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Ordföranden har ordet
Heta tider!
Vi har alla varit
om att sätta rekord i sommar.
Aldrig har det varit så varmt, som
det vi nu upplevt.
Det är inte bara
klimatet som varit hett, utan även
luftvärnet har blivit hett stoft.
Undertecknad
och Lars Persson
i styrelsen var på Luftvärnsregementets sommaravslutning kombinerad med en redaktionsträff för
Luftvärnets Kamrater. Det är tydligt att regementet
håller på att ställa om för en utökad utbildning med
värnpliktiga och med nya luftvärnssystem. Det finns

i dag en stor politisk enighet om behovet av ett stärkt
luftförsvar.
Luftvärnsregementets stora utmaning blir nu att
utbilda förband. Den nuvarande utbildningen med
anställd personal har helt inriktats mot enskilda soldater.
För egen del så har det som vanligt inte blivit någon sommarsemester. Opera festival i juli, jazzfestival och Shakespearefestival i augusti har fyllt min tid
med mycket arbete men också mycket härlig underhållning och jag har fåt undgås med människor jag
trivs med.
Hösten innehåller två trevliga arrangemang för
våra medlemmar; ett besök i Lunds domkyrka och
Skissernas museum samt höstträffen i Militärmuseet
med mat och teater! Delta gärna i våra aktiviteter.
Thomas Lantz
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Kamratträff med teater
onsdagen den 17 oktober!

För femte året i rad har vi den uppskattade möjligheten att på Ystads
Militärhistoriska museum uppleva GENREPET till 2018 års
uppsättning av Beredskapsteaterns ”Två sockerbitar i kaffet”.
Vi samlas kl 18.00 och pjäsen börjar 15 minuter senare.
I pausen serveras middagens förrätt och efter andra akten går vi till
bords igen för huvudrätt, kaffe och lite kamratligt umgänge.
Anmäl dig snarast dock senast måndagen den 8 oktober via mejl till Skattmästaren
larsoddshammar@gmail.com eller telefon 0734-13 16 83.
Betalning 300 kr + dryck sker på plats (Swish eller kontant).
Icke medlem betalar 500 kr + dryck.
Obs! Max 50 platser, så försäkra dig om en plats i tid!

Beredskapsteatern och Ystads Militärhistoriska Museum
L 19.00

Vi spelar 19 oktober
t.o.m 4 november!
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Manus Lars Ransheim
Regi Andreas Ransheim
Regiassistent Annette Jarl
Musikarr. Tobias Tjärdahl

Å

ret är 1950 och Kalla Kriget mellan
stormakterna är i full gång.
Man försöker bjuda över varandra i vilka
avskräckningsvapen som kan göra mest
förstörelse.
På slottet utanför Ystad pågår en annan
form av maktkamp där okända personer
dyker upp från det förflutna och ställer allt

ntant beta

lning!)

på ända. Testamentsexecutorn Hans Goor
får fullt upp med att reda ut bröderna
Cronhjorts arv efter den gamla grevinnan.
Välkomna att se, skratta och lyssna
till höstens pjäs som bl.a innehåller musik
och sång från 50-talet.
Premiär fredagen den
19 oktober kl 19.00!
Nils Ahlins Gata 19, Ystad
(inne på Regementsområdet)

Premiär fred.19 okt. kl 19.00
Lörd 20 okt. kl 16.00
- NÅGRA PLATSER KVAR

Sönd. 21 okt. kl 16.00

Fred. 26 okt. kl 19.00
Lörd. 27 okt. kl 16.00
- UTSÅLT
Sönd. 28 okt. kl 16.00
- UTSÅLT
Fred. 2 nov. kl 19.00
Lörd. 3 nov. kl 16.00
Final sönd. 4 nov. kl 16.00

Biljettpris 250:-

Vid köp av 6 biljetter
eller fler 10% rabatt, 225:-/st.
Barn under 7 år gratis.
Förfriskningar och tilltugg
ingår i pausen.
Förfrågningar och bokning:
lars.ransheim@ystad.nu
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Värnplikten – En fantastisk grund för
bestående kamratskap
Det verkliga beviset för ovanstående har jag nyligen upplevt efter den årliga träffen med mina
”lumparkompisar” från 1962-års grundutbildning på Lv 4 i Malmö. Det är således 56 år
sedan vi först träffades en junidag på förberedande troppchefsskolan på 3:e batteriet i Husiekasernen. Det var på dåvarande Kungliga
Skånska Luftvärnskåren som en månad senare
blev Kungliga Skånska Luftvärnsregementet. Vi
är därför en unik värnpliktskull, dels eftersom
vi tillhört såväl kår som regemente, men också
p g a att beteckningen Kungliga på senare tid
försvann och det kom att heta enbart Luftvärnsregementet.
I måndags hade vi vår årliga kamratträff som vanligt i form av en golftävling om ”Kanonen, Tomhylsan, Lv4-muggen samt Sold F (gamla utgåvan)”. Vi
samlades på Falsterbonäset på Flommens golfklubb,
mest känd för att det är vatten överallt. Det kändes
lite speciellt efter denna fantastiskt heta och torra
sommar med vattenbrist på många ställen.
Träffen inleddes med sedvanligt kramande och
mingel samt en utsökt lunch, som årets värd Carl
Gustav Wrede bjöd oss på. Vi har ju med åren tyvärr reducerats något, men var 14 deltagare i år. Efter
lunchen blev det parspel för att testa samarbetsförmågan och därefter individuellt tävlingsspel om de
båda vandringsprisen ”Kanonen och Sold F”, och efter avslutad tävling var det samvaro och nostalgiprat
på programmet. Det inleddes med champagneprovning hemma hos C-A Wrede och därefter middag
hemma hos Eskil Sernbo, och först vid 23-tiden åtskildes vi med orden: ”På återseende 2019”!
Samarbetsförmågan visade sig fungera alldeles ut-

