna drog sig ur och i juni
1919 lämnade de amerikanska styrkorna
Ryssland.
Lars Rehn

Lite annorlunda mässbesök
En dag i juli blev jag uppringd av en före
detta arbetskamrat, överstelöjtnanten
Kai Alm, som före sin pension arbetat ett
flertal år i Stockholm. Han liksom många
andra försvarsanställda gick med i FMK,
Försvarets Motorklubb, och efter något år
var han ordförande i Stockholmsklubben.
I denna klubb fanns medlemmar från
Högkvarteret och Försvarets Materielverk
och även pensionärer som förut jobbat i
de olika avdelningarna. Ur denna klubb
växte det fram 1997 en separat motorcykelklubb.

tivitet är bestämt att mc avdelningen ska
årligen göra en vårtur 2 dagar, en utlandsresa 5-6 dagar, en sommartur om 5 dagar
och en hösttur fredag t.o.m. söndag.
Årets sommartur gick från Stockholm
mot Karlsborg där första övernattningen
var. Nästa dag via Tidaholm, Ålleberg
med övernattning i Mullsjö. Dag tre Ulricehamn med gårdarna runt sjön och
lunch vid Torpa Stenhus samt ett besök
inne i Torpa Stenhus. Övernattning i Ulricehamn.

stora motorcyklar, som värdigt åkte fram
mot signalstenen och parkerade där. Väl
utrustade med störthjälmar och skinnkläder i den varma sommardagen hade jag
glädjen att hälsa 4 kvinnor och 11 män,
de flesta runt 60-årsåldern, välkomna till
Borås och gamla I 15. För de flesta var
det första gången de besökte vårt regemente.
Eftersom de alla varit försvarsanställda
var de intresserade att besöka vår mäss
och en rundvandring även på vår fjärde
våning. Tiden gick fort och eftersom deras
program var digert så efter några timmar
fortsatte deras färd mot Säve flygplats
och ett besök med guidad tur på flygmuseet Aeroseum. Vidare mot Kungsbacka,
Halmstad och gamla militärförläggningen
Tylöbäck, numer vandrarhem. Efter övernattning där fortsatte vägen hem mot
Stockholm via Ulricehamn. En tuff färd för
pensionerade flickor och pojkar.
Lars Rehn

Kai köpte sin första motorcykel när
han fyllt 62 år på förslag från sin svärson.
Klubben har 200 medlemmar varav drygt
100 som mc-medlemmar. Som grundak10

Dag fyra gjordes alltså besök i Borås
och på vår mäss. Kl. 09.00 stod jag på var
gamla kaserngård och inväntade besökarna och plötsligt gled det in 15 stycken
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Ändamålet med militär utbildning
Åke Hell minns tillbaka till 1955
Detta år ryckte jag in som befälselev till
Livkompaniet på Kungl Älvsborgs Regemente. Det jag vill berätta om är en
särskild händelse som vi då kanske inte
riktigt förstod men visade sig senare vara
ack, så viktiga ord.
Chef för regementets utbildningsavdelning var en överstelöjtnant vid namn
Perer Weibull som uppenbarelse gick han
väl inte hem direkt hos oss soldater. Han
var lång och gänglig. Det som väl mest
talade emot honom, som vi såg det då,
var den skånska dialekten, dessutom
stammade han något. Senare har jag förstått att han var en framsynt militär med
en hel del moderna idéer och var mycket

duktig på att planera utbildning för enskild soldat och grupp. Bra soldater blir
en bra grupp, bara grupper blir en bra
pluton o.s.v. Tyvärr hade han svårare att
nå fram med sina budskap till oss yngre.
Ett av de modernare inslagen var att
han kompanivis hade en diskussion med
alla nyinryckta befälselever om ändamålet med den militära utbildningen. Vi blev
indelade i diskussionsgrupper, som han
kallade för ”bikupor”. Där skulle vi diskutera olika frågor. När bikupan skulle
redovisa vad den kommit fram till skulle
man börja enligt fastställd form. Överstelöjtnant, i denna grupp har vi kommit fram
till det resultatet att ….

Vad var då ändamålet med den militära
utbildningen? Vi var väl i stort klara med
vad det handlade om. Alla bikupor kom
fram till ungefär samma slutsatser, men
det skulle ju formuleras också. Detta gjordes med växlande framgång. Ingen bikupa kunde dock sätta ord på det så bra
som överstelöjtnanten själv. Dessutom
framfört med kraftfull skånsk dialekt.
”Soldaten skall bibringas sådana kunskaper och färdigheter, att han kan genomleva en krigisk förveckling och med
livet och äran i behåll, kunna återgå till sin
civila gärning”.
Åke Hell
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Återigen en trevlig ”Torpafton”
Personligen tycker jag det är fanrastisk
att vi (Jan) kan få så bra och kända underhållare till våra ”enkla” Torpaftnar. Denna
gång var det de kända Triple & Touch.
Visserligen var de decimerade på grund
av sjukdom men då förstärkta med Daniel
”THE MONIKER” Karlsson. Det bjöds på
trumpet, dragspel, gitarr och sång. Blandade bitar, både gammalt och nytt.
När vi är vid vårt torp är vi naturligtvis
beroende av väder o vind. Denna gång
hängde regnmolnen över oss vilket troligen gjorde att del av den tänkta publiken uteblev, men vi som var där hade en
mycket trevlig kväll. Stämningen blev på
”topp” när hela publiken stod upp när
Ken Wennerholm lät tonerna av ”Taptot”
ljuda över det gamla regementsområdet.
Trevliga grabbar och fin publik. Det
bjöds på kaffe med kakor.
Publiken är blandad med trevliga gamla
vänner, som är mycket roligt att få återse,
samt flera som kommer en första gång.
Alla lika välkomna.
Lars Rehn

Regementsmarschen
(f.d. Fristadsmarschen)

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

Lördag 6 oktober 2017
Vår årliga marsch 18 km i mycket vacker nejd, bra och omväxlande marschväg längs Öresjöns
underbara västra strand, med den härliga mjuka terrängen på Ryda åsar.
Start: Folkhögskolan i Fristad. Mål: f.d. I 15.
Avgift: 100 kr. Anmälan till: larsbarry.rehn@gmil.com eller tfn 033-41 49 43
Bussar: Lokalbuss nr. 150 avgår från Södra Torget i Borås till Fristad station.
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EN GRANSKNING AV FJS UNDER 65 ÅR

Fortsättn. på nästa sida
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EN GRANSKNING AV FJS UNDER 65 ÅR
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KLURIGA RUTAN
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Kluriga rutan nr 57			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2018-10-31
Insänt av:
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sänd in meningens innehåll på de skuggade
rutorna. Tre insända rätta lösningar dras
och erhåller varsin Trisslott.
Vid dragning bland 19 inskickade lösningar
blev följande tre vinnare:
Sten Persson, Bollebygd
Inger Ljunblad, Svenljunga samt
Ida Jonsson, Rångedala 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!
Anders Janzon och Carina Olofsdotter i
Arvika gav sina två döttrar Mirja och
Matilda efternamnet Andersdotter efter
fadern.
När de sedan fick sonen Rasmus ville de
att han, av samma anledning, skulle heta
Andersson. Då sa skattemyndigheterna
och länsrätten i Karlstad blankt nej. De
krävde att pojken skulle heta Andersdotter
i stället, precis som sina systrar.
Detta låter som en skottehistoria men hände
i Cardiff i Wales. Anhöriga till en mycket
sjuk man visste att han bestämt han skulle
begravas med 5000 pund i sin ficka, vilket
var nästan allt han lämnade efter sig.
Strax innan jordsättningen kom någon av
arvingarna på att byta ut pengarna till en
check på samma belopp, vilket gladde
de efterlevande utan att bryta mot den
avlides önskan.
Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn

Vågrätt:
A. Förr varuhus med enhetspriser. Stor kanna. Kommer inte sist utan allra?? Fruset vatten.
B. Sedlighet. Utsmyckat. Växer ofta vid vägkanten
C. Pojk- eller lejonnamn. Kommande.
D. Koncentrera t.e.x. uran. Arbetsovillig. En färg många tycker är trist.
E. Trevlig film med Lassgård om en man som heter..
F. Densamme. Detta nummer ringer du vid olycka. Före idag.
G. Kommer tillbaka. Är den som tillhör en förening. Sitter på hästryggen.
H. Görs ekan eller blomma. Förkortad radio. Förkortad utnämnd.
I. Får man göra i ekan. Matställe för suggan eller stadsdel i London. Vackert träd vid ån.
J. Utbringar man på födelsekalas. Mindre klok. En riktig sådan film är spännande.
K. Så kanske ”Litauenbon” skämtsamt frågar när du knackar på dörren i deras huvudstad?
Båt eller kallas bergstopp i Åre.
L. Tiga är guld, men vad är silver? Vem gör så att sjöfarten fungerar vintertid.
M. På våren kallar bofinkshanen på honan med en?? Den går både boxaren och läkaren.
N. En sådan görs på fienden. Tidningarnas telegranbyrå, därifrån som vi fick nyheter.
O. Stygg. Halv lian. Arne Ericsson. Så får man göra för att få ost.
P . Ägg kan man koka eller? Brukar vara många bakom loket.
Lodrätt
1. Han var lång, han var trevlig, han var stadsminister. Hjälp på tre bokstäver
2. En fin buske. Har även hästen på sin fot. Den första damen. Peter Nicklas samt Tore.
3. Kärleksgud. Den största idrottstävlingen. Gjorde skidåkaren och även fårhunden.
4. I ett sådant tillbringar björnen vintern. Om det är ordning och… får man pengar på fredag
5. Namn på våra pengar. Tage och Morgan. En färg i blått?
6. Vill man kanske ha på köpet och i trädgården. Dolt hån.
7. Värmer vintervanten bäst. Dess skans finns i Värmland. Ett mått. Vår konung.
8. Vindstöt. Tore Ludvig. Ensam i sitt slag.
9. Så heter han, vår ordförande. Ett sådant fel kan alla göra.
10. En liten Italienare. Tore samt Martin. Ibland helt under ytan.
11. En kraftfull flygare. Början på ovan. Förkortning på ”Staten” söder om Kanada. SRN.
12. På en sådan brukar man skriva. Ibland på näsan. Yngve Gustavsson. Gör snön ibland.
13. Med en sådan kan man nå långt. Gett husrum. Dött djur.
14. Bör alla ha för att legitimera sig. Siste kungen för Sverige - Norge. Tassar tyst på..
15. Där hade Kalle, Kalle, Kalle, Kalle sitt gästgiveri. Morgonrodnadens Gudinna.
16. Liten kall vindpust. Fyller de flesta en gång om året. Sorten.
17. Kan jobba inom vården, och kan ha en bror. Känd sångerska, föddes i Karlstad
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

