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Jan Andersson

I maj i år presenterades att bra säkerhetspolitiskt underlag för regeringen, som underlag för detta.
De stora partierna var ense om betydande förstärkningar av försvarsmakten, och om att man skulle satsa ökade
resurser och nå upp till 1, 5 % av BNP
från 2025. Sedan skulle ytterligare förstärkningar övervägas. Tyvärr pågår
det nu käbbel om denna nivå, och det
finns anledning att följa debatten.
Samtidigt förändras det säkerhetspolitiska läget. Klimatförändringen innebär
att sannolikheten för att Nordostpassagen kommer att kunna öppnas för
trafik växer. Det arktiska områdets
strategiska betydelse ökar därför.
Ryssland bygger kraftigt upp sin närvaro i såväl Murmansk som i Frank
Josefs arkipelagen. Där satsar men
på den ”Arktiska treklövern”. Detta
är förband som skall kunna finnas på
plats året om. Man satsar bland annat
på atomdrivna strategiska ubåtar och
andra marina resurser.
Trumps initiativ att söka köpa Grönland
skall ses i detta ljus. Man vill naturligtvis öka sin närvaro i Arktis och bygga
upp såväl militär förmåga som sensorkedjor. För oss i Sverige måste vi därför fundera över konsekvenserna för
oss. Exempelvis kommer betydelsen
av Göteborg öka än mer. Plötsligt kan
Göteborg vara den första stora hamnen efter tex passage från Kina i stället
för som nu - den sista.
Detta innebär naturligtvis ett behov av
förstärkt försvar, som vi skrivit om tidi-

gare. Betydelsen
av en marin närvaro ökar ännu
mer. Kamratföreningen kommer
under året att
söka belysa det
jag här har skrivit
om.

Svante Bergh

Vi har nyligen haft ett uppskattat besök
av biträdande länspolischefen Robert
Karlsson.
Den 12 till 15 september sker en studieresa till Berlin
Sedan har vi besök av Niklas Granholm från
FOI. Han är en av de få som har förmåga
att belysa vår säkerhetspolitiska situation
med dessa moderna inslag.
Den 12 oktober går den sedvanliga regementsmarschen från Tångs Hed till regementet..
Dessutom tillkommer ett flertak aktiviteter som tex film och bibliotekskvällar.
Vi erbjuder en blandning av kultur, historia men också upplysning och diskussion
om vart världen är på väg, och vad detta
innebär för oss och vårt försvar.
Välkomna att ta del och välkomna att
engagera er i vår livaktiga förening.
Och välkomna till ett nytt spännande
verksamhetsår.

Svante Bergh
Ordförande
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Kamratföreningens resa till Kalinigrad
och Ostpreussen
Som vanligt när Jan Andersson förbereder
en resa med Kamratföreningens medlemmar inleds förberedelserna med några studiekvällar för de tänkta medresenärerna, så
även för denna resa.
Här kommer berättelsen om färden, som
verkligen uppskattades av deltagarna, nedskriven av reseledaren Jan.
Måndag 10/6 avfärd från Borås med kafferast i Värnamo. Fortsatt resa till Karlshamn med lunch på Best Western Hotell.
Därefter avfärd till Karl Johans Kyrka.
Guidning genom en fantastiskt fin kyrkobyggnad. Utomordentlig guide ordnad av
Sven Björk.
Sedan vidare ut till Boön och en ny guidad tur på detta historiska ställe med visning av gamla och nya befästningar mm.
Även här en utmärkt guide som Fredrik
Hagman hade ordnat. Slutligen anlände vi
till färjeläget och 1900 avgick färjan mot
Klaipeda i Litauen, där vi under kvällen intog en god middag samt trevlig samvaro
under kvällen.
Tisdag 11/6 Avfärd mot Kuriska näset. En
otroligt vacker natur på detta egendomliga naturområde. Näset är mellan 400 och
1800 m brett. Ny asfalterad väg genom
det vackra landskapet. Vackra små fiskelägen och stora sanddyner. Niclas Sennerteg bistod med en genomgång av striderna 1945 på näset. Han är som vanligt
kunnig och förmedlar sina kunskaper på
ett mästerligt sätt. Vidare ut till Thomas
Manns stuga. Efter att TM hade lämnat
Tyskland tog Herman Göring över huset
och använde det som jaktstuga när han
jagade älg på näset.
Många bemärkta personer har varit
hans gäst i huset. Numera är det helrenoverade huset ett museum över Nobelpristagaren Thomas Mann. Mycket sevärt! I
anslutning kunde man i små stånd köpa
souvenirer och bärnstenssmycken.
Vi for vidare till en restaurang ca 1km
från Ryska gränsen. Det serverades överraskande god mat till ett rimligt pris!
Avfärd och gränsövergång ca 1300. Väldigt byråkratiskt på Litauens sida men
relativt snabbt, på den ryska sidan väldigt
byråkratiskt och långsamt. Inga otrevligheter men mycket kontroll och blanketter
och stämplar. Efter 2 timmar var vi igenom. Åkte vidare ca 5 km där vi mötte vår
guide Olga, som visade sig vara en liten
dam i 50-årsåldern men rena dynamitpa-