J-O Annemark tar emot vandringspriset Kanonen, och årets arrangör C-G Wrede af Elimä syns till höger på bilden.

märkt även 66 år efter lumpen vilket påvisades av
de höga poängresultaten. Där kunde man verkligen tala om synergieffekter, när gruppresultatet blir
bättre än de sammanlagda enskilda resultaten; (1 + 1
blir mer än 2). Synergiresultat upplevs ju tyvärr alltför sällan i arbetslivet i dagens samhälle, kanske då
främst betingat av att medarbetare i allmänhet inte
alls är samtränade på det sätt som man blev under
värnplikten på den gamla goda tiden. Förvisso förekommer det ibland ”teambuilding” på arbetsplatser,
men de grundläggande kunskaper i samarbete, som
den upplevelsebaserade inlärningen under gårdagens
värnplikt gav, saknas tyvärr oftast. Det är naturligtvis också en jätteskillnad att ha ”verkliga kompisar”
jämfört med att ha bara en massa ”nätkompisar”,
som förvisso ”lajkar” allt vad jag gör och tycker på
sociala medier, men…
Jag personligen fick förmånen till omfattande akademiska specialstudier i bl. a. organisationseffektivitet (OE) under min fortsatta aktiva militära tid,
varför jag på någotsånär vetenskaplig grund vågat
yttra mig om detta. På senare tid har jag därför ofta
propagerat för att den för några år sedan ”vilande”
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Kanonvinnaren J-O Annemark sitter och bredvid står lagvinnarna från vänster Magnus Bertilsson och Thomas Ahlström.
Deltagare i övrigt utanför prislistan var undertecknad, Crister Sterning, Paul Westergren, Per Hovander, Bengt Bremer, Carl-Axel Wrede,
Eskil Sernbo, Hans Kjellander, Bo-Christer Lundqvist, Thomas Hain och Lars Rejler.

värnplikten i Sverige skulle återupptas, vilket tack
och lov nu har bestämts om än i begränsad omfattning. Konsekvensen av slopad värnplikt gjorde ju
att dels en mängd ungdomar (ca 40 000) inte fick
möjligheten att komma bort från sina föräldrar och
tidigt lära sig stå på egna ben, men också att dessa
ungdomar gick miste om den utmärkta samarbetsträning som värnplikten gav under ca ett år tillsammans med jämnåriga ungdomar från alla samhällskategorier. Konsekvensen av slopad värnplikt blev även
att dessa ungdomar utan samarbetserfarenhet hamnade direkt i den hårda konkurrensen i arbetslivet,
vilket fick till följd att många av dem drabbades av
ungdomsarbetslöshet - ett tragiskt misslyckande vid
deras första inträdesförsök i arbetslivet, med kanske
långvariga ödesdigra konsekvenser för deras framtid.
Avslutningsvis uppmanar jag alla årskullar på Lv 4
att försöka få till stånd kamratträffar motsvarande vår.
Kamratskap är färskvara och behöver underhållas, så
det räcker inte med någon enstaka återträff. Det blir
förutom mycket trevligt vid våra årliga återträffar
också en fördjupning av kamratskapet oss emellan.
Sven Hansson
PA/övlt
Kamratföreningens kamratstödjare

Tävlingsledaren Carl-Axel Wrede af Elimä samt hans assistent
Lars Rejler.
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HAWK-Veteranerna firar
5 årsjubileum efter 55 år
Vi har nu genomfört vårt femte årliga sammanträffande efter det att HAWK-systemet och
vår Befälsskola firat 50 år. Årets möte kändes
som något lite extra, inte minst därför att vi
fick återknyta bekantskapen med Basic HAWK.
Det finns ytterst få tillfällen att i Europa att få
återse systemet i sitt ursprungliga skick. Precis
som systemet såg ut under vår grundutbildning
1963-64.

När vi kom till muséet möttes vi redan vid entrén
av uppställda Lv-missiler som varit operativa på platsen - Nike-Ajax med sin efterföljande Nike-Hercules, plus HAWK. Tre amerikanska missilsystem som
alla tillhört NATO. Också dessa system hade som
uppgift att ge Köpenhamn ett kvalificerat skydd.
Under vår guidade tur fick vi stifta bekantskap med
alla av våra systemenheter för HAWK. Spaningsradar: PS-51 och PS-52. Avståndsradarn: PE-55. Belysningsradar: PE-53 och PE- 54. Lavetter och robotkärror med Missiler, m fl mindre systemenheter.
Kanonