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Ordföranden har ordet
Efter en varm juni kom en kall juli. Jag
hoppas nu att vi får en fin avslutning på
sommaren.

Plusgiro 17 10 56-5
Brigadgatan 10 A, 504 31 Borås
info@kamrati15.se
HEDERSLEDAMOT
Sven Wergård och Bengt Tellow
Ordförande:
Svante Bergh
Tel. 0709-20 21 88
E-post:
svante.bergh@me.com
Svante Bergh

Vice ordförande:
Jan Andersson
Tel.bost. 033-10 15 57
Mobil: 0705-92 69 18
E-post: jan@renajs.se
Jan Andersson

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

Kassör:
Jan Andersson
Tel.bost. 033-10 15 57
Mobil: 0705-92 69 18
E-post: jan@renajs.se

Jag hoppas också att vi får en fin
avslutning på Coronapandemin som
ligger som en våt filt över nästan all
verksamhet.
I föreningen planerar vi trots detta att
starta en anpassad verksamhet med
Torpafton den 13 augusti och med
föredrag den 27 augusti. Det är ännu
inte klart med föredragshållare till detta
evenemang.
Annars händer en hel del. Museet
närmar sig att bli helt klart tack vare
frivilliga krafter. Taken på Laddatorpet och uthuset håller på att renoveras och därefter bedömer vi att dessa
fina gamla byggnader ska kunna stå i
många år. Även här görs utmärkta insatser av frivilliga.
Vi har som alla vet tvingats ställa in
Regementets dag. Regementsmarschen
hoppas vi kunna genomföra - men i ett
anpassat skick för att undvika folksamlingar.
I den stora världen - utanför Boråsstrider man om anslagen till försvaret.
Det är ju här nödvändigt med en tydlig planeringsram för försvarsmakten.
Annars riskerar ofta övningsvarksamheten att ta stryk. Detsamma gäller
de stora materielprojekt som just ska
beslutas.
Det förefaller ändå som att ett amfibieregemente till Göteborg ligger fast.

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

Det blir en bra
grundbult
men
räcker inte. Det
behövs även minröjningskapacitet
och långräckviddigt luftvärn för att
minimera
risken
för att Göteborgs Svante Bergh
hamn blockera.På
lite sikt behöver vi en marin kapacitet i form
av eskortskydd.
Vi behöver alla fundera över hur Sverige
ska bemöta kinesiska försök att köpa
upp svenska företag. Det är inte bra att
hamna i beroendeförhållanden som kan
tvinga oss till eftergifter. I östra Ukraina
pågår krigshandlingar även om försök
till förhandlingar pågår. Rapporter därifrån visar tydligt hur ryska trupper under
valhänt täckmantel agerar i ett krigstrött
område.
Ett mål för Sverige måste vara att kunna
hindra sådan verksamhet att spilla över
till oss eller vårt närområde. Det kan bli
helt förödande för vårt sätt att leva och
vår framtid. Därför måste vi gemenast
verka för ett starkt försvar och ett robust
Sverige.
Jag önskar er nu en bra fortsatt sommar!

Svante Bergh
Ordförande

Jan Andersson

Lars Rehn

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

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

info@kamrati15.se
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Så minns jag mitt I 15 - 1961-62
Efter genomförd befälsskola blev jag antagen som instruktörsaspirant och kommenderades, tillsammans med ytterligare
nio elever från I 7, till instruktörsskola I
vid I 15. Från I 15 kom nio instruktörsaspiranter.
Södra Skåningarna I 7 och
Älvsborgarna I 15 hade nyligen blivit pansarinfanteriregementen, varvid en viss
mekanisering hade påbörjats.
Vid skolan kraftsamlades utbildningen till
trupputbildning och truppföring. I trupputbildning fick vi våra första lärospån av
fanjunkare Sten Sandblom – en mästerlig pedagog. Jag minns särskilt att han
följde min första övning. Han sade som
slutomdöme att jag var en lovande elev.
Detta sporrade mig mycket, eftersom jag
visste att Sandblom inte slösade med beröm. Metodiken att visa, instruera, öva och
pröva hade Sandblom, med all tydlighet,
inpräntat i oss elever.

Sven Wergård

gällde det att snabbt ge order till anfallande grupp och därefter till understödjande
grupp. Därefter gruppera understödjande
grupp i stridsställning, helst göra en mindre omfattning med anfallande grupp.
Ge order ”Eld” till understödjande grupp.
Ge order ”Framåt” till anfallande grupp.
Även i truppföring var det stor mängdträning.
Detta ”exercismässiga” förfaringssätt
skapade hos mig ett stort självförtroende.
Jag visste i alla lägen vilka förutsättningar
jag måste skapa för att kunna slå ut ett
anfall – det satt i ryggmärgen.

Denna gedigna
utbildning
skulle visa sig
vara den stabila plattform,
mot vilken jag
kom att luta
mig emot under hela min
militära karriär. Inte minst
efter min utnämning till Lennart Nilsson
överstelöjtnant
och tjänstgöring som utbildningschef vid
Pansartruppernas Stridsskola, Stridsskola Syd och Markstridsskolan Syd i
Skövde.
Fysisk träning var ett annat prioriterat
ämne vid skolan. Det gillade jag eftersom jag var aktiv idrottsman. Under kursens gång blev jag regementsmästare
terränglöpning 5000 meter, i banlöpning
1500 meter och i fotboll, där jag ingick i
livkompaniets segrande lag.
Mot slutet av kursen genomförde vi två
veckors grundläggande vinterutbildning
i Funäsdalen i Härjedalen. Det blev, utbildningsmässigt, en mycket värdefull
vecka med många viktiga erfarenheter
avseende uppträdande i vintermiljö.
Nu närmade sig examen – ett fantastiskt
år vid instruktörskola 1 och I 15 var till
ända. Vid examen blev jag furir, tillsammans med övriga kurskamrater. Jag
hade lyckats väl under utbildningen och
gick ut som kursetta.
Lennart Nilsson

Allan Mattsson

Vid skolan blev det därefter främst
sergeant Allan Mattsson som kom att ha
ansvaret för trupputbildningen. Den uppgiften skötte han på ett alldeles lysande
sätt. När man hade uppgiften som övningsledare så utgjorde övriga elever övningstrupp. Jag minns att jag genomförde
12 betygsatta övningar, de flesta i vapentjänst. Denna mängdträning stärkte i hög
grad självförtroendet. Vid kursens slut
kände jag mig som en god trupputbildare.
Skolchefen, löjtnant Sven Wergård, var
främst ansvarig för truppföringsutbildningen. Han inpräntade, med all tydlighet, betydelsen av att i alla lägen skapa
förutsättningar för ”eld och rörelse”. Vi
övade oftast i en halvpluton, bestående
av två skyttegrupper. När vi utsattes för
fientlig eld så var vi alltid i efterhand. Då

Övre raden: Bengt Lundberg I 15, Bengt Nedervi I 7, Bengt Hörnberg I 15, Alf Nilsson I 7, Bill Johansson I 15,
Bengt Lagnevall I 7, Åke Mårtensson I 7, Hans Nilsson I 7, Jan Palmgren I 7, Jonny Holm I 7, Arne Olsson I 7,
Göran Lorenzon I 7, Leif Svensson I 15
Nedre raden: Ingvar Palm I 15, Lennart Nilsson I 7, Sven Wergård Skolchef, Allan Mattsson stf skolchef, Matti
Kirilov I 15, Lars-Erik Hallman I 15.
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NATIONALDAGEN 6 JUNI
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Nationaldagen 2020-06-06
Vårt gemensamma firande av vår nationaldag detta år blev inte som de föregående åren.
Firandet är en gest att vi bor i ett land med
den frihet vi har att kunna uttrycka oss
utan att riskera dödsdom eller bli fängslade. Vi kan röra oss i skog och mark, vi
lever i ett fritt land. Vår nationaldag började firas 6 juni 1983 dessförinnan firade
vi Svenska flaggans dag. Firandet kom-

mer från två historiska händelser.
6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till
konung och 6 juni 1809 skrev riksdagen under regeringsformen och
båda dessa tillfällen lade grunden
för vårt Sverige.
Den blå och gula fanan visar
att vi är ett fritt land, som vi med
stolthet kan samlas under.
Lars Rehn

Beredskapslagren
Ibland går tankarna till de ”tokiga” politikerna vi fick i slutet av 1990- talet och början av 2000- talet. Nåja tanken var kanske
god ”Aldrig mera krig”. Nerrustning av
stora delar av militär verksamhet, nästan
allt i våra mobiliseringsförråd skänktes
bort eller såldes för en billig penning, likaså med vårt civilförsvar.
För vår del här i Borås fanns skyddsutrustning för alla innevånare vad som gäller
t.ex. skyddsmasker, både för alla vuxna
samt barn, t.o.m. fans masker för barn
under ett år. Var själv i förråden i Rångedala i min befattning som ordförande och
utbildningsledare för civilförsvaret i Borås.
Vi hade 100 stycken välutbildade grupper
med gruppchefer och ställföreträdare.
Personal, som visste vid krigsfara precis
hur deras uppgift var för att hjälpa alla civila med att t.ex. visa var skyddsrummen
fanns, dela ut skyddsmask mm.

Tog vår material slut fanns i Svenljunga
stora beredskapsförråd där vi kunde
komplettera och fylla på det som behövdes.
Nåja, men dessa verkligen stora förråd finns väl kvar? Ack nej du ljuva tanke.
Pratade för ett tag sedan med föreståndaren, Frank Johansson, som basade för
platsen.
De tio stora röda lagerbyggnaderna sträcker ut sig fortfarande ut på området, inga
bilar, inga människor, idag är det väldigt
tyst på det stora området. Fortfarande
höga stängsel med taggtråd, som stänger
ute övriga samhället. Området blev färdigt 1974 och var ett utav de anläggningar
som Sverige uppförde för att finnas till vid
orostider. Över hela landet uppfördes åtta
liknande beredskapslager. Allt för att vår
beredskap skulle vara god. Enligt Frank

förvarades t.ex. åtta miljoner kilo salt, ett
kilo per innevånare. Våra duktiga politiker
fick för sig att oroligheterna som fanns
ute i världen inte kunde drabba vårt land.
Politikerna, både på vänstra liksom på
högra sidan såg önskedrömmen: Aldrig
mera krig. Bort med försvaret, bort med
alla förberedelser, bort med dem som
skulle värna de civila såsom civilförsvaret.
Man avvecklade beredskapslagren, mycket skänktes till Baltikum eller helt enkelt
troligen bara förstördes.
Den förut så trygga platsen för vårt civila försvar sålde staten ut till lokala företag och kommer inte att kunna tjänstgöra
som tanken var att vid krigsfara serva de
civila innevånarna.
Lars Rehn

”Vinterkriget slut” - Lite nostalgi
I en gammal tidning ”Västgötademokraten” från 1940 hittade jag denna artikel:
”Vinterkriget slut”, alltså för åttio år sedan. Vårt broderland Finlands tappra
kamp kunde naturligtvis inte bli evig.

I februari bröt ryssarna igenom på Karelska näset. Den svenska regeringen lyckades få till stånd fredsförhandlingar och
den 13 mars slöts i Moskva. Finland blev
av med större delen av Karelen till Ryssland och fick upplåta Hangö som rysk
örlogsbas.
Av de som deltog i kriget gjordes en
ranglista på de mest tappra länders soldater. Man helt enkelt mätte hur många
avvikelser frontsoldaterna gjorde. Alltså
två fronter med soldater i närstrid och vilka soldater som gav upp och gick bakåt.
Av de soldater som inte gav sig i striderna
så kom japanerna på första plats med
de finska som god tvåa av de tjugo som
mättes såsom de tyska engelska, ryska,

4

amerikanska mm. Att vara tvåa visar den
finska ”sisun”, kampvilja, sega kraften
och uthållighet
På samma sida i tidningen kunde man
läsa: Finland vann friidrottslandskampen
men den stora sensationen - som gav eko
över hela världen - var loppet på 1500
meter med den 22-årige Arne Andersson
från Örgryte.
Under sista varvet slog han på en överraskande långspurt, sprängde fältet och
sänkte svenska rekordet från 3.50,8 till
3.48,8. Hans tid gav honom platsen som
fjärde man i världen genom tiderna och
han var endast 1 sekund över Jack Lovelocks världsrekord.
Lars Rehn

ÅKE HÄLL - MITT LIVS RESA
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Vår mångårige ”kamratföreningsmedlem” Åke Hell, skriver här om

”Mitt livs resa”
Under min FN-tjänstgöring på Cypern
1964-65 hade jag turen att komma med
på någonting som jag ännu kan kalla
”Mitt livs resa”. Det annonserades ut en
veckas resa med två dagar i vardera i
vardera Kairo, Nairobi och Addis Abeba.
Den sjunde dagen skulle till stor del bestå av resor till och från. Det fanns 98
platser gemensamt för de deltagande
nationerna på Cypern. Man fick anmäla
sig och sedan skulle svenskarnas platser
lottas bland de sökande. Jag anmälde
mig direkt och hade turen att komma
med på resan.
I början av mars 1965 bar det av.
Svenskarna var talrikast. Vi var ca 25
stycken. Det är min erfarenhet att svenska grabbar gärna ser sig omkring och är
intresserade av allt som en resa kan erbjuda av sevärdheter. Vissa nationaliteter struntar ibland i sedvärdheterna och
fördriver gärna en eftermiddag med att
dricka öl, eller något ännu starkare, på
en bar.
Resan företogs med ett fyrmotoriskt
propellerplan typ DC 7 från Finnair med
en blandad svensk-finsk besättning.
Samma plan och samma besättning hela
tiden. Det gjordes att även besättningen
hade ledig tid på de platser som vi besökte.
Två dagar i Kairo var avklarade och vi
hade kommit till Nairobi på eftermiddagen. Vid middagen frågade en av de
svenska resdeltagarna, en äldre reservofficer, om någon var intresserad av en
heldagstur till Amboseli djurpark, ca 15
mil från Nairobi. Han lovade en resa i
bekvämare bilar än de landrovers eller
Vw-bussar som var normalfallet. Han
hade släktingar bland de svenskar som
i början av 1900-talet började med kaffeodling i Kenya och hade kontakter i
landet. Kaffeodlandet är ju beskrivet av
Karen Blixen i hennes böcker som även
är underlag för film. Med mitt intresse för

djur och natur var det ingen tvekan, jag
anmälde mig direkt.
Vi startade före gryningen. Vi var sex
svenskar med arrangören i spetsen. Vi
åkte i två personbilar som kördes av indier. Lunch medfördes. Den första kontakten med det vilda var sju giraffer som
tillsammans med trädkronorna avtecknade sig i svart mot en illröd gryning. En
mäktig syn. Väl framme vid djurparken
fick vi en parkvakt med oss som skulle
se till att vi inte bar oss dumt åt. Snabbt
lärde vi oss att noshörningar skall man
ha på avstånd. De kan snedtända och
buckla till en bil ganska bra, dessutom
har de en stor konservöppnare i nosen.
Om ensamma elefanter börjar fladdra
med öronen är det också dags att försynt
dra sig tillbaka. Lejonen bryr sig inte ett
dugg om bilar så länge de håller sig på
ena sidan om en vilande flock. Finns det
däremot bilar på båda sidor om flocken
känner de sig inringade och blir direkt
vaksamma. Vi såg i stort sett alla djur
som kan ses på en savann utom afrikansk buffel och leopard som höll sig
stilla under dagen. När vi åt lunch fick
vi röra oss högst fem meter från bilarna.
Gick man längre bort fanns det risk för
att man skulle bli lejonmat. Resan svarade allt vad jag hade förväntat mig.
På förmiddagen kom vi in i ett område
med elefantgräs, drygt två meter högt.
Gräset var som en häck på båda sidor av
vägen som var två hjulspår. Här och var
gick det hjulspår rakt ut åt sidan. Dessa
ledde in till tältläger där turister kunde
övernatta. Där kunde de på kvällen sitta
kring lägerelden och lyssna till elefanternas trumpetande och lejonens rytande
under den afrikanska stjärnhimlen. Vi
närmade oss ett sådant vägskäl.
Där stod hon. En amerikanska. En dam
i övre medelåldern. Lång, axelbred och
med stor byst. Hon var i stort sett urtypen
av en amerikansk turist på 1960-talet. Li-

lafärgat hår, stor mun med mycket läppstift och illrött nagellack på händer och
fötter. Hon bar spetsbågade glasögon,
som var högsta mode, blommig utanpåskjorta, bermudashorts och sandaler.
Hon gjorde ett kraftfullt stopptecken. När
vi stannade talade hon om att hon bodde
i ett tältläger och nu hade de ett problem.
De hade fått bilhaveri och var tvungna att
stanna en natt längre än beräknat. En i
sällskapet skulle flyga från Nairobi nästa
dag. Kunde personen få åka med oss till
Nairobi? Svaret var naturligtvis ja. Man
hjälper ju varandra i ödemarken.
Ut ur elefantgräset kom en flicka i
25-årsåldern iförd sommarklänning och
med en resväska i handen. Väskan stuvades in i bagageutrymmet och flickan
klämdes in i baksätet mellan två grabbar.
Resan fortsatte. Det började pratas med
henne på mer eller mindre bra engelska.
Så småningom öppnade sig landskapet
och man kunde återigen se djur. Plötsligt
säger en av grabbarna som fått syn på
något intressant: ”Titta där!”
”Är ni svenskar”, säger hon med förvåning? Det visade sig att hon var svenska.
Hon arbetade som sekreterare på svenska ambassaden i Addis Abeba i Etiopien.
Nu var hon på semesterresa Afrika runt i
några veckor och nästa dag skulle hon
resa vidare till Sydafrika.
Återresan gick bra. När vi efter en lång
dag, rik på upplevelser och efter ca 40
mils bilåkande, var vi åter i Nairobi hade
solen gått ner. Dagen efter kunde vi vinka
av sekreteraren på flygplatsen. Hennes
plan till Sydafrika startade en halvtimma innan vi började vår flygresa till Addis Abeba. Där föll det sig så att vi fick
möjlighet att rapportera, direkt till den
svenske ambassadören, att hon lyckligt
och väl kommit vidare från Nairobi på sin
semesterresa.
Åke Hell

Corona
Som alla förstår är inte innehållet i detta
nummer av Älvsborgaren som vanligt på
grund av Coronan som drabbat vårt land.
Som brukligt har vi inte haft några föredrag eller liknande, som jag kan referera
i vår tidning.

Myndigheterna har ju bestämt hur många
personer som får samlas och i och med
detta har vi naturligtvis inte haft vårt museum öppet eller vanliga mässbesök
samt andra sammankomster.

Den där lilla coronan, som är så liten att vi
inte ser den med blotta ögat har satt nästan alla länder ur spel på ett eller annat
sätt. Hoppas snart den är borta liksom
Spanska sjukan en gång försvann.
Lars Rehn
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”ATT FÖRSVARA NORGE”
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Det har skrivits mycket om denna nästan enskilda bedrift, som gjordes utav
en man, 8 april 1940, alltså för drygt 80 år sedan. Detta utfördes av en äkta
norrman som tydligen bara hade ett i huvudet

”Att försvara Norge”
När ett avlägset brusande motorsurr steg
till ett formidabelt ihållande tjut, rycktes
den norska huvudstadens befolkning ur
sin slummer på ett mycket nervpinande
sätt. Tunga detonationer lämnade ingen
plats för tvekan längre. Norge var redan
krigsskådeplats!
OSLOFJORDEN… Djärvt dykande Stukas
hade bringat kanonerna på Oscarborgs
fästning till tystnad. Några stora svarta
skrov gled upp genom den smala fjorden.
Vid kanonerna stod marinsoldaterna redo
att besvara angrepp från dolda landbatterier.
Det var då den 60-årige kaptenen Andersen gnuggade sömnen ur ögonen vid
torpedbatteriet en bit upp i fjorden. Kanondundret och flygmaskinssurret hade
väckt honom och endast med en mantel
över nattdräkten hade han rusat ut för att
se vad som stod på. Den syn som mötte
honom var förbluffande: Ett stort grått
skrov gled snabbt upp för Oslofjorden.
Det var 10,000-tonnaren ”Blücher” som
slagit sig igenom spärren vid fästningen
och nu var på väg in till Oslo med tusen
soldater ombord.

Andersen tvekade endast ett ögonblick. Han var en gammal officer vars karriär bjudit på allt annat än krigisk praktik.
Men han förstod en sak: här gällde det
fosterlandet!
Hans hand darrade icke när den vidrörde
den vitala kontakten i torpedbatteriets instrumentbord. Men en rysning genomgick
den gamle officeren när den grå jättetorpeden susade ut genom vattnet bort mot
sitt mål. Det dröjde några sekunder, under
vilken tid Andersen kände hjärtat bulta likt
en slägga i bröstet. Så hördes ett våldsamt
brak och en vattenpelare sköt upp tätt
framför förtornet på ”Blücher”.”Fullträff”
mumlade kapten Andersen och torkade
kallsvetten ur pannan.
Det väldiga skrovet stannade upp och
började vika över med stark slagsida.
Skrik, svordomar, stönanden och slammer hördes från skeppet. Man tumlade
om varandra, försökte få ned båtar i vattnet, ja många hoppade helt enkelt över
bord och började simma mot land. Då
hördes plötsligt en stark brusande sång
som bar ut över vattnet: Deutschland,
Deutschland, über alles… Kapten Ander-

sen såg soldaterna uppställda på däck.
Han såg fartyget sakta röra sig framåt,
svårt skadskjutet av hans torped. Han
kände sig djupt skakad inför den facinerande anblicken. Men han kunde inte
dröja. För andra gången gick handen till
instrumentbordets knappar: den andra
torpeden löpte ut!
Denna gång blev effekten fruktansvärd.
Torpeden träffade midskepps, mitt i ammunitionsförrådet och hela det väldiga
fartyget sprängdes mitt itu. En hög eldkvast sköt upp i nattmörkret och brinnande olja sprutade ut över vattnet. Det
hemska skådespelet fullbordades av den
isande anblicken av sårade soldater som
simmade omkring i den brinnande oljan.
Scenen upplystes av elden och likt en trasig jätteskugga försvann snabbt de sista
resterna av ”Blücher” i Oslofjordens upphettade böljor.
Kapten Andersen stod som förstenad vid
sitt batteri. I många hade han tjänat sitt
land som fredlig officer. Ödet hade satt ett
redskap i hans hand om i en av historiens
mest dramatiska ögonblick utlöst en fruktansvärd effekt. Denne 60-årige kapten
hade stått med två små handrörelser förintat en stålkoloss med tusentals soldater
ombord. Han hade stått på sin post och
gjort sin plikt.
”Krigets ansikte” nedtecknat av Lars Rehn

I år för 500 år sedan hände Stockholms
blodbad, alltså året 1520
Sten Stures änka, Kristina Gyllenstierna,
leder Stockholms försvar och manar till
uppror men blir tvingad till en förlikning 4
november.
Efter det Kristian krönts till Sveriges kung
ställer han till med Stockholms blodbad.
82 personer, främst adelsmän och biskopar, avrättas på Stortorget, samt dagen
därpå avrättas ”godtyckligt” flera personer. Gustav Vasa som återkommit från sin
danska fångenskap, flyr till Dalarna där
han manar till uppror.

Kristian II av Danmark invaderar Sverige
och Sten Sture d.y. såras dödligt vid ett
slag i Tiveden samt Stockholm belägras.
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Året därpå, 1521 i mars, fortsätter han
mot Norge men hinns upp i Sälen av anhängare och väljs till Dalarnas hövitsman.
Se detta var det första Vasaloppet och
skulle följas av åtskilliga Vasalopp ända in

på våra dagar. Stanna upp i dina tankar
då du sitter framför din TV och njuter av
att titta på ”dagens” Vasalopp, tänk då på
historiens allvar.
Lars Rehn

ÄLVSBORGS REGEMENTE 1925
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Älvsborgs Regementes organisation,
förläggning och utbildning 1925
Jag har i min ägo en liten bok tryckt 1934, alltså årsgammal med mig, som handlar om vårt regemente.
(ordagrant efter boken)
Regementet är enligt 1925 års härordning
i fred organiserat på regementsstab och
8 kompanier, fördelade på 2 bataljoner.
Av kompanierna äro 6 gevärskompanier,
ett kulsprutekompani och ett s.k. specialkompani, där olika slag av specialister
utbildas.

kroppens vård, vädring av logement och
sängkläder. Madrasserna äro halmfyllda
och till att början ganska obekväma men
efter någon vecka är den formad efter
soldatens kropp. Varje lördagsmorgon
marscherar plutonerna ut för att ruska
sängkläderna för att skapa god hygien.

Regementets kaserner och övningsfält
ligga sydväst om Borås. Marken är skänkt
av Borås Stad. Kasernerna hava ett synnerligen vackert läge, äro
ståtligs byggnader och fylla
alltjämt stora krav på ändamålsenlighet. Enligt regementets inflyttning hava till följd
av utvecklings framsteg en
del nya byggnader tillkommit
och omfattande arbeten med
övningsfältets förbättrande utförts. Viskan delar övningsfältet i två hälfter, varför flera broar måst byggas. Skjutbanorna,
därav en kulspruteskjutbana,
äro belägna vid Bråt omkring
1 ½ km söder om kasernerna.

Utbildningen består i soldatutbildning,
truppförbandsövningar och befälsutbildning. Den förstnämnda utbildningen syf-

utomordentligt medel. Lystring, disciplin.
Förmåga att snabbt uppfatta befallningar
äro egenskaper, som medelst gymnastiken bibringas den unge rekryten.
Längre fram i utbildningen kommer tillämpningsövningar, i regel i regementseller bataljonsförband. Dessa förläggas
ofta utom regementets övningsområde till
Rydboholm, Sjömarken, Brämhult, Toarp
och s. Ving.

Kasernerna utgöras av kanslihus och tre bataljonskaserner
samt dessutom ekonomihus
av olika slag.
I kanslihuset är regementsexpeditionen med flera för
regementet gemensamma expeditioner inrymd. De tre stora
bataljonskasernerna i fyra våningar äro
avsedda huvudsakligast för manskapsförläggning. I varje våning finnas utrymme för
ett kompani med kompaniexpedition, sex
logement, två dagrum, tvätt-, tork- och
putsrum, rustkammare samt toilett. Längst
förläggningen löper en lång korridor.

tar främst till att dana rekryten till soldat,
så att han vid mobilisering skall kunna
ingå i det förband eller den stab, vartill
han avsetts.

Under fritid står dagrum, marketenteri
och soldathem till manskapets förfogande. Kompaniernas dagrum äro försedda
med piano, radio, tavlor, blomväxter m.m.
vilket åstadkommits genom vederbörande befäls intresse samt genom gåvor
av minnesgoda värnpliktiga och för regementets intresserade personer. I soldathemmet finnas skriv- och läsrum, där andaktsstunder, underhållning av olika slag
och förströelser ofta ordnas.

Redan vid reveljen börjar soldatuppfostran. Hygieniska föreskrifter rörande
kroppens vård, vädring av logement och
sängkläder o.d. Den dagliga och tidiga
beröringen med friskt, kallt vatten sätter
fart på livsandarna. Morgonpasset, i regel
kl 0730-1030- liksom det andra övningspasset, omkring kl 1200-1700 omväxlande. Utbildningsgrenarna äro flera, och
fördelningen av gymnastiksal, skjutbanor,
fältskjutningsområden, handgranatsbanor, gaskammare o.s.v. på de olika avdelningarna bidraga att göra dagsprogrammen olika.

Redan vid reveljen börjar soldatuppfostran. Hygieniska föreskrifter rörande

Den för soldatuppfostran så nödvändiga
fysiska träningen har i denna gren fått ett

Regementet har under senaste tid deltagit i större fälttjänstövningar i Västergötland 1912, Halland och Skåne 1923.
Kulsprute- och granatkastarutbildningen
försigår i kasern 1. Specialkompaniet ingående signalister äro förlagda i kas 11
översta våning. Där finns även utbildning
för telegrafering , övningsnät försedda
md vardera en 10-linjersväxel för trådstationstjänst, terrängtavlor med inmonterade lampor för blinktjänsten, en verkstad
med fullständig utrustning för ingående
reparationer såväl tråd- som radiomateriel.
Lars Rehn

(Fortsättning i nästa nummer)
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DEN INDELTE SOLDATEN
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Den indelte soldatpojken från
Västergötland blev miljardär i USA
Han föddes som Anders Levin Faust till en
fattig tillvaro som soldatson, den 16 februari 1863, i ett soldattorp i Friggeråker
utanför Falköping i Västergötland, enligt
den lilla trevliga tidningen ”Kvällsstunden” varifrån jag tagit vissa uppgifter.
Pojken föddes efter en svår förlossning
och verkade efterbliven. Prästen rådde
föräldrarna att lämna bort Anders som
bara skulle bli till besvär.

Han kom till New York 27 maj 1887 och
reste omgående till Chicago där han tillfälligt arbetade inom byggindustrin. Efter
en kortare tid fick Anders, som nu kallade
sig Levin Faust, reda på att i grannstaden
Rockford söktes arbetskraft som främst
skulle jobba med metallkonstruktioner
till möbler. I sitt rum på kvällarna tog han
fram nya modeller som han sedan använde på sitt arbete.
Efter tre år i företaget beslöt Anders och
tre arbetskamrater med svensk bakgrund
att år 1890 starta Mechanics Machine
och började tillverka metallprodukter till
olika stora industrier. De började i liten
skala i hyrda lokaler och det var tuffa år
från början men företaget växte så småningom och 1904 kunde kvartetten köpa
mark och bygga en större fabrik . Under
de kommande tjugo åren startade dessa,
fem stora mekaniska företag med olika
inriktningar. År 1930 var metallföretagen
som flest med 72 fabriker i staden, alla
beroende av Faust. Många av dessa företag hade svenska ägare.
I stor sett viste alla vem svensken Levin
Faust var. En av de största byggnaderna i
staden var det moderna och lyxiga ”Hotel
Faust” med tjugo våningar som byggdes
1929.

Pappa Johan som var indelt soldat och
mamma Cajsa, som sydde kläder åt
socknens folk, vägrade och tur var väl
det. Anders växte upp i en stor syskonskara. Det fanns inte den minsta tanke att
han skulle bli något annat än indelt soldat
efter fadern. Pappan var mycket händig
och jobbade även med metallarbeten när
han fick tid över. Då fick barnen vara med
och skapa saker av metall.

Det som gjorde Levin Faust oerhört rik var
i första hand hans revolutionerande kardanaxel som han fick patent på 1913.
Den blev jätteviktigt för den framväxande
bilindustrin i USA.

Anders hade mycket bra känsla för detta
arbete och var vetgirig och lärde sig allt
om metallens möjligheter. Som brukligt
var skulle Anders bli indelt soldat liksom
fadern men den teknikintresserade 20årige Anders ville fortsätta med metallarbete och sökte arbete vid Motala Verkstad där han jobbade åren 1883-1885.

Han kämpade för arbetarna och framförde sina åsikter om att arbetarna skulle
få större rättigheter. Han framförde åsikter
om att det borde införas ett allmänt och
skattefinansierat socialförsäkringssystem
i landet. Hans åsikter mötte motstånd
men han fick också många vänner, främst
politiker som stödde honom.

Efter att han även jobbat vid Atlas Mekaniska Verkstäder i Stockholm något år
beslöt han att söka lyckan i USA. Det
kändes naturligtvis hårt för föräldrarna
men de förstod sin son som inte trivdes
i dåtidens konservativa svenska klassamhälle som hade förtryckt honom på grund
av hans börd som fattig knektson. Att det
var dåliga tider med hungersnöd i landet
spelade också roll.

Bland de politiker han umgicks med och
som blev intresserade av hans tankar,
märks den blivande presidenten Franklin
D. Roosevelt och Indiana senatorn John
Anderson.
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Trots framgångar och rikedom glömde
han inte att han kom från enkla förhållanden. Han var noga med att hans arbetare
hade det bra, de skulle ha hygglig lön och
justa arbetsvillkor.

På sin fritid älskade Levin att delta i kulturella aktiviteter och han sjöng med kören ”Svea Söner.
När Levin Faust gick bort var han mil-

jardär och en av USA:s rikaste män. Han
gifte sig aldrig och kom inte att träffa sina
föräldrar igen, men hade ständig brevkontakt med dem. Ett kärt föremål i föräldrarnas lilla torp i Friggeråker, var ett väl
tummat exemplar av New York Times från
1913 som Levin hade skickat hem. På
tidningens framsida fanns en stor bild av
sonen Anders i elegant kostym.
Det gick inte att ta miste på att den
tidigare soldatpojken var stolt och hade
lyckats här i livet.
Lars Rehn

Upphandling utav
ett nytt uniformssystem till
försvarsmakten
Under så pågår upphandlingen av ett nytt
uniformssystem till försvarsmakten, detta
projekt är gemensamt för de Nordiska
länderna.
Nu har man kommit så långt I Sverige
att drygt 100 officerare och soldater har
haft sin dagliga verksamhet I denna nya
uniform I stället för M/ 90.
På sex förband har denna verksamhet
pågått och vid några tillfällen har deltagarna även svarat på enkäter om sina erfarenheter. Deltagarna som provar detta
nya uniformssystem har valts med stor
bredd I fråga om vapengrenar, förbandstyper, befattningar och geografi och klimat. Fler än hälften utav deltagarna I de
svenska testerna är kvinnor då syftet är
att verifiera kravet om samma funktion
oavsett kön.
Under sommaren 2020 sammanställs
erfarenheterna från testerna för utvärdering tillsammans med andra aspekter
som kostnad och slittålighet. Tester har
också utförts för djungel och ökenklimat
för att få ett underlag för de olika klimaten
där måhända det nya uniformssystemet
kommer att brukas. En tvättest har också
genomförts som motsvarar ett års slitage.
Under januari 2021 räknar FMV med att
utvärderingar och förhandlingar är klara
och att en leverantör kan väljas.
Roy Karlsson

ÅSKGUDEN TOR
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Asatron. En berättelse om TOR - Åskguden
När kristendomen kom till Norden, var Tor
den guden vars kult det blev svårast att
utrota. Tor var himmelens gud och hans
hammare var symbol för åskan och blixten, men han var också ordningens försvarare och böndernas gud. Åskan och
blixten markerade hans väg över himlen
när han med sin hammare splittrade bergen framför sig.
Tor är Odens äldste son, åskgud och den
starkaste av asarna. Han har ett fruktansvärt humör men är aldrig elak och skyddar de rättvisa och de rättrogna
Många valde ritualer som kopplades
samman med Tor och hans hammare. Vid
bröllop fick brudparet en hammare som
mannen lade i brudens knä. När de sedan fick barn höjdes i en ritual hammaren
över det nyfödda barnet. Hövdingarna
markerade gärna sina ägor med gränsstenar som de högg in en hammare på.
Hammaren bar namnet ”Mjölner” och han
kunde slunga den mot sin fiende träffade
alltid och återvände sedan till Tors järnskodda hand.
Han var en omtyckt gud och avbildades som en mycket sto, stark och kraftig
man, men var ändå en alldaglig gestalt.
Han hade inga hästar utan gick med stora
steg över floderna eller åkte med en vagn
som drogs av getter. Han var ökänd för
sin väldiga aptit och kunde till och med
sluka de egna getterna till middag, varpå

han samlade deras ben och
med hammarens kraft återgav
dem livet. Hans röda skägg
tycks ha symboliserat blixten.
Det berättas också om hans
vilda ögon, hans enorma styrka
och hans fruktansvärda vrede.
Det var bara när man använde
magi mot Tor som hans styrka
inte räckte till. Under en resa till
det mystiska Utgård möter Tor
en jätte som är så väldig att han
kan gå i hans handske som en
stor sal. Jätten bjuder honom
att tömma ett horn mjöd, men
detta fylls ständigt på.
Enligt en berättelse for Tor till
jätten Hymer förklädd som yngling och frågade om han fick
fiska tillsammans med honom.
Hymer ville först inte ta med Tor men
sa till honom att han fick skaffa sig eget
bete. Tor gick då till jättens hjord av oxar,
slaktade den störste oxen och tog med
sig dess huvud. De begav sig ut i båten
och Tor rodde med ofantlig kraft tills de
befann sig långt bortom jättens vanliga
fiskevatten. Tor agnade sin krok med oxhuvudet och kastade den över bord.
Midgårdsormen i havets djup nappade
och Tor drog upp varelsen till dess förfärliga huvud stack upp ur vågorna. Tors
vidunderliga styrka ökade när han halade

in, så han körde fötterna genom båtskrovet och tog stöd mot havets botten. När
ormen började spotta gift på dem, tog Tor
sin hammare och höjde den för att dräpa
ormen. Den panikslagne jätten blev rädd
och skar då av linan.
Minns själv som barn på fyrtiotalet, när
det åskade och vi pratade om att Tor var
på dåligt humör. När det var som värst sa
vi: Snälle Tor, sluta nu att skrämma oss!
Efter någon minut blev vi bönhörda.
Lars Rehn

När I 15:s gymnastiksal blev sjukförläggning
Många epidemier har drabbat världen.
1918-1920 drabbades värden utav Spanska Sjukan. I vårt land dog över 38 000.
Liksom då som vid alla epidemier var det
de äldre som drabbades värst.
Lasaretten var överfulla av sjuka och
kunde inte ta mot behovet av vårdplatser.
I Älvsborgs Regemente blev många soldater sjuka och de som inte var alltför sjuka fick ligga och vårdas i gymnastiksalen.
Stor del av dagarna fick sjuklingarna under korta pass ha gymnastiksövningar,
som man trodde skulle påskynda tillfrisknandet.
Lars Rehn
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Skarpskytteföreningar
I vårt land växte det upp tillsammans med
de indelta soldaterna många ”Skarpskytteföreningar”. Här skriver Henning Hamilton i boken ”Folket före oss” en sommarfest med skarpskyttarna.
Vi ser medlemmar och anhöriga i Sillhövda Skarpskytteförening inför den årliga och
populära sommarfesten. Året är 1903.
Efter fotografering och högtidliga tal,
sång, mat och dryck, dock inga starkvaror. Sommarfestens höjdpunkter återstår.
Föreningens bästa skyttar skall visa vad
de går för. Vi kan räkna till sex gevär, alla
lånade från närmsta regemente, Alla med
en skräckinjagande bajonett, den är minst
dubbelt så lång som våra dagars modell.
Den skarpögde kan också se att arméns
nya gevär m/1896 (Mauser) ännu inte blivit tillgängligt för våra goda skyttar. De
får ännu en tid nöja sig med m/1867 (Remington) men det är ändå inte fy skam.
Det var armèns första bakladdade och
refflade gevär. Bland landets tjyvskyttar
en uppskattad älgbössa.
Skarpskytterörelsen började så smått utvecklas redan på 1860-talet. Från 1680-ta-

let med Karl XI:s indelningsverk hade
Sverige haft en yrkesarmé, varje rote bönder skulle sätta upp med en soldat och
ett torp för hans försörjning. Vid sidan om
detta infördes även en värnplikt. Det just
förlorade Finland sved i skinnet. Alla unga
män kunde nu inkallas. Till en början blev
det möten med bara några veckors utbildning. Det skulle med tiden förlängas.
Då som nu avgjorde pengabristen.
På 1860-talet fick Sverige en tankeställare. Den barske ”järnkanslern” Bismarck i Preussen hade påbörjat bygget
av ett enat tyskt rike. De danska länderna
Schleswig och Holstein överfölls. Ute
bland vanligt folk insåg man att vi levde i
en farlig värld. ”En folkbeväpning, väl ordnad och ordentligt ledd – se där den enda
fästning vi behöfva”, skrev tidningarna.
Skytte blev snart en populär och folklig
sport- Inte minst utvecklades den bland
landets läroverk. Snart fanns en skytteförening i varannan socken. Tidens anda
återspeglades i ett uppdrag ur protokollet i västgötska Torestorps skytteförening
år 1912: ”Pastor Rhedin höll ett tal hvari

skytterörelsen framhölls såsom en god
fosterlänsk sak samt att människan ej
af egen kraft kan skydda sitt kära fädernesland utan med tillhjälp av den högsted beskydd o bistånd”. Talet afslutades med Välsignelsen och gemensam
sång, Vår Gud är oss en väldig borg hvarefter skjutningen började med ganska
vackra resultat.
Lars Rehn

Landstormen på vakt
i Sverige
Många utav Europas länder har haft en stående armé liknande våra indelta soldater
eller oftast med värvade legoknektar. I
Preussen inrättades 1813 en landstorm
som omfattade alla vapenföra män i åldern 15-60 år, vilka inte tillhörde hären
eller lantvärnet. Vid första världskriget
utbrott omfattade den tyska landstormen
de tre yngsta och de sju äldsta värnpliktiga åldersklasserna. I Österrike-Ungern
fanns även en form av Landstorm .
I Vårt land hade vi en stående armé i
form av de ”Indelta soldaterna.”
Den första officiella förslaget om en landstorm i Sverige togs fram vid 1865 års
riksdag men dröjde till 1885 innan den inrättades. Meningen då var att den skulle
omfatta alla vapenföra män mellan 20 till
50 år. 1901 kom den allmänna värnplikten
och under beredskapsåren räknade man
de 4 äldsta årsklasserna, alltså 44-47
åringarna, såsom landstormsmän. 1942
avskaffades landstormen.
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Landstormen, i vårt
land, tillhörde Infanteriet och dess uppgift
var att vid krigsfara
trygga fälthärens mobilisering samt bevakning av gränser och
kuster.
Den skulle även vara
säkerhetsbesättningar i fästningar och
skydda förbindelseleder såsom viktiga
väg och järnvägsbroar. Det fanns 161
landstormsområden som mobiliserades,
både vid första och vid andra världskriget.
Under de första åren efter 1885 så fick
landstormsmännen själva stå för sin utrustning och även för vapnet och i flera
dagstidningar kunde läsas annonser som:
Fosterlandsvänner! Skänk en mindre
bemedlad fosterlandsvän ett Mausergevär eller mot en mindre summa.

Svar till ”Frivillig skarpskytt” Tidningskontoret, Upplandsgatan 8
Vid vårt Älvsborgs Regemente fanns det vid
krigsutbrottet 1939, landstormsförband
med bevakningsuppgift bl.a. i norra delen av Halland. Fick dätifrån ett vykort
från min far med en pluton ”landstormsmän”, som bevakade Särö.
Lars Rehn

FAMILJETRÄFF I ITALIEN 1943
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Familjeträff i Italien 1943
Desperata tyskar

Av en tillfällighet mitt under brinnande krig
så träffade fader Karl Urbas sina båda söner i Italien.

För 75 år sedan, 5 mars 1945 blev det
tydligt att nazisternas desperation i andra världskriget nått hysteriska former.

Pappan Karl Urbas var gefraiter i tyska infanteriet, sonen Herbert, löjtnant i pansartrupperna samt sonen Georg, överlöjtnant
i flygvapnet. Alla tre tjänstgjorde på olika
fronter under hela andra världskriget.

Denna dag började den tyska krigsmakten inkalla pojkar födda 1929, endast 16 år gamla, till krigstjänst.

Sommaren 1943 var de trots de olika
vapenslagen, kommenderade till samma
ort i Italien.

Några av oss är
ledsna när det regnar

Alla tre överlevde kriget. Efter krigsslutet
1945, samlas de i tyska hemstaden Weiden Oberpfalz.

I Columbia i Sydamerika där faller det ca
13 300 mm om året, alltså drygt 13 meter.

Fadern Karl, ägnade resten av sitt liv som
musiker. Sonen Herbert åkte till Australien
för att bli bonde samt sonen Georg kom
1950 till Svenska Flygmotor i Trollhättan.
Dessa uppgifter har undertecknad fått
av Georgs son Kamratföreningsmedlemmen Jürgen Urbas.
Lars Rehn

Mest regn, som noterats på en minut,
är drygt 30 cm, alltså över 3 dm som föll
1956 i Maryland, USA.

Herbert, Georg och Karl

Vårt gamla regemente
bostad ”Kristiansfält”. Var
det då en barsk chef gällde det för posten att anmäla sin uppgift korrekt.
Mången
nyutbildad
vaktsoldat darrade på
stämman och anmälan
blev kanske inte så korrekt som chefen ville.
Flera stora hus, som det
på bilden, har byggts med
blivande stora fina lägenheter och fler kommer att
byggas på bl.a. vår gamla
idrottsplats.
Lars Rehn

Som jag tidigare skrivit i vår tidning är det
svårt för den som inte besökt vårt gamla
regemente, på ett tiotal år att känna igen
sig. Det har byggts bl.a. på gamla motorområdet. Inget är sig likt.

firma samt Borås ambulanscentral.

I stället för garage, bensinmack och
smörjgropar finns där två stora fabriksbyggnader, en jättestor bilfirma en olje-

Genom denna grind passerade regementschefen morgon och kväll från sin

Lilla huset på denna bild är gamla stallet där i hitre hörnet posten (vakten) stod
vid stallgrinden. Huset längst upp till höger är Kasern 1.
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Insatschef i Nagorno Karabakh
För någon vecka sedan stod att läsa att
konflikten om Nagorno Karabakh höll på
att flamma upp igen.
I mitten av 90 talet var jag insatschef i
OSSE för en planerad insats i området.
Nagorna Karabakh är en självständig,
men främst armenisk enklav som ligger i
västra Azerbadjan med bara en smal korridor som skiljer den från Armenien geografiskt. Azerbadjan är ett stort slättland,
har mängder av olja och har byggt upp
en avsevärd militär kapacitet. Man har
goda förbindelser med Turkiet. Landet är
muslimskt.
Det leds sedan 90 talet av släkten Aliev
- som i likhet med Putin har stark koppling till säkerhetstjänsten i Ryssland. Armenien är ett bergigt land med en del mineral, men är annars fattigt. Det har goda
förbindelser med Iran som är närbeläget.
Landet har grekisk ortodox kristendom
och kristnades på 400 talet dvs långt före
tex Sverige.
Länderna befinner sig sedan början
av 1900 talet i konflikt. Då genomförde
azerna en pogrom mot armenierna och
upp emot 30 % av befolkningen dödades. Denna fråga är mycket känslig och
Erdogan lägger tex alltid in sitt veto mot
ett fördömande.
I början av 90 talet kom konflikten till
ytan och blev mycket blodig. Trots kraftigt
militärt underläge avseende materiel och
antal soldater, så var det armenierna i Nagorno Karabakh som var framgångsrika.
De gick över på nätterna och tog stridsvagnar och artilleripjäser från de klent
utbildade azererna. Själva använde man
dem skickligt.
Armenierna är kända som goda krigare
och bl a var 4 sovjetiska fältmarskalkar av
12 i andra världskriget från lilleputtstaten.
När ett bräckligt uppehåll uppstod hade
armenierna bla jämnat en hel stad vid
namn Agdam (stor som Uppsala) med
marken. Vid mina besök i Stephanakert
- NK huvudstad - mötte jag hästforor och
traktorer som nattetid for över gränsen
för att dra hem träbalkar från de raserade
husen till bränsle.
Man höll i flera hushåll krigsfångar inlåsta i källaren. Azererna fick köpa tillbaka
gamla mormor för motsvarande 100000
sek. (det begicks mao svåra folkrättsbrott.) Familjer delades då ju många
azerer och armenier gift sig under årtiondena.
Sverige var ordförande i OSSE (Orga12

nisationen för Säkerhet och Samlevnad
i Europa) 1993 till 94. Man satte då till
en internationell planeringsgrupp under
ledning av Generalmajor Svante Bergh
för att planera och utföra en insats för att
dela parterna och verka för fred.
Jag hade initialt en planeringsgrupp
om 10 officerare från bla Tyskland,
Frankrike, Italien, USA Tjeckien, Turkiet
och Finland. Stabschef var under ett
halvår översten Lars Ljung - son till förre
ÖB Lennart Ljung. Han avlöstes efter 6
månader av sedemera Generallöjtnanten
Claes Göran Fant, som jag kände väl sedan vår gemensamma tid vid Lv 6.
Vi planerade och jag gjorde flertal föredragningar för Generalsekreteraren i
OSSE och inför kongressen. Planeringen
gick i stort ut på att vi skulle gå in under FN mandat och besätta posteringar
främst längs de stora vägarna, men även
med smärre styrkor längs gränsen.
Vi fick grönt ljus för vår planering och
1994 samlade vi ett par hundra man på
Österrikes FN centrum och samövade
dem i olika avseenden. Vi samövade
också med civila organisationer för att
förhindra att tex NGO (Non Governmental Organisations) for in och skadades
i mineringar.
Under en period hade vi officerare insatta i Baku, Stepanakert och Yerevan
- Armeniens huvudstad i syfte att sätta
tryck på parterna. Vi var mycket nära att
”lyckas”. Jag åt 7 avskedsmiddagar med
min gode vän översten Einar Lyth som
tjänstgjorde vid den svenska OSSE ambassaden. Det stod då amerikanska Herkules lastade i Frankfurt, och de skulle
hämta oss för att flyga in nästa morgon.
Varje gång blev det uppskjutet då Ryssland i sista stund lade in sitt veto. Det

Svante Berg

visade sig att de inte alls var intresserade
av en insats, då de själva ville dominera
scenen genom att dela och härska. Vi var
dessutom helt beroende av Ryssland då
underhållet skulle komma via dem och
missionens bilar var gulmålade terrängående Lada Niva, som vi skulle frakta ner
på floden Kuras.
Denna var beryktad då allt som fraktades rånades två gånger - före och efter
en stor krök på floden! och man stal 10
% av lasten. Detta var underförstått och
skyddstrupperna såg det, sköt lite i luften och så fick man segla vidare.
Jag var ofta i området med min stab.
Ofta var besöken ihop med den sk
Minskgruppen, där flera stora länder dominerade, och som sökte förhandla fram
fred. Ordförande för en 5 manna kommission som reste runt och förhandlade
var Jan Eliasson, som snart kallade hem
och blev minister. I Stepanakert var jag
själv inne i hans rum och tejpade igen
skotthål i fönstren mot myggor.
Han gjorde ett gott jobb , men- man
ska veta att dessa parter har gott om tid
Fortsättning nästa sida

CRUSEBJÖRN
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vilket inte demokratier har. Jag satt en
dag och förhandlade med ÖB i Nagorno
Karabakh då han plötslig sa att armenierna var beredda att dra sig tillbaka.
Jag blev förbluffad och vi talade fram
och tillbaka tills jag slutligen frågade:
När kan ni tänka att dra er ur? Ja, säkert
senast 2030 sa han allvarligt. Detta var
1995 och det är nu 2020. Jag är rädd att
diktaturer och demokratier har helt olika
tidsuppfattning, då ju demokratier har
val vart 4 år.
Vi flög alltid in via Baku. Det fanns ett
enda flygplan i Europa som ”tordes” gå
ner i krigszonen. Det var Berlusconis privatjet. Så vi anlände grovt militärt utrustade, i sällskap med lättklädda flygvärdinnor som ville bjuda oss på kaviar och
champagne.
Sedan flög vi ryska helikoptrar mellan huvudstäderna. Inte sällan var det
vanskligt då piloterna var berusade. Ofta
var helikoptrarna halvfulla med skadade
civila och militära.
Jag erinrar mig en episod som belyser detta med krig. Vi kom i en jeep fram
emot en azerisk postering vid Agdam. Vi
väntade bakom en kulle, för det var vild
skottlossning med stridsvagnkanoner ett

Vy från Nagorno Karabakh

par hundra meter framåt. Vi fick sällskap
med en azerisk bonde som bjöd oss på
nyskördade vindruvor. Där stod vi och
käkade och 20 minuter senare så for vi
fram till posteringen när skottlossningen
var över.
Nästa natt var jag på armeniska sidan
med deras ÖB och klev runt i deras skyttegravar och mot den azeriska kikade på
höjden jag varit dagen innan.

Efter 13 månader blev jag avlöst för att
åka hem och bli departementsråd hos
försvarsministern Anders Björk i internationella frågor. Och konflikten är alltså
inte över. Världens näst största pogromefter Hitlers mot judarna- pyr ännu och
tar då och då eld.
Svante Berg

22 cm Haubits F.M / 1878 Crusebjörn
När jag nyligen besökte Karlsborg och
dess fina museum så fann jag denna pjäs
som nyligen blivit uppställd utanför museet och som förtjänar lite uppmärksamhet.
Kaliber:

21,6 cm

Eldrör:

Räfflat eldrör,
32 räfflor vänster.

Projektilvikt:

89,5 kg

Vikt eldrör:

3800 kg
Totalvikt 7000/8000 kg

Eldhastighet:

1 skott var 5:e minut

Haubitsen togs fram för försvaret av
Karlsborgs fästning som försöksmodell.
Tanken var att 20st haubitsar skulle tillverkas. Haubitsens konstruktion visade
sig ha för låg eldhastighet varför endast
ett exemplar kom att tillverkas. Eldröret tillverkades I Finspång och lavetten
I Stockholm vid AB Atlas järnvägsverkstad. Enligt bestyckningsplanen från tiden 1874-82 finns den upptagen bland
de 440 artilleripjäser som var avsedda för
försvaret av fästningen.

Senare bestyckningsplan för
Karlsborgs fästning år 1904 finns
inte haubitsen omnämnd. Dock
genomfördes provskjutningar i slutet av juli 1902 mot pansartornet I
landfrontens östra del. Haubitsen
var 1928-1981 placerad på tyghusgården som “ prydnadsvapen “.
Senare förvarad I Karlskoga, återbördad till Karlsborg för renovering
och uppställning 2019.

Namnet Crusebjörn
Uppkallad efter Jesper Ingevald
Crusebjörn 1843-1904. Crusebjörn
var under sin karriär Generallöjtnant, statsråd och landshövding.
Han var ordförande I en parlamentarisk befästningskommite under
den tiden som haubitsen Crusebjörn konstruerades och fick sitt
namn därefter.
Roy Karlsson

13

BILDER FRÅN REGEMENTET

ÄLVSBORGAREN NR 2 • 2020

Denna syn mötte de nyanlända grabbarna vid slutet av 1910-talet när de
kom, oftast från järnvägsstation, till
Regementet för att göra sin värnplikt. Nästan alla kom från ”Sjuhäradsbygden.”
Kanske var det första gången de var
ute på egen hand. Spänningen var
kanske stor. Nya kamrater och ,som
de hört, arga befäl.

Kaserngården med matsalen
och kasern III längst bort. Kanske är det lunchrast och lite lediga inför eftermiddagspassetMycket skall hinnas med innan
kl. 13.00.
Kanske besök på markan eller
affären som ligger en trappa upp
till vänster i bilden.

Maten har alltid varit känd av att
vara mycket god på vårt Älvsborgs
Regemente. Hemma var det under
1900-talet kanske fattigt och ont om
mat. Här fick de äta både en och två
portioner.
Duktiga husmödrar och från kompanierna fick flera grabbar tjänstgöra,
då främst för de som utbildades till
kockar.
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Kluriga rutan nr 61			 

Lars Rehn

Lösningen insändes till:
Lars Rehn, Svängrumsgatan 23,
502 47 Borås.
Senast: 2020-09-30
Insänt av:
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sänd in meningens innehåll på de skuggade rutorna. Tre insända rätta lösningar dras
och erhåller varsin Trisslott.
Alla ni andra som löser rutan utan att
skicka in, gör det! Dumt att inte chansa!
Du kan ju bli miljonär.

Visste du ....
Att. En människa som levt i åttio år, så har
dess hjärta slagit 2,5 miljareder gånger, levt i
29 220 dagar. (inräknat 20 skottår)
Att. Varje sådant slag har hjärtat pumpat runt
cirka 7.000 liter blod. En oljecistern i en vanlig villa rymmer ca 3.000 liter
Att. Om man kunde köra bil till solen med
en konstant fart av 100 km/h skulle det ta
176 år.
Att. De siffror som används i vårt land och
större delen av världen kallas arabiska, trots
att de kommer från Indien
Att. Det var en dansk som uppfann inbrottslarmet, men tyvärr blev det stulet innan
han hann ta patent på det.
Att. Det första landet som införde postnummer var Tyskland. Det skedde under kriget
1942. Vi i Sverige var lite senare det kom
1968.
Lars Rehn
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Konstruktör Lars Rehn

9 10 11 12 13 14 15 16

Vågrätt: Lars Rehn
Konstruktör
A. Flera tusen sådana har utbildats på vårt gamla regemente. T
B. Två stycken. Förkortning av trappor. Tredje tonen. Med ett
Vågrätt:
C. Något man håller på med. Är man klok har man ett bra såda
A. Flera tusen sådana har utbildats på vårt gamla regemente. Trupputbildarbefäl.
D. Inte
Ingen växtlighet. Nordisk.
B. Två stycken. Förkortning av trappor. Tredje tonen. Med ett R i början
såvår
fårutan..?.
du en färg.
E. Detpå.
är ditt men andra använder det. Kort eventuellt. Kan stå
C. Något man håller på med. Är man klok har man ett bra sådant. Hälsar
F. Inte under utan.. Inte ert utan … Allra vackrast.
D. Inte vår utan..?. Ingen växtlighet. Nordisk.
G. InteGrabb
kokt.iFlicknamn.
E. Det är ditt men andra använder det. Kort eventuellt. Kan stå på dörr.
Stockholm.Gör man på ett symöte.
H. Med ett k före, en bra skidåkerska. Förkortad radio. Lider m
F. Inte under utan.. Inte ert utan … Allra vackrast.
I. Vilda västern fångstsnara. Har förut druckit sprit men är nu
G. Inte kokt. Flicknamn. Gör man på ett symöte.
i England.
Däri kan man se gamla intressanta saker. Så
H. Med ett k före, en bra skidåkerska. Förkortad radio. Lider mångaJ.avHerr
i världen.
Stycken.
K. Har
de flesta fyra, fem veckor om året. Inte in. Kustartilleri.
I. Vilda västern fångstsnara. Har förut druckit sprit men är nu avsevärt
bättre.
L. Början
juni.
I ett
sådant badas det i en del hem.
J. Herr i England. Däri kan man se gamla intressanta saker. Så kan man
ävenpå
kalla
våra
kor.
M. Detta kompani lovade inget bestämt berättas det. Kan man
K. Har de flesta fyra, fem veckor om året. Inte in. Kustartilleri.
N. Rudolf Tore. Denna affärskedja fans förr i de flesta städer. V
L. Början på juni. I ett sådant badas det i en del hem.
O. Inte
enda
gång. Så hette han Zetterling i förnamn.
M. Detta kompani lovade inget bestämt berättas det. Kan man begära
för någon
att betala
senare.
P. Denna
grad hade nästan alla chefer på regementen. Laget fö
N. Rudolf Tore. Denna affärskedja fans förr i de flesta städer. Vill vara
anonym
Q. Först o sist i roll. Finns ofta i klockan. Lägg till ett n i slutet f
O. Inte någon enda gång. Så hette han Zetterling i förnamn.
R. Olle Andersson. Militärgrad efter kapten. Här kommer grab
P. Denna grad hade nästan alla chefer på regementen. Laget för de flesta Boråsare.
S. Vill vara anonym. Grevlig bakgrund. Hörs från den som hör i
Q. Först o sist i roll. Finns ofta i klockan. Lägg till ett n i slutet får du en Turkisk huvudbonad
Lodrätt
R. Olle Andersson. Militärgrad efter kapten. Här kommer grabbarna Åke, Yngve och Ivar
1. Ja denna titel har Kamratföreningens ordförande. Hörselorg
S. Vill vara anonym. Grevlig bakgrund. Hörs från den som hör illa. Luktorgan.
2. Får man inte göra om någon sover. Långa smala fiskar. Ser v
Lodrätt
3. Militärpolis. Lars Svensson. Bör man göra mot varandra.
1. Ja denna titel har Kamratföreningens ordförande. Hörselorgan
4. Förkortad löjtnant. Görs degen. Enhetsprisaktiebolaget. För
2. Får man inte göra om någon sover. Långa smala fiskar. Ser vi dagligen på.
5. Fredssymbol. Fanns i paradiset. Före Majestät. Flera a.
3. Militärpolis. Lars Svensson. Bör man göra mot varandra.
6. Finns både på låg- o högskolor. Oftast stabilt träd. Ny teknik
4. Förkortad löjtnant. Görs degen. Enhetsprisaktiebolaget. Förkortad doktor. Martin Adam.
7. Inte era. Motorskolan. Tala om. Ostdjur.
5. Fredssymbol. Fanns i paradiset. Före Majestät. Flera a.
8. Blev den som kom först. Rut Nilsson. Den knäppte Evert Tau
6. Finns både på låg- o högskolor. Oftast stabilt träd. Ny teknik. Norrländskt ”ja”.
9. Lyxbil. Får man putsa för att se bra ut. F.d. Bildtidning. Förko
7. Inte era. Motorskolan. Tala om. Ostdjur.
10. Inte hela kakan utan en liten ... Sven Wergårds titel. Ge ett
8. Blev den som kom först. Rut Nilsson. Den knäppte Evert Taube på. Olof Rudolf.
11. Mången sådan besöker fågelbordet. Åke Magnusson.
9. Lyxbil. Får man putsa för att se bra ut. F.d. Bildtidning. Förkortad Stor. Inte vår utan…
12. Vill metaren ha. Fruset vatten. Kossans läte. Förkortad nor
10. Inte hela kakan utan en liten ... Sven Wergårds titel. Ge ett löfte.
13. Ska du göra i armvecket. Första tonen. Ropar barnen då de
11. Mången sådan besöker fågelbordet. Åke Magnusson.
14. Ingen eld utan sådan. Viktigt för orienteraren. Korsordskon
12. Vill metaren ha. Fruset vatten. Kossans läte. Förkortad nordpol. Pojknamn eller granit.
15. Däri vintersover björnen. Oftast på sjön vintertid. Fortare.
13. Ska du göra i armvecket. Första tonen. Ropar barnen då de ska skrämmas.
16. Han bestämde över kompaniets utrustning. Göteborgsfotb
14. Ingen eld utan sådan. Viktigt för orienteraren. Korsordskonstruktörens födelsestad.
15. Däri vintersover björnen. Oftast på sjön vintertid. Fortare. Borås andralag i fotboll.
16. Han bestämde över kompaniets utrustning. Göteborgsfotbollslag.
Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver

Skicka in orden med de skuggade rutorna.
Frågorna berör ord med två eller flera bokstäver
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Returadress
Älvsborgaren
Brigadgatan 10 A
504 31 Borås

Regementsmarschen
(f.d. Fristadsmarschen)

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

Lördag 26 september 2020
Vår årliga marsch 18 km i mycket vacker nejd, bra och omväxlande marschväg längs
Öresjöns underbara västra strand, med den härliga mjuka terrängen på Ryda åsar.
Start: Folkhögskolan i Fristad mellan kl. 09.00-09.45 Mål: f.d. I 15 Laddatorpet
Avgift: 100 kr. Anmälan till: kamrati15.se eller tfn 0705-25 57 77
Du anmäler dig vid starten och går direkt marschen
Bussar: Lokalbuss nr. 150 avgår från Resecentrum till Fristad station.

PLANERAD VERKSAMHET 2020

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

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

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

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

Januari