ketet! Pratade bra Engelska men väldigt fort.
Hennes kunskaper var
enorma.
På vägen in till Staden
Kaliningrad visade hon
Kuriska Näsets sanddyner och badstränder.
Väldigt vackert och fint
med lite folk på stränderna. Två av resenärerna passade på att ta
ett dopp i det kristallklara vattnet. Det var ca
35 grader varmt i luften Deltagarna på resan.
så det var tydligen väldigt
ra fartyg samt en rysk ubåt från 80-talet.
skönt att få svalka av sig lite. Vidare in till
Man kunde inte se allt så de flesta valde
staden och vårt hotell IBIS, som visade
ubåten. Även denna dag var mycket insig vara ett bra hotell med västlig stantressant, som vi avslutade med middag i
dard.
lite olika grupperingar.
På kvällen hade vi en mycket god och
Torsdag 13/6 Start 08.30 med avfärd till
lyckad välkomstmiddag, alla var på stråFort nr 11.
lande humör när vi gick till sängs!
Runt Königsberg byggdes en försvarslinje
Onsdag 12/6 Kaliningrad hela dagen, unmed 15 stycken fort. Dessa var färdiga
der guidning av vårt dynamitpaket Olga,
1881. Forten användes under både Försom visade oss en översiktsbild av stasta och andra världskriget.
den Kaliningrad med monument och par1945 var vapnen så effektiva att forten
ker. Vi fortsatte till Centralstationen där
var en stödjepunkt i form av underhåll och
mycket hårda strider hade ägt rum 1945.
sjukvård. Enbart fort nr 5 stred uthålligt.
Stationen var prydd med minnesmärken
Övriga fort kapitulerade i stort sett utan
över stupade Ryska officerare. Byggnastrid. Fort nr 3, 5 och 11 är i dag museum.
den var renoverad till ursprungligt skick.
Vi möttes av en civilklädd Rysk löjtnant
I anslutning till stationen var det ett järnsom skulle guida oss i fortet och vidare
vägsmuseum med tyska och ryska lok
upp i Romintern. D.v.s. skogsområdet i
och vagnar uppställda, mycket intressant!
östra Kaliningrad som hade varit Kaiser
Vidare till det gamla rådhuset som nu var
Wilhelm och Görings jaktområde.
ett museum över Königsberg/Kaliningrad. Indelat i olika århundraden men vi
En utmärkt guidning av en ung och trevlig
koncentrerade oss på andra världskriget.
officer med en perfekt Engelska. Efter Fort
Stora dioramor i naturlig storlek gav en
nr 11 fortsatte vi mot Romintern. Landrealistisk och skrämmande bild av striskapet var öppet med stora odlingsfält.
derna.
De var dock inte sådda utan låg i träda.
Man förstår att adeln i Ostpreussen hade
I huset hade Goebbels och Hitler framträtt
fina och stora gods med ofantlig avkastotaliga gånger. Olga berättade med inlening. Detta kommer i sinom tid att bli falvelse. Vidare till en lunchrestaurang av
let igen då man efter Sovjets fall får i gång
enklare slag men med utmärkt och billig
verksamheten igen.
mat.
Vi kom fram till Nemmersdorf (Tyska
Fortsättningen gick till det så kallade
namnet) där Goebbels fick sin stora proBunkermuseet. Det bestod av den bunpagandaframgång efter att Ryssarna
ker som den Tyske Generalen Otto Laesh
20/10 1945 tog byn och genomförde en
hade vid försvaret av Kaliningrad. Bunmassaker på civilbefolkningen. Platsen är
kern klarade sig oskadd genom striderna
i stort likadan som den var på den tiden.
med inventarier och allt. Vid kaputilatioDen gamla vägen med en sprängd bro
nen överlämnades allt intakt och är nu
finns kvar och ett minnesmonument är
ett mycket intressant museum. Vidare till
uppsatt. Med på vår resa var Niclas SenOceanmuseet, som består av byggnader
med olika utställningar och ett flertal stoFortsättning på sid 4.
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nerteg, som berättade på sitt speciella
sätt hela historien vid detta monument.
Vi for vidare kom fram till Gusev/Gunbinnen vid lunchtid och stannade vid en
restaurang i närheten av den berömda älgen. Detta är stadens stadsvapen precis
som ullsaxarna är för Borås. Älgen blev
beskjuten under kriget förmodligen för
nöjets skull. Kulhålen syns tydligt! Älgen
togs som krigsbyte och fördes till Smolensk och stod kvar där till 1990 då den
återfördes. Vi fick en orientering av Löjtnant Alexander om striderna och efter lunchen for vi vidare.
Nu åkte vi upp till Herman Görings ”Reischjägerhof”. Vi stannade vi vid den plats där
han parkerade sitt tåg. Järnvägsbanken
var kvar och vissa rester av stationshuset.
Alexander visade en film på son dator hur
det såg ut när Göring kom med tåget och
sedan for vidare med sin bil till Reischjägerhof. Nu for vi dit. Numera ser man att
trafiken är låg! Grusväg i låg kvalitet.
Vi kom fram och där hade jag en kort
genomgång av hur det en gång såg ut.
Delade ut ett kompendium med kartor
över området och ritning på Görings jaktbyggnad.
Göring använde detta ställe för jakt och
representation men från 1941 till den 16/10
1945 var det hans personliga HQ. Görings stab fanns i Goldapp ca 5 km längre
söder ut numera i Polen. 20/10 1945 var
Ryssarna väldigt nära och anläggningen
brändes ner när Tyskarna ryckte tillbaka.
Numera kan man se grunden och källarvåningen samt skyddsrummet. Man kan
även se grunden av thehuset samt diverse
skyttegravar som användes av närskyddet. Andra rester av olika byggnader finns
runtomkring.
Efter detta var vårt besök i Kaliningradområdet slut och vi tackade guiderna som
där lämnade oss. Vi åkte vidare till Polen
och gränsövergångarna vid Goldapp.
Gränspassagen tog även denna gång ca
2 timmar med massor med kontroller.
Vi anlände till vårt hotell i Görlitz väldigt sent men vi fick middag och rum och
somnade som stockar!
Fredag 14/6 Besök i Hitlers HQ. Guidad
tur genom ett område med ca 80 olika
bunkrar. Vi fick höra vad alla bunkrar hade
varit till för och vi fick höra hur attentatet
mot Hitler gick till. Grunden på baracken
där sprängningen ägde rum finns kvar
med ett minnesmärke över händelsen och
attentatsmannen Överste Staufenberg.
Efter denna rundvandring åkte vi vidare
till godset Sztynort. Detta gods ägdes
av greve Lehndorffs. Han tvingades av
Utrikesminister Ribbentrop avstå vänstra
halvan av slottsbyggnaden till honom.
4
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Greve Lehndorffs var en av dem
som stod bakom attentatet mot
Hitler och avrättades hösten 1945.
Familjen förlorade slottet och all
mark mär Ryssarna ockuperade området. De blev betydligt fattigare efter det. Vi åkte vidare för att titta på
det stora bunkerområdet som OKH
hade några kilometer från slottet.
Enorma mängder av gigantiska
bunkrar. Totalt påstås det att i området finns det ca 800 stycken av
olika storlekar. Vi såg en bråkdel.
Efter detta åkte vi tillbaka till Szteinort. I anslutning till slottet finns i
dag ett vackert friluftsområde samt
småbåtshamn. I hamnen finns en
bra restaurang. Där blev det lunch.
Vädret var soligt och varmt och vi
fick en trevlig stund på uteserveringen. Efter lunchen åkte vi vidare
för att se Himmlers HQ. Där kunde Besök på fästningen Malborg
man se var järnvägen med spår
för hans personliga tåg hade gått.
Efter detta ledde Pawel oss in till Gdansk
Hans personliga bunker finns kvar i prindär man har byggt ett nytt museum om
cip oskadat skick.
andra världskriget. Denna byggnad var
egendomlig i sin design men otrolig som
Runt denna bunker kunde man se yttermuseum. Här hade vi förmodligen värlligare två sprängda bunkrar samt diverse
dens
bästa museum.(andra världskriget)
grunder för barackbyggnader. Slutligen
åkte vi till Fort Boyen. Detta fort ligger i
orten Gizycko, tyska namnet var Lötzen.
Ca 30 km öster om Hitlers HQ. Detta fort
byggdes samtidigt som alla övriga fort i
Königsberg, ca 1880. Fortet var i hårda
strider under WWI men under WWII gav
man upp utan större strid. Under WWII var
garnisonen ca 10.000 man men i huvudsak underhålls och signaltrupper. General
Gehlen hade sitt underrättelse HQ här och
var den viktigaste verksamheten. I dag
finns hela fortet öppet med museum över
de olika tidsåldrarna och verksamheterna.
Efter detta var vi slutkörda och åkte tillbaka till vårt hotell. En bra middag och en
trevlig gemenskap avslutade dagen.
Lördag 15/6 0830 avfärd mot Gdansk och
slottet Malbork. Vi var framme ca 1100
och möttes av vår guide Pawel. Han har
jag använt ett antal gånger nu. Pawel talar felfri Svenska och på det viset gör han
våra besök mycket mer intressanta. Nu
ledde han oss runt i detta slott som byggdes av Tyska Orden tidigt 1400-tal och är
i dag ett av världens främsta byggnadsminne. Anses vara världens största tegelbyggnad. Vi tågade runt och såg stora
delar av slottet från kök till praktsalar. Fick
information och historier av Pawel som
var mycket informativa och kunskapsgivande. Mycket folk men det hela fungerade väl ändå. Vi avslutade besöket på
en restaurang i slottet där vi återigen fick
en välsmakande lunch.

Tiden som jag hade avsatt var alldeles
för kort. Museet stängde kl 1600 och vi
hade då tillbringat ca 1,5!timme där men
man behöver minst 4 timmar!! Ett otroligt
bra museum. Dagen avslutades sedan
med ankomst till hotell Scandic och sedan gick vi ut i den gamla ”stan” i olika
mindre grupper och åt middag. Ytterligare
en fantastisk dag var slut.
Söndag 16/6 08.30 Hemfärd. Denna hemfärd gick från Gdansk över Rostock, Gedder, Köpenhamn, Malmö, Halmstad till
Borås.
Resan präglades av fel på gps, kö på
motorvägen, missade färjan men kom
med nästa. Vi fick dock tid att handla före
färjan avgick. Möttes av polisen i Malmö
som hälsade oss välkomna efter vårt besök i Ryssland! Hur visste polisen detta??
Efter alla störningar var vi åter i Borås ca
17/6 kl 02.00.
Humöret var dock fortfarande på topp
även om vi var väldigt trötta. All heder
till våra förare som stod pall denna långa
sträcka.
En stor del av deltagarna anmälde sig
för nästa års resa så att de med säkerhet
skulle få en plats.
Därmed var denna resa slut!!
Jan Andersson
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Åke Dalåker
har avlidit

Tack

Vår förra redaktör för vår tidning ”Älvsborgaren” Åke Dalåker har avlidit. Åke
och hans hustru
Maj bodde senare
år på ett äldreboende i Göteborg
och båda avled i
slutet av oktober
2016 med endast

tre dagars mellanrum. På grund av sekretessförhållandet lämnades vid förfrågningar till äldreboendet inget ut. Åke hade
inga släktingar kvar i livet.
Åke föddes alltså 1919 och var 97 år när
han avled. Han kom i militärtjänst 1938
började på vårt regemente 1942. Åke var
riddare av Svärdsorden. Slutade vid regementet 1971.
Åke tjänstgjorde på många ställen och
haft många uppgifter både på och utanför regementet. Han har bland annat varit
idrottsofficer, motorofficer, kompanichef,
flygspanare och hemvärnsbefälhavare.

Resa runt
Vättern

Åke har även tjänstgjort såsom pansarbataljonschef. Han var redaktör för Älvsborgaren under många år fram till 2009 då
jag avlöste honom. Under många år svarade han för utbildning av lottor både här
i Borås och i Varberg.
Efter pensioneringen arbetade Åke på
Röda Korset i Göteborg där han erhöll Petri
medaljen som utdelades efter förtjänstfulla insatser.
Tyvärr drabbades både Åke och Maj på
sina sista år i livet av sjukdom.
Lars Rehn

Rökstenen
Sveriges mest berömda och omtalade
runsten finner man i Rök i Ödeshög i Östergötland, invid Röks kyrka. Den är imponerande och reser sig två och en halv
meter ovan jord.

Vi var några stycken som gjorde
en resa runt vackra Vättern. Det
finns så mycket intressant och
vackert att beskåda bl.a. fornminnet Rökstenen (se särskild artikel
i detta nummer,)

Ristades troligen på 800-talet och har
den längsta runskriften i världen, som
man känner till. Den är ungefär samtida
med Sparlösastenen i Västergötland.
Framsidan har 280 runor och baksidan
450 st. Den är Sveriges första dikt till Guden Tors ära.
Början av texten lyder troligen enligt följande:
”EN GÅNG LEVDE HÄR I TRAKTEN EN
UNG MAN SOM KALLADES VÄMOD EFTER HANS DÖD LÄT FADERN RESA EN
MINNESSTEN ÖVER SONEN.”
Vemod var död kanske i krigståg i
främmande land men fadern ville att hans
minne ville leva. Ingen som gick här förbi kunde undgå se den mäktiga stenen.
Bakom runornas kantiga telegramstil kan
vi efterkommande tycka oss ana en mans
känslor och stolthet och sorg.
I dag känner vi 3 000 runskrifter från
vårt land. Faderns skapelse är den längsta, märkligaste och den mest svårtolkade
av dessa fantastiska texter. Många forskare har brytt sina huvuden med att försöka lösa rökstenens gåta.
Lars Rehn

Författarinnan Elin Keys vackra hus vid
Ombergs sydsluttning, nobelpristagaren
Verner von Heidenstam, som föddes i
Olshammar, men lät bygga sitt stora fina
hus i Övralid. På resan kan man besöka
bl.a.Vadstena kloster, och sist men inte
minst den ståtliga fästningen i Karlsborg
som i år det är 200 år sedan den började
byggas.
Många av oss på I 15 har tjänstgjort där
bl.a. med våra ”repsoldater”. Man bara
inte åker förbi fästningen utan den tåls att

ses många gånger om. Kung Carl den XIV
Johan var den som fattade beslutet att
vid Vanäs bygga den centrala förrådsfästningen, som i år det är 200 år sedan den
började byggas.
Fästningar skulle byggas mitt emot på
andra sidan Vättern och en i söder där
Jönköping nu ligger. Men då som nu,
pengar, pengar.
Lars Rehn
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Krigshjälten Allan Mann
I vår tidning har jag skrivet om många
”härliga profiler”, som tjänstgjort på vårt
Älvsborgs Regemente I 15.
För några nummer sedan hade jag en artikel om Georg Lann, nu vill jag berätta om en
annan mycket härlig man med anknytning
till vårt regemente I 15. Han har för många
kallats ”Vår mest okände krigshjälte”, alltså Allan Mann. Denne Allan är kanske mer
känd i Norge än i vårt land.
Allan föddes såsom en bondson, i Töreboda Västergötland den 5 maj 1921 och avled den 5 dec 2005. Denne tystlåtne man
anmälde sig, innan han hade mönstrat,
som frivillig till Finska vinterkriget. Skolad
i scouterna och SSU var han redan som
yngling mycket kraftig och stark. 1940
blev han svensk juniormästare i brottning.
På något sätt tillhörde han vårt regemente och i Finland kom han i kontakt med
några militärer som sedermera tillhörde I
15, bland annat kaptenen Malcom Murray sedermera svensk general. Mann var
på 1960-talet flera gånger på I 15 och höll
föredrag om sina år som frivillig både i Finland samt Norge.
Han var inte känd för stora ord och på
grund av detta vet man inte så mycket i
detalj om hans bravader.
I Finland kom han i kontakt med norska
frivilliga som kom att spela en viktig roll
för hans sympatier för Norge. När Tyskland angrep Norge kunde han inte svika
sina norska kamrater och han anmälde
sig som frivillig i Norge. Trots att han ännu
inte fyllt 19 år utsågs han av kamraterna
till gruppchef i striderna mot tyskarna efter
att dessa gått in i landet 9 april 1940.

alla icke norrmän som påträffades under
striderna.
När de norska styrkorna i mellersta Norge gav upp striderna åkte Allan och hans
grupp mot Narvik och fortsatte motståndet och befriade staden men till ett högt
pris, 60 dödade av den norska bataljonens
450 soldater. I denna bataljon fanns förutom norska och svenska även polska och
franska frivilliga.
Vid dessa strider sårades Allan utav splitter i magen och tillsammans med flera andra svenskar tog de sig till den svenska
gränsen där en svensk militärpatrull räddade dem. Mann var den mest dekorerade svensken under andra världskriget.
Allan Manns erfarenhet och stora kunskap från sin tid i Finland och Norge såg
svenska försvaret en mycket god kraft för
utbildning av svenska officerare. Samtidigt
som han utbildade Stockholmspolisen
hade han en tjänst på Carlberg i Stockholm. Huvuduppgiften var utbildning utav
officerare i närstrid.
Själv kom jag i kontakt med honom när bataljonschefen på I 15 bestämde att på varje
kompani skall finnas ett befäl som hade
hand om den fysiska träningen för kompaniets soldater.
Jag tillsammans med Dag Lorén och
Olle Hymér kommenderades på en månadskurs i fysisk utbildning på Carlberg.
Förutom orientering och löpning fick vi lära
oss närstrid, just utav Allan Mann.

Hitler blev rasande och hotade skjuta

På de kurser han hade tog han ut en av
kursdeltagarna för att på denne förevisa.
Fanns det då en från I 15 blev det klart vem
som blev ”medhjälparen”. Pekade på mig
med orden: Du som är från I 15 kommer
fram till mig. Med en blandning av stolthet och rädsla gick jag fram. Lektionen
för dagen var ”Bajonettfäktning”. Vi hade
k-pistar försedda med en lång bajonett .
När jag kom fram fick jag order att göra ett
utfall och sticka honom i bröstet. Jag blev

Boden 100 år

till en järnvägsknutpunkt. Som kronan på
verket kom Bodens fästning att placeras
vid Lule älv och bergen däromkring.

Allan var med vid de hårda striderna vid
byn Os, söder om Röros. Hans grupp genomförde två insatser och med fara för
eget liv släpade han en sårad ksp skytt i
säkerhet och undsatte en norsk pojke som
fått lungan genomskjuten.

Älvsborgs Regementes Kamratförening vill
gratulera staden Boden, som i år fyller 100
år enligt tidningen ”Renen”.
För oss i södra Sverige har vi många
gånger när det varit oroligt runt våra gränser tanken gått till norra Sverige och dess
försvar. ”Ja vi har ju I 19 i Boden och dess
fästning som ett lås till övriga delar av vårt
land”.
Orten Bodeby gjordes till stad (Boden)
på grund av att stambanan gjorde staden
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Fästningen var den som avgjorde stadsbeslutet. Kaptenen Emil Melander fick
uppdraget att rekognosera bästa platsen
från Torne älv och söderut. Melander var
officer på I 19 för att senare tjänstgöra på
generalstaben. De flesta vägarna stöta
samman vid Överluleås kyrka eller vid Boden som orten heter idag.
Här träffas sju landsvägar och här är
knutpunkten för järnvägarna som förbinder orten med övriga Sverige och Finland.

ställd. Inte kunde jag sticka bajonetten i
hans bröst, det blev några tafatta försök
tills han röt ”Stick mig i bröstet” samtidigt
som han satte sin näve på sitt bröst. OK,
jag gör som han vill, gjorde ett utfall, rusade på honom med mitt bajonettförsedda
vapen och stack det mot hans bröst, han
parerade mitt anfall blixtsnabbt med att
vapnet flög åt ett håll och jag åt motsatta
hållet. Själv stod han leende och sa med
orden ”Man måste handla fortare än man
tänker”.
Allan Mann hade nästan alltid ett leende
på läpparna som smittade av sig. På grund
av saknade militära skolor var han aldrig
med vid utnämningar av olika grader men
på Karlberg befordrades han till värnpliktig
kapten, som var hans grad när ha pensionerades.
Kanske är han den svensk som fått mest
och finast utmärkelser från en mängd av
Europas Länder, på grund av krigsinsatser.
”Allan Mann, vår mest okände krigshjälte”
Lars Rehn
Foto hämtat från (militärhistoria)

Här går den väldiga Luleälven fram som
både utgör en utmärkt förbindelseväg och
samtidigt ett mäktigt hinder för en eventuell fiende. Kommendanten i Boden gjorde
en hemställan år 1911 att Bodens militära
samhällen måtte få bilda egen församling
med egen kyrka skolor och förvaltning.
Slutligen fick Boden stadsprivilegier.
Vi gratulerar staden Boden samt dess
regemente som är ett militärt lås i norr till
övriga Sverige.
Lars Rehn

GRÄVA I KASERNGÅRDEN
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Åke Hell hade glädjen att få intervjua den nu, för en tid sedan, avlidne Inge Werner. Här kommer två berättelse från
Inge Werners minnen från I 15.

Gräva i kaserngården
I början av 1650-talet var Inge Werner som
löjtnant chef för en bilpluton. För att snabbt
få alla bilarna på plats på kaserngården
och få en ordnad uppställning så grävde
han där ner träklossar målade i olika färger för de olika grupperna. Detta fungerade mycket bra.
Vid hemkomsten till kasern kom bilarna
snabbt och prydligt på plats. Men allt
var inte frid och fröjd med detta. Werner
hade glömt en sak. Han hade inte, före
det klossarna kom på plats, talat med
den myndige kasernförvaltaren Edvard
Fredriksson, allmänt känd under namnet
”Svarte-Fredrik”. Svarte Fredrik, lång och
kraftig och försedd med en mäktig kommandoröst, hade en egenhet. Han tilltalade alla militärer med ”han”. Detta från
regementschefen och nedåt, ja till och
med försvarsministern vid ett tillfälle. ”Hör
nu han stadsrådet, hur tror han det skulle
bli om han får som han vill…..”.
Efter en tid så hade Svarte-Fredrik upptäckt Werners tilltag med klossarna. Nu
skulle det bli rättarting. Werner fick bege
sig till kasernförvaltarens expedition för

att förklara sig. ”Hör nu han löjtnanten,
vad menar han med att gräva i min kaserngård, va”? Werner började med att
be om ursäkt för att han inte hade frågat
innan han grävt ner klossarna. Han förklarade syftet med dem och sade att även
kasernförvaltaren kunde ha ett visst intresse av att bilarna kom snabbt på plats
och stod snyggt och prydligt uppställda
på kaserngården. Allt lugnade ner sig och
Svarte-Fredrik och Inge Werner skildes åt
som vänner.

Ändra matbeställning
Ytterligare en episod från bilplutonens tid:

Kompaniet övade ute vid skjutbanan i
Bråt. Kompanichefen hade i god tid planerat att lunchen skulle hämtas i regementets kök och utspisas ute vid Bråt.
Så långt var allt väl. När de kommit till
övningsplatsen kom kompanichefen på
att kompaniet faktiskt skulle hinna hem
till kasern och utspisa lunchen i matsalen. En bilförare fick order om att köra till
kasern och ändra beställningen hos hus-

mödrarna. Detta gick bra för det innebar
ju mindre arbete i köket, man skulle slippa
att lägga kompaniets mat i isoleringskärl
för avhämtning.
Övningarna vid Bråt fortskred. När en
stor del av förmiddagen gått kom kompanichefen underfund med att kompaniet
skulle trots allt inte hinna in till kasern för
att utspisa i matsalen. Samme bilförare
fick åter bege sig till köket och framföra
den nya ordern. Nu var det ett annat läge.
Det innebar mera arbete i köket och dessutom hade det blivit bråttom. Den stackars bilföraren fick ta mot allt ovett och när
han åter kom ut till Bråt och anmälde sig
för kompanichefen efter fullgjort uppdrag
så påpekade han: ”Löjtnant om jag skall
åka in till köket och ändra en gång till, så
vill jag absolut ha hjälmen på mig”.
Husmödrarna, som var måna om sitt
revir, hade säkert i klartext talat om vad
de ansåg om detta velande med matbeställningen.
Åke Hell

Finns det evighetsbatterier?
Det har under flera år ryktats om ett mysteriöst batteri med unika egenskaper.
Självladdande och en hållbarhet på mellan 50 – 100 år.
Det är en mycket spännande historia.På
60-talet stöter en tjeckisk skattsökare
i närheten av Prag på ett underjordiskt
bunkersystem, som var en SS försöksanläggning i Stechovits.
Där upptäcks en väska med tyska krigsbatterier, se bild. Det finns inga etiketter
på dem och ser ut som helt normala batterier. De är seriekopplade till en lastbilslampa som lyser upp ett rum i bunkern.
De har varit i drift över 30 år och laddar
upp sig självt när man släcker lampan.
På 90-talet så gjordes den första icke privata undersökningen av ett stort tjeckiskt
företag vars namn inte går att spåra. Varken deras ingenjörer eller en kemist kunde lista ut hur de fungerade. Vid ett försök
att öppna ett batteri så exploderade det.
Efter undersökningar har det framkommit att en av de mest betydande som fick

fram batteriet var den österrikiske fysikern Ronald Richter. I slutet av 30-talet
arbetade han för den tyska vapenfabriken
Suhler i deras elektrotekniska avdelning i
Thüringen.
Efter kriget skulle han bygga en fusionsreaktor för Peron på ön Huemul. 1951 fick arbetet läggas ned efter hot och sabotage av
USA.
Den amerikanske författaren Henry Stevens
gör gällande att ingen mindre än Professor
W. O. Schumann (uppfinnaren av Schumann frekvensen), var fram till 1943 delaktig med arbete att ta fram detta batteri.
Då batteriet var av synnerligen stor betydelse leddes arbetet av SS och var endast
tillgängligt för vetenskapliga tekniska projekt. Här finns det många rykten på militärt
användningsområde, ja till och med för
drift av ubåtar.

Källa: Kammler Dokument.
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Välkommen att följa med

På en vandring i trakterna av ”Bråt”
“Käre läsare”
Eftersom jag promenerar mycket i trakterna
av Bråt, där det finns många olika vägar
och stigar att välja på så blir dagens promenad det vägvalet jag ändå ofta väljer.
Men i stället för att gå där ensam så
tänkte jag bjuda med dig och lämna så
tydliga orienteringspunkter så det blir lätt
att följa med och förhoppningsvis väcka
några trevliga minnen till liv när jag beskriver mitt vägval.
Välkomna, nu går vi. Jag parkerar vid
infarten till Bråt vid gamla Varbergsvägen där många hundmänniskor stannar för att rasta sina hundar. Första
stället att stanna på blir på bron över
Viskan till Bråt, där glädjer jag mig att
vi nu fått bäver i Viskan och några bäverfällda aspar talar sitt tydliga språk.
Även mitt emot det gamla Överstebostället Kristiansfällt, finns det bäverfällda aspar, detta kanske berättar för oss att Viskans vatten har förbättras åtskilligt.
Jag fortsätter mot de olika byggnaderna
vid Bråt och konstaterar att en del målbodar börjar se lite slitna ut. Framme vid Bbanans 300 meters vall är det roligt att se
att denna bana har restaurerats och här
skjuts det ofta och är flitigt använt av polis
och förvarsmakten. Jag fortsätter mot Abanan den kan man I dag kalla tallbanan
då ett ungbestånd av tallar har erövrat
denna bana. Vidare fram mot stridsskjutningssektorn som nu legat I träda I några
år, men med tanke på ökade värnpliktskullar och skjutfält som I dag är en bristvara
så skulle jag inte bli förvånad om skjutfältet öppnas upp igen. (Kanske någon som
vet mera om detta kan skriva några rader I
vår tidning för lite mer information.)
Jag korsar fältet och kommer fram till
vägkorsningarna där det på femtio och
tidigt sextiotal fanns ett flygplansvrak,
detta försvann dock och ersattes av ett
dito byggt i trä och plywood, dess livslängd blev betydligt kortare, på samma
ställe fanns det också en uppställd pansarplåt som användes som mål vid beskjutning med skarpt pansarskott. Denna
plåt kom enligt obekräftat rykte från det
tyska slagskeppet Tirpitz, som sänktes
av engelsmännen I en norsk fjord I krigets
slutskede.
Nu fortsätter vi dagens promenad på grusvägen fram till latbommen och fortsätter
mot Kranshult och Ängen. Jag passerar jag den sista fällda vägbommen vid
8

Kranshult och lokaliserar nu i grustaget
en av platserna av den föreslagna placeringen av ett skyttecenter, de övriga två
av totalt tre ligger på vägens vänstra sida
mellan Kranshult och Ängen.
Mitt nästa stopp blir vid Ängen där jag
bodde mellan 1949-1952, det enda som
finns kvar är i dag några stora stenar som
var grunden till ladugården, av boningshuset finns ingenting kvar, dock kan man här
plocka fina liljekonvaljer och syrener när
det är dags för dessa att slå ut i blom.
Där jag nu står har jag överblick mot Viskan och kommer då ihåg den hängbro som
tidigare fanns där. När man klättrade upp
på denna svajiga bro och läste på skylten “Beträdes på egen risk” så blev det
lite spännande och man hade en känsla
av vara dåtidens Indiana Jones.
Nu fortsätter vi och kommer snart fram
till en grusväg som finns på min högra
sida och som slutar vid Kråklanda flygfält
och Sobacken.
Vi skall dock inte ta denna väg utan fortsätter rakt fram och kommer omedelbart
fram till den gamla vägen som bär till Marie Källa och som här tar sin början I en
kraftig uppförsbacke.
Där jag nu står fanns det tidigare en konstnärligt utformad tavla som bestod I att på en
trätavla fanns följande text “Engvalls väg
KFÖ 1969”. Denna text bestod utav att
man med 9 mm tomhylsor format detta
i jämna rader och i samma höjd. Denna
tavla har varit borta I många år och jag
hoppas den finns hos någon som har anknytning till vårt regemente.
Då fortsätter vi vår promenad och kommer
snart fram till Marie Källa där har Borås
Kommun ordnat en grillplats med fina
sittmöjligheter om man vill slå sig ner och
njuta av sitt medhavda kaffe eller bara ta
en paus. Denna källa var förr I tiden en så
kallad surkälla där människor kunde fara
hit och dricka detta nyttiga vatten. Stenkumlet på toppen är rest av Borås teknologiföreningen i slutet av 1800 talet och
var länge ett utflyktsmål för teknologerna
för att fira vårens ankomst, denna sed har
upphört sedan flera årtionden tillbaka.
Tyvärr har några eller någon intelligensbefriad individ slagit sönder de fina skyltar
som sattes upp av Borås Kommun och
som innehöll mycket informativ text om
Marie Källa och Teknologmonumentet.
Nog gnällt, vi reser på oss och tittar oss
omkring så ingenting är kvarglömt och så

fortsätter vi mot den nya avloppsledningen mellan Borås och Sobacken.
Vi kommer ut på vägen som går parallellt med ledningen och här går det alldeles utmärkt att ta sig fram till fots eller med
cykel, nu viker vi av och kommer fram till
en grön varningstavla och som är stämplad med nr 5.
Troligtvis är denna bland de sista om
inte den sista som finns kvar och användes för att varna för skarp skjutning och
som inte fick passeras.
Nu fortsätter vi mot Kranshult och kommer fram till platsen där en sprängkammare tidigare var belägen. Ännu tidigare
fanns här en handgranatsbana och här
låg många porslinsringar som satt I botten
på skafthandgranaterna. På 50 och tidigt
60 tal stod här en tornlös stridsvagn som
användes I något övningssyfte
Vi fortsätter och korsar våra egna fotspår
och tar sikte mot Kranshultsbron och har på
vår högra sida näste Kranshult (vet inte
om det finns något officiellt namn på detta
näste) och funderar på hur många miljoner
finkalibrig ammunition som därifrån avlossats. Vi fortsätter vägen mot Bråt och
tar en genväg för att passera den nyaste
skjutbanan som byggdes med belysning
och som nu böjar växa igen och där graffitimålarna har härjat I blinderingen och satt
sina taggar.
Vi korsar en liten öppen åker och kommer så fram till den gamla Varbergsvägen
och snart är vi tillbaka där dagens vandring började.
Nu kära läsare hoppas jag att ni fått ut
något av dagens promenad och kanske
väcktes det något trevligt minne till livs.
Denna vandring kan med lätthet både
minska eller öka I antal meter då det finns
många möjligheter till olika vägval.
Tack för att ni följde med och har ni hunnit så här långt i artikeln så tack för att ni
tog er tid och läste densamma.
Roy Karlsson

ORIENTERINGSFÖRBUNDET 100 ÅR
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Vi gratulerar

Svenska orienteringsförbundet till 100 år
Den från början fina sporten orientering
började faktiskt som en militär utbildningsgren. Senare var det många civila
föreningar som tog till sig denna ”Ädla

sport”. I stort alla som gjort sin värnplikt
har några eller flera gånger tävlat eller tränat i denna fina sport.

Ernst Killander var den som år 1919 arrangerade den första riktiga civila tävlingen
med 217 anmälda, samtliga män, varav 27
militärer. Banan var 12 km med 3 kontroller. Denna tävling tände på allvar gnistan
för sporten och är upptakten till nuvarande orienteringen. År 1925 tilläts damer
vara med i en tävling som anordnades i
Göteborg.

kade Stockholm maraton några gånger.
Några av de trevligaste loppen var ”Knalleloppet”, som gick Byttorp, Sandhult,
Sandared. Samt Ymers ”Brämhultslopp”,
som var ett terränglopp. Tyvärr slutade
jag med motionsträningen efter 70-75 år
fyllda, så nu för tiden blir det endast den
dagliga promenaden tillsammans med
frugan.

Jag själv var väl inte den främste vad
som gäller orientering, för mig gällde träningen med långlopp. Promenerade under ett antal år morgon och kväll till och
från arbetet på I 15, tränade i skogen i
Brämhult tre fyra gånger i veckan och
toppade söndagen med 24 km. Sprang
Lidingöloppet ett tiotal gånger. Avver-

I orientering får deltagaren använda
både huvud och ben därför anser jag det
är en av de finaste sporterna. Så än en
gång ett Grattis till Svenska orienteringsförbundet.
Lars Rehn

Vem vet något mer om detta?
I trakterna av Gröneberg finns ett byggnadsverk. Jag har vid ett flertal tillfällen
passerat och naturligtvis blivit väldigt nyfiken på vad detta är för någonting.
Det finns ett flertal 6,5 mm tomhylsor
liggande I anslutning till vår byggnad så
det måste vara ett övningsobjekt som
använts för länge sedan.
Finns det någon I vår läsekrets som
vet lite mer om detta, gärna lite historik,

eventuellt byggnadsår och I vilket övningssyfte det använts till.
Om du har några uppgifter om detta
objekt så skriv gärna några rader I vår
tidning, då jag är övertygad om att det
finns ett stort intresse bland våra läsare
och det finns som bekant inte så många
objekt kvar som använts av vårt regemente.
Roy Karlsson

Tänk vad tiderna Furirer firade 60-års jubileum
har förändrats!
Hittade i mina gömmor ett gammalt kvitto
från min farfar.
Kvittot var skrivet 1893 från en affär i
Mörlanda Ljung och talade om att han
handlat 3 kg sill som han fick betala 75
öre för, samt 25 kg vetemjöl för 5 kronor.
Visst var det lite pengar men en arbetare
tjänade inte mer än ca 12 kronor i veckan.
Min farfar var kronojägare och tjänade
tydligen avsevärt mycket mer, ca 23 kr/
vecka.
Med tanke på vår lilla förening vi har på
mässen. (Det.Var.Bättre.Förr.) Så var det
nog inte, eller?
Lars Rehn

Den 20 mars samlade vi oss – furirer årgång 1959 – för att fira 60 årsdagen, vi
har tidigare träffats vart femte år, men i år
var det 10 år sedan, ibland har vi haft våra
damer med oss.

Vi började med lunch i ridhusets
restaurang som Ando Sundelin så generöst bjöd på. Stämningen var god, roliga
historier och gamla minnen roade oss,
det märktes inte att det hade gått 10 år
sen sist.
Sedan var det dags för en tur på forna
övningsfältet och kasernområdet, som
inte var sig likt. Nästa programpunkt var
ett besök i det nyöppnade regementsmuseet där vi fick se en film om I 15. På
kvällen var det så dags för ett restaurangbesök.

Dag 2 gjorde vi ett besök på polishögskolan och fick en gedigen information
ifrån dess verksamhet (Ando hade ordnat
kontakten). Sedan var det så dags att ta
farväl med önskan om återseende. Vi som
hade förmånen att få vara med tackar
Bernt o Ando för arrangemanget, samt
skänker en tanke till våra forna kamrater.
Ove Jagendal
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Två flygplansolyckor
med anknytning till
Karlsborg
Under min tjänstetid på nittonhundraåttio-nittiotalet var jag krigsplacerad såsom
kompanikvartermästare på ett av våra två
brigadstabskompanier och även på vårt
Försvarsområdes stabskompani.

Den skickliga piloten räddade alla men
blev själv spetsad på
en tall och avled vid
olyckan.

På ett sådant kompani ingår, för att
ledningen skall kunna leda underställda
bataljoner och kompanier, mycket signalmateriel. För att öva alla signallister mm
räckte inte I 15:s resurser till utan dessa
repetitionsövningar ägde rum i Karlsborgs på Göta Signalkår S.2

På grund av att endast personal ur vårt
stabskompani var tillgängligt tog jag tio
man ur vår vakttropp, åkte till nedslagsplatsen för att hjälpa till att bära ut sårade
till ambulanserna och sedan hålla bort
alla nyfikna.

I Karlsborg låg även en av våra flygflottiljer, F6 och där arbetade en gammal kollega från vårt regemente. Några lediga
kvällar åkte jag och besökte honom. En
av kvällarna fanns där några äldre mekaniker som berättade om saker som skett
på flottiljen eller under några övningar.

Våra vaktsoldater fick hålla vakt i två
dygn under tiden som haverikonvektionen
utredde olyckan och våra kockar utspisade samtliga som tjänstgjorde vid olycksplatsen.

Även jag som infanterist hade faktiskt
en flygolycka att berätta om. Min historia
handlade om den hjälp vi på vårt stabskompani gav vid en ”fallskärmsolycka”
som hände i Karlsborg.
Åke Hell var kompanichef och jag kompanikvartermästare och vi var krigsplacerade på I 15 Fo-stabskompani. På grund
av tillgängligheten till signalmateriel och
Karlsborgs Stabshall gjorde vi med vårt
kompani repetitionssövning där liksom
tre föregående gånger.
Någon mil norr om Karlsborg ligger ett
flygfält, som utnyttjas av civila fallskärmshoppare. En dag var en grupp som övade
inför, militärmästerskap i formationshopp.
Gruppen bestod utav en kvinna och fyra
män. I en bok som en av deltagarna,
Marianne Friskman skrivit ”Flyktiga minnen” berättar hon: Planet vi använde var
en Dornier Do 27 som tillhörde armén.
Besättningen utgjordes utav henne själv
samt piloten Åke Friman, Stefan Olsson,
Roine Ellingson, Carl-Johan Wallberg.
Båda flygplansdörrarna var borttagna för
att underlätta hoppen så det var ganska
kallt i kabinen. Helt plötsligt såg jag ett
färgglatt tygstycke utanför flygmaskinen
och förstod efter någon sekund att det
var Kalles fallskärm som satt fast och
pressades mot bakre dörrkanten och
bromsade farten. Vi befann oss på ca 150
meters höjd och till slut lyckades vi knuffa
ut Kalle. Piloten Åke lyckades manövrera
maskinen så den hamnade i en ungskog.
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Vad hände senare med de inblandade
personerna? Jo enligt Mariannes bok
”Flyktiga minnen” flög Kalle Viggen och
JAS. Roine efter några år tills skador läkt
blev aktiv igen som precisionshoppare
liksom Stefan. Marianne efter att gått
med korsett en lång tid blev officer i teknisk tjänst, senare provledare på SAAB.
I Karlsborg låg även flottiljen F 6, där en
gammal kamrat från I 15 tjänstgjorde,
som jag några kvällar åkte till flottiljen
för att träffa. Vid ett tillfälle berättade
en utav mekanikerna på flottiljen om en
svår olycka som ett utav flottiljens ”Lansenplan” orsakade. Flottiljen hade liksom
övriga flottiljer rutinmässiga spaningsflygningar. (Blev påmind av detta i år av en
artikel i tidningen Kvällsstunden.)
På en förmiddag hösten 1960 startade
en, tror jag fältflygare, ”sitt” Lansenplan
för den vanliga rutinmässiga spaningen
och flög mot Dalarna, vände åter söderut.
Före alla starter, berättande mekanikern,
gjordes noggranna kontroller av planen
och piloterna gick tillsammans med någon chef igenom flygningen.
Trots detta så började varningslamporna
som visade att bränslet höll på att ta slut
och efter en kort stund stannade motorn.
Han gjorde flera försök med omstart, det
var någon mil kvar till sin flottilj så han
måste fatta ett beslut. Kunde han nödlanda på något fält eller bred väg men
någon sådan syntes ej, nu stod det klart,
han måste skjuta ut sig.

Detta hade övats många, många gånger
men nu var det på riktigt. Han visste att
det inte var helt ofarligt, först den kraftiga
smällen när krutpaketet i stolen gjorde att
han slungades upp och ur planet, kanske
förlorade han medvetandet vid den ovana situationen. Han lade planet i kraftig
stigning upp till 2 000 meter och i radion
meddela att han ”skjuter ut sig”. Det förarlösa planet förlorade snabbt höjd och
for som en projektil eller robot bara några
tiotal meter över marken rakt in i en gård
som antändes utav resten av den bensin,
som fanns i planets tank.
Brandmännen som larmats och kom
fram till gården såg att bostadshuset i
stort brunnit upp och det även brann i ladugården. Oturen gjorde att gården träffades då det i övrigt var mycket glest bebyggt ödemark. Sju personer miste livet i
den svåra olyckan. Piloten landade med
sin fallskärm på en sjöstrand cirka en mil
därifrån.
När brandmännen anlände till gården
möttes de av en förskräcklig syn. Utav
bostadshuset fann nästan ingenting kvar.
Enligt tidningen ”Kvällsstunden” hade
gårdsfolket med några grannar inropats
för kaffepaus, bara minuten innan planet
störtade rakt in i huset. Sju människor
miste livet.
Enligt ”kvällsstunden” var haverikommissionens rapport ganska återhållsam,
man ifrågasatte om inte modifiering av
bränslesystemet på planet borde ha skett
snabbare.
Att nedslaget fick så katastrofala följder
måste tillskrivas en serie olyckliga omständigheter, planet befann sig över en
mycket glesbygd trakt. Fältflygaren befann sig i en livshotande situation och
gjorde allt enligt övade rutiner.
Ibland är ödet mycket grymt.
Lars Rehn

IS1 M-69 - 50 år
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IS1 M-69 - 50 år
När order om inställelse till sammankomst av IS1 -69 ges då inställer man
sig mangrant. Två permissioner beviljades denna gång på grund av pågående
semesterperiod med därtill hörande civila åtagande. (Chef på jobbet är inga
problem men hemma kan det vara lite
knepigare).
Nåväl Serg Thuresson och Bronco
Hansson hade andra uppgifter. I övrigt anlände alla i livet kvarvarande.
Såväl befäl som elever. Sedan förra
träffen för två år sedan har vi förlorat vännen Ove Ånhed som lämnade
oss i höstas efter en längre tids sjukdom.
06-29 12.00 på Signalstenen var anbefallt och alla utom en man var i tid. Nu
skulle man ju kunna tro att det var Bengt
”Killy” Gustavsson som var sen men så
var icke fallet denna gång.

Igenkänningsgraden hos deltagarna var
stor om än inte 100%-ig. Av någon anledning tenderar volymen att öka med
stigande ålder samtidigt som hårväxten
avtar och onödigt skinn skrynklar sig i
ansiktet.
Mycket fanns att givetvis att avhandla

Vilket väder!

och det började redan på kaserngården
som ju numera skam till sägandes är en
parkeringsplats. Vart har alla Giv Akt och
Manöver tagit vägen?
Fortsättning följde i kanslihusets fjärde
våning dit man numera kan
transporteras medelst hiss.
Mat och allmän förbrödring
varvid historier berättades
från det förgångna.
En del sanna
och andra kanske inte fullt lika
sanna, samt vissa
som inte lämpar sig för tryck.
Efter detta så var
det besök på Laddatorpet där
Åke Hell och Bo Axberg visade torpet och där Bosse hade
en uppskattad genomgång av
den indelte soldatens historia
och om hollywoodstjärnan Allan Ladds härkomst.

gammal krönika läst vad som hänt undergamla vårar. Och det är inte lite.

Vi avrundade med att Lars Rehn (Rustmästare och Motorbefäl IS1-69) förevisade det nya museet beläget i kanslihusets
fjärde våning som har iordningsställts av
Kamratföreningen och väl värt ett besök.
Nästa träff är inplanerad till 2021.
50 år har gått sedan vi avlade vår första
examen som anställda i KrigsmaktenTack Befäl och Kamrater.
Ulf Svensson

flor i december. 1572 bar träden blad i
februari. 1588 var det dags igen- träden
grönskade i februari.

Finns det något vi talar så mycket om,
och som vi kan göra så lite åt, som vädret?

År 1172 var vintern så blid att träden
blev gröna i slutet av januari och fåglarna
byggde bon och ruggade i februari.

Jag tvivlar. Arvid Törnkvist i Uppsala
har följt upp gamla vårminnen. Mycket
gamla.

År 1241 stod träden i full blom redan i
mars månad.

År 1863 plockades i Skåne fullt utslagna
tusenskönor i februari.

År 1269 och 1289 märktes ingen vinterköld. 1421 blommade träden i mars, i
april hade man mogna körsbär.

Och nu har vi talat om vädret igen.

De kan vara bra att ta del av för oss,
som har så lätt att säga: Så här konstigt
har vädret aldrig varit förut. Arvid har i en

År 1538 stod träden i trädgårdarna i fullt

År 1538, 1607, 1650 och 1659 fanns det
varken snö eller frost.

Lars Rehn
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Tysk depå i norra Sverige under 2:a värdskriget.
Hotades av Engelsmännen
Vid Luleälvens utlopp några kilometer
från Luleå centrum ligger det lilla samhället Karlsvik. En släkting till mig, nu tyvärr
avliden, som varit chef för flygplatsen i
Luleå berättade följande. (Viss fakta har
jag hämtat från Lars Gyllenhaal och James Gebharts bok ”Slaget om Nordkalotten samt från tidningen Kvällsstunden)
På nittonhundratalets början byggdes ett
träsliperi omedelbart norr om orten. Det
enda som på senare tid fans kvar var ett
stort trämagasin, allt nu borta. Platsen
med magasinet påminner om en tid då
Sveriges regering hade stora problem
med vår starka granne i söder. Från bland
annat Luleå hamn fraktades malm till
Tyskland och tyskarna i sin tur fraktade
förnödenheter som skulle användas i
Norge och senare Ryssland.
Under andra världskriget uppläts byggnaderna, bl.a. det stora trämagasinet till
lagringsplats av enorma kvantiteter fodersäd, havre, korn, konserver, rökt kött och
fläskvaror med mera.
Sverige hade ett avtal med Tyskland om
att tyska armén fick disponera platsen
och tyska fartyg fick gå in för att lossa
och lasta sina förnödenheter till styrkorna
i Norge. Det sägs att tyskarna betalade
de stickspår som anlades samt alla de
många byggnader i depån. En hel del nya
spår i hamnen anlades och även dessa
betalades av tyska armén.
På grund av Engelska flottan var det
alldeles för farligt med sjöfarten utanför
Norges kust därför passade det verkligen
bra att i Östersjön kunna gå nära svenska
gränsen med eskort.

Varje dag gick tågtransporter med tonvis av bland annat livsmedel till trupperna
i Norge, naturligtvis med svenska tullens
godkännande.
Dessutom disponerade tyska staten ett
40-tal last- och transportbilar med kylanläggning.
Fast byborna visste att de som i praktiken betalade deras lön var tyska armén
så var det inte svårt att få folk till depån
på grund av att det var mycket ont om
arbetstillfällen och för att kunna försörja
familjen tog de arbete i Tyskmagasinet.
Chef för förråden var en tysk Oberleutnant
boende i Luleå.
Senare har magasinet använts av
”Malmbanans vänner”, som depå för
järnvägsmateriel.
Under maj-juni 1940 planerades en bombattack mot Luleås hamn av en brittisk flygstyrka baserade på hangarfartyg. Initiativtagare och pådrivare för att genomföra
attacken var Winston Churchill. Attacken
avblåstes i sista stund. Om så inte hade
skett hade då Sverige blivit indraget i andra världskriget som krigsförande part?
Våren 1940 hade andra världskriget
pågått sedan september 1939. Efter att
tyskarna hade erövrat Polen rådde stillestånd i striderna. Storbritannien och
Frankrikes svaga arméer stod ensamma
mot den starka tyska krigsmakten. Men
Storbritannien hade en stark flotta.
I London ansåg man att Tyskland var
starkt beroende av den svenska järnmalmen för att föra kriget och att det var
viktigt att stoppa malmtransporterna från
hamnarna i Narvik, Luleå och Oxelösund.

Och så en liten trevlig historia
På vårt gamla I 15 fanns många trevliga och
roliga anställda, en av dessa var Erik Gullberg.
Erik var en av dem som såg till att regementet fungerade. Utan sådana som Erik kunde
man lagt ner regementet långt tidigare än vad
som senare gjordes. Erik var civilarbetare och
på honom och hans kamrater kallades det på
när t.ex. inte vattnet kom i tvättrummen, när
dörrarna ramlade av gångjärnen mm. Ofta såg
man Erik glad i hågen grävande för en ny ledning mm. Erik arbetade på maskinavdelningen
en avdelning som hade all service på byggnader mm.
En vecka på sjuttiotalet gick jag regementsdagbefäl. Plötsligt kom ett larm från panncen12

tralen, cirkulationspumparna hade stannat.
Det var vinter och lite kallt så det blev bråttom.
Vaktchefen och jag titta i papperen vem som
hade jouren och fann att denna helg var det
Erik Gullberg. Klockan var runt 2200, jag ringde
och en sömnig röst svarade ”Erik”. Jag förklarade läget varpå han sömndrucken förklarade
”jag kan ju inte nått sånt här”.
Men du står ju på listan var mitt svar. Det där
skriver dom bara för att det ska stå ett namn,
blev svaret. Jag kommer, är hos dig inom 15
minuter. Som dagbefäl disponerade man en
jeep utan överrede eller värme så det var ganska kallt om man inte klädde sig ordentligt.
Jag stannade utanför Eriks bostad, signale-

Winston Churchill tillträdde som marinminister vid krigsutbrottet och som premiärminister i maj 1940. Denna var mycket
pådrivande i en plan som syftade till att
bomba i Luleås hamn minera leden till
denna. Målet att förhindra svensk malmexport till Tyskland finns dokumenterad av
Storbritanniens krigskabinett i december
1939. Därefter dominerade detta britternas dåvarande politik gentemot Sverige.
Brittiska militärledningen ansåg att den
lämpligaste metoden var sabotage men
om inte detta fungerade skulle militära
aktioner övervägas.
I mars 1940 begärde England och Frankrike att få sända hjälptrupper till Finland på
järnväg till Finland på järnvägen från Narvik över Kiruna till finnarna. Dessa höll på
att förlora vinterkriget mot Sovjet.
Svenska och norska regeringarna avslog denna framställan. Nu vet vi att målet
inte var att hjälpa finnarna utan att eliminera de nordsvenska järnmalmsgruvorna.
I april 1940 fann säkerhetspolisen i Stockholm 150 kilo sprängämnen hos en brittiskägd firma, som var avsett för att stoppa
malmtransporten från Oxelösunds hamn.
Den 8 april 1940 lade britterna ut minor
längs den norska kusten för att stoppa
malmtransporten från Narvik.
Dagen efter, den 9 april, anföll tyska trupper Norge och därefter var hela landet i
tyskarnas händer.
Det blev inte något anfall från England
mot norra Sverige och vi klarade oss, på
både gott och ont för att bli indragna i kriget.
Lars Rehn

rade några gånger, ut kom en yrvaken person
med mössan nerdragen men i övrigt ganska
lättklädd. Frusen och trött muttrade han under
hela vägen ner samt förklarade ”Jag kan inte
fixa nått sånt här”.
Vi parkerade utanför panncentralen gick in
till de båda pannorna som jag tyckte var stora
som små hus. Erik gick småmuttrande fram till
en panna, lite argt sparkade till på oljebrännaren, som med ett högt, väldigt dån sprang
igång. Erik höll på att ramla baklänges, var lika
förvånad som jag, han bara stirrade på pannorna. Men Erik du kan ju det här, varpå Erik
lite generad sa, ”Ja lite kan man ju”.
Än en gång, Erik var en underbar människa.
Lars Rehn

SOLDATER MED LÅNGT HÅR
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Soldater med långt hår m.m.
På sjuttiotalet började det att rycka in lite
extrema soldater, ja långt hår hade de haft
under sextiotalet men den första på vårt
8:de komp med ring i örat var nog tidigt
sjuttiotal. Efter det att gruppcheferna varit
inne ett tag fick vi in de som fick lära sig
tala i telefon, telegrafera, skjuta med pansarvärnskanon, lära sig spaningstjänst
med flera.
Tjugo dagar före de ”vanliga” soldaterna
ryckte de som utbildades till gruppchefer
in. Vid inryckningen av de ”vanliga” soldaterna kom det en grabb, Göteborgare,
med långt hår och ring i örat, befälet reagerade men tydligen var det inte något
ont i grabben.
Min första direkta kontakt med honom var
fjorton dagar efter inryckningen när han
tillsammans med en kamrat på lördagen
fjorton dagar efter inryckningen skulle
städa. Artigt frågade de om de kunde få
städa min kompaniexpedition. Den ”ringförsedde” förde talan, den andra hade
en spann med varmvatten och lite såpa
som han började hälla ut på golvet tills
den ringförsedde hejdade honom. Gör
du så hemma, häller ut en hink vatten på
golvet? Svaret blev, jag har aldrig städat
förut. Har du aldrig städat någon gång?
Så här går det till: Först tar vi ut mattorna
och skakar dem, så sopar vi golvet därefter blöter vi skurtrasan, kramar ur och
därefter torkar vi golvet.
Själv satt jag med ett leende och iakttog grabbarna med tanken: Vilket befäls-

ämne, men han var tyvärr inte uttagen till
gruppchefsbefattning.
Tiden gick och befälet övade sina soldater.
Tyvärr hände en olycka med den ringförsedde grabben. Vid en övning blev han
utav ett vådaskott träffad i låret så illa att
han ”nergrupperades”, men fick vara kvar
på kompaniet som min ”hjälpreda”. Någon bättre kunde jag knappt önskat mig.
Lärde sig de flesta rutiner såsom att köra
ut mat till skjutbanan när vårt kompani var
där. Skicka honom med ärende till andra
kompanier och till bataljonsexpedition.
Ibland fick jag höra: vad är det för underliga ”värar” ni har på åttonde? Gjorde han
något fel var min fråga? Nä men han såg
underlig ut med en ring i örat.
Månaderna gick och under några dagar såg han mer o mer lessen ut. På min
fråga om han hade bekymmer kom det
fram. Min pappa är ”alkolist” och under
veckorna kommer hans kusiner och de
bara dricker tillsammans, när jag kommer hem kör jag ut dem och pappa gråter
och nyktrar till. Nu har jag fått en plats till
honom på en anstalt i Dalsland men kan
inte se till att han kommer dit, jag är ju här
och inte hemma. Jag funderade ganska
länge, till detta får han inte ledigt för att
hjälpa fadern.
Grabben var ju bra och ville fixa det
för sin pappa. Jag visste att jag gjorde
tjänstefel men låt det bära, fel eller inte.
Nu gör vi så här: Kontakta anstalten och
fråga om du kan komma upp med honom

(Detta var en av rubrikerna från Västgöta-Demokraten i min ägo, från januari 1946)

Åttatimmarsdag för värnpliktiga
Stämningen pejlas bland älvsborgarna
Det har varit på tal att värnpliktiga liksom
flertalet civila skulle göra åtta timmars
tjänst och sedan sköta sig själva, säger
chefen för Älvsborgs Regemente överste
G Brinck vid ett samtal med VD i anledning av att Ösgöta flygflottilj de värnpliktiga utan några formaliteter vardagskvällar
får vara fria till 20 minuter över kl 24.
Det synes mig tvivelaktigt om en regementschef utan tillstånd av överordnade
kan på egen hand besluta så genomgripande reformer. Jag skulle tro, men vet
inte därom, att åtgärden vid Östgöta flygflottilj tillkommit på försök i samförstånd
med chefen flygvapnet. Frågan om de

värnpliktigas har varit föremål för övervägande inom 1945 års militärutredning.
Diskussionsvis har framkastats tanken
att de värnpliktiga skulle ha åtta timmars tjänstgöring och i övrigt få sköta sig
själva. Själv är jag emellertid tveksam om
det är lämpligt att ge ynglingarna i denna
ålder och under rådande förhållanden så
stor frihet. Det kan ju inte vara så trevligt
för dem som lägger sig på kvällarna om
kamrater kommer klampande hela natten.

i nästa vecka. Du stannar alltså hemma
på måndagen och ser till din far, åker upp
med honom till anstalten, fixa sedan med
pappans hyresvärd tala om vad du gjort,
han blir säkert glad att kanske få en nykter hyresgäst.

Grabben blev glad och tackade. Kom ihåg
detta är något mellan dig och mig. Jag får
väl en massa ovett om det kommer fram,
men det får jag stå ut med.
Måndagen efter ledigheten kom han in
till min expedition glad i hågen, tackade
flera gånger om och blev om så gick,
ännu bättre. Fick beröm både i köket och
i förrådet, som även jag hade nytta utav.
Till saken hör att efter hans ”muck”
hörde han av sig lite då och då och med
glädje tala om att pappan arbetar och
sköter sig. Ingen alkohol.
Lars Rehn

beviljas ledighet från lördag förmiddag till
söndag kväll. De som har långa resor kan
få ledigt från fredag kväll. Då särskilda
skäl anföres för ledigheten försöker vi så
länge det går att tillmötesgå gjorda framställningar.
Även Göta flygflottilj kommer i likhet med
Östgöta flottilj, inom kort att slopa tapto
och tystnad för de värnpliktiga. <detta
innebär att de värnpliktiga får stanna ute
varje vardag till omkring midnatt och även
erhåller permission över veckolutet.
Lars Rehn

Redan nu är ju permissionsbestämmelserna rätt så generösa, fortsätter överste
Brinck. På onsdagarna lämnas generell
permission till kl 24 och vid veckoskiftet
13
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Karoliner och andra indelta soldater
Vi ser på de ”gamla” karolinerna och de
indelta soldaterna med lite romantik och
ett leende på läpparna. Visst är de stiliga
i sina uniformer. Hur var det att bli soldat och vem bestämde vilka, vilken som
var lämplig. En del ville naturligtvis själva prova på, slippa det mycket jobbiga,
som dräng eller liknande men oftast var
det den dåvarande myndigheten som bestämde och då var det bara att lyda. Det
var inte bara fattigdom som drev många
till ”Amerikaresa” utan flera som blivit uttagna till soldater såg sin chans att slippa
gå ut i krig.

Sverige 1600-1700 talet
Det är en tidig vårsöndag någonstans
i Sverige under 1620-talet. Efter gudstjänsten samlas sockenborna på kyrkbacken. Det är ett bord utställt. Vid ena
långsidan sitter prästen tillsammans med
ett par officerare. Domaren i häradsrätten och sockenskrivaren. Riksdagen har
nämligen bestämt, att kungen får ta ut ett
visst antal män till krigstjänst och nu ska
här hållas utskrivning.

Framför sig har prästen en lista med
namnen på alla socknens män, som har
fyllt femton år. Han har delat in dem i tiomannagrupper, som kallas rotar. En i varje
rote ska skrivas ut till knekt. Helst skall
knekten inte vara yngre än arton år eller
äldre än fyrtio år, han måste naturligtvis
vara fullt frisk och stark,
Så kallas den ene roten efter den andra
fram till bordet och officerarna väljer bland
männen med prästens hjälp. De tar inte
vilka som helst som fyller kraven utan i
första hand dem som lättast kan undvaras där hemma. De väljer hellre drängen
än binden, hellre sonen än fadern, hellre
ungkarlen än den gifte mannan.
För både männen och deras anhöriga
är detta en ängslans stund. Att bli uttagen
till knekt känns nästan som en dödsdom.
Knektarna går ovissa öden till mötes långt
från hem och familj och få kommer tillbaka. Många håller sig undan vid utskrivningarna eller rymmer ur krigstjänsten,
men då förklaras de fredlösa i hela riket.
Utskrivningar av knektar har skett också
tidigare, men under Gustav II Adolfs tid

hålls utskrivning varje år. Aldrig har man
tagit ut så mycket folk till krigstjänst i
Sverige som under 1620- och 1630-talet.
(Ryttarna värvades oftast från bl.a. Tyskland.)
Den svenska folkbokföringen började på
1600-talet med att prästerna för utskrivningarnas skull förde bok över sina församlingsmedlemmar, som är en av de
äldsta i världen. I dessa böcker kan man
läsa vilka som togs ut till knektar. Många
byar hade kanske inte fler än 20-30 personer varav hälften kvinnfolk så det var
kanske bara 5-6 stycken som kom ut i
kriget, men de flesta som inte kom tillbaka hade dött av sjukdom eller skador
i fältlägren. Den store mandråparen var
inte striden utan svält och sjukdomar. De
förde ett mycket hårt liv, dålig mat, infekterat vatten, dålig hygien och epidemier.
Även kvinnorna därhemma hade mycket
svårt, de fick dubbel börda. Fick inte bara
försörja sina barn, utan även kanske sina
föräldrar och svärföräldrarna.
Lars Rehn (B Å Häger)

Aktuellt från försvarsmakten Man får
Nya lastbilar till försvarsmakten
inte ge upp!
De inledande 100 lastbilar av market
MAN är nu levererade till försvarsmakten.
I Skövde har första fordonsinstruktörkursen avslutats.

Lastbilen är ett lyft den är tyst och bekväm. Den gamla modellen var stötig och
bullrig säger ansvarig kurschef på Trängregementet.

Lite fakta om rullflaksbil 14 T
Motor

440 hk/21Nm

Längd 10,3 m
Bredd 2 meter
Höjd

3,6 meter

Fältkök gör comeback
Försvarsmakten skall återigen börja severa varmlagad mat I fält. Därför behöver
kokutrustningen ses över.
FMV tittar på möjligheterna att modifiera den gamla koktraktorkärran som en
möjlig lösning för ett nytt lätt fältkök.
Vid omställningen till ett insatsförsvar
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avvecklades en del av fältförplägnadsmaterialen och andra förrådsställdes.

Det gamla tänket är på väg in igen och
när försvarsmakten skall börja laga mat
på riktigt behöver man utrustning för
detta.

Britta Karlsson från Falköping berättar om en fabel hon haft stor glädje av,
när hon haft svårigheter i livet. Vilket lärt
henne att aldrig ge upp:

Det man tittar på just nu går ut på att
den gamla kokkärran plockas fram ur förråden och sys ihop med en släpkärra med
transport, förvarings och kylmöjligheter.

Det var en gång två grodor, som råkade
ramla ner i en kruka med grädde. Nu
drunknar jag, sa den ena grodan och så
drunknade den. Men den andra sa: Jag
ger inte upp! Och så började den simma
och sprattla. Och plötsligt förvandlades
grädden till smör och den kunde kravla
sig ur krukan och var räddad.

Kokredskapen ses också över. Kokkärran användes som mest mellan 19502000 och drogs oftast av en traktor eller
en terrängbil. På kärran fanns kokspis
och lågtryckspanna monterad.
Modell 112 har hängt med länge och
värms med dieselbrännare som huvudalternativ och med ved som reserv, den används fortfarande av visa förband, dock
används den mest av Hemvärnet.
Dessa artiklar har jag saxat från Försvarets Forum och som jag hoppas kan
intressera läsekretsen
Roy Karlsson

Alltså, vid svårigheter, ”Ge inte upp”.
Lars Rehn

KLURIGA RUTAN
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Kluriga rutan nr 59			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2019-10-31
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. Den första kommer
långväga ifrån:
Arne Larsson, Skellefteå
Ulf Karlsson, Hökerum
Ida Jonsson, Finnekumla Rångedal
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 har du tänkt på?
Att i år är det 80 år sedan andra världskriget
inleds när Tyskland invaderar Polen och
Tyskland och Sovjetunionen delar landet
mellan sig. Sverige förklarar sig neutralt i
kriget.
Den amerikanska tidskriften TIME utser Adolf
Hitler till årets man.
Sveriges regering beslutar att på prov ersätta
tyska med engelska i vissa realskolor.
Svenska riksdagen antar en lag som förbjuder
arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund
av förlovning, giftermål eller graviditet. De
ska också få två veckors betald ledighet vid
förlossning
Sovjetunionen anfaller Finland och startar
därmed vinterkriget.
Åke Ödmark sätter nytt svenskt rekord i höjdhopp med 199 cm.
Sveriges befolkning uppgår till 6.310.124
människor.
En liter mjölk kostar 25 öre och en dagstidning kostar 15 öre.
Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn

Vågrätt:
A. Vad heter I 15:s soldattorp där skådespelaren Allan Ladds släktingar bodde? Kan även en
torpare vara liksom en professor
B. Vad kallas kjolen skotten bär? När det blåser kan man ställa sig i .. bakom en vägg.
C. Kan man bli i värmen. Är både Sverige o Finland med flera ett... Skall bonden göra sin åker.
D. Vill man komma i vid blåst. Inge Eriksson. Kan man kanske bilen om man har körkort.
E. Inte bara ofta utan.. Blir fötterna efter tvätten. Vår skall försvara oss. (med ett accent)
F. Lars Yngve. Mycket snabbt. Dag, Erik, Olof samt Rudolf.
G. Bra att ha till att hugga ved. Att sätta blommor i. Trevligt om man får ett sådan av någon.
H. Alfabetets tredje o andra. Inte tamt utan? Utrikesdepartementet. Slutet på tapet.
I. Min farbrors son är min? Lantgårdar, herrgårdar, hus och tomter är någons …
J. Den stora staden i Grekland. Denna färg finns både i vår flagga och hos Elfsborg.
K. Inte vi utan …? Överskådlig uppställning med rader o kolumner. Görs hästar.
L. Inte stark. Engelskt nej. Kort nummer. Förkortning av ”Säkerhetsinstuktion”.
M. På sådana kan man köpa billigt. Ingen eld utan… Adam o Rudolf.
N. I en sådan for NOA omkring med. Dessa soldater vill vi inte ha i Sverige. Vi har ett och
kattens har nio
O. Dessa krigar mot Palestinierna. Den onde kallas även för, den ….
P. Tar sångaren före sången. Kvinnokliniken. Tar många i trafiken
Lodrätt
1. Vad heter Ulricehamns Idrottsstadium. Behöver man efter hårt jobb
2. Där kan man handla fina men onödiga lyxvaror.
3. Tvekamp. En gammal bildtidning. De drar tyngsta lassen.
4. ”Rik”. Denna årstid är längre ju mer norr man kommer.
5. Dricks både rött och vitt. Dessa börjar alfabetet. Besöks av kaffesugna.
6. Dricks nog mest i England. Mönsterbild, det fullkomliga. Mört är en sådan.
7. Se inte så allvarlig ut. Med den kan man räcka långt. Denna pryl är inte vår, utan …
8. Rosa, Karin och Anna. Kan man få på soffan eller i ekan. Finns i äggen jämte vitorna.
9. En sådan har löparen i handen vid stafett. Kämpa mot varandra. Sjuklig anhopning av
kroppsvatten
10. Kommenderar chefen vid skjutning. Sa man före dureformen. Tidningsdrake. Inte svår.
11. Tidningarnas telegrambyrå. Inte varm. Går inåt eller utåt
12. Gillar både häst o ko. Ropar du i skogen får du oftast ett svar.
13. Vid ett prov är man glad om man detta? Bör man inte vid skjutning. Lars Svensson.
14. Det är denna person som ser till att eleven lär sig. Kan uppstå mellan två personer.
15. En sådan har vi alla eller har haft. Tungt att bära. I ett sådant sover björnen om vintern.
16. Inte roligt, enligt ordspråket, om man råkar trampar i ett sådant. Får tvåan vid en tävling.
Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver
15

Returadress
Älsvborgaren
Brigadgatan 10 A
504 31 Borås

Regementsmarschen
(f.d. Fristadsmarschen)

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

Lördag 12 oktober 2019
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.

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

Augusti

15

Torpafton Laddatorpet

Augusti

22

Öppet hus - 4:e våning

Augusti

29

Stort föredrag med ärtmidag - Mässen

September

05

Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning

September

12

Öppet hus - Föredrag om genomförd Europaresa 4:e våning

September

13–15

Weekendresa Europa

September

19

Öppet hus - 4:e våning

September

26

Stort föredrag med ärtmiddag - Mässen

Oktober

03

Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning

Oktober

12

Regementsmarschen Fristad-Laddatorpet

Oktober

10

Öppet hus - 4:e våning

Oktober

17

Öppet hus - 4:e våning

Oktober

26

Höstmiddag Mässen

Oktober

31

Stort föredrag med ärtmiddag Mässen

November

07

Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:e våning

November

14

Öppet hus - 4:e våning

November

21

Stort föredrag med ärtmiddag Mässen

November

28

Öppet hus - 4:e våning

December

05

Öppet hus - Biblioteket öppet. 4:evåning

December

12

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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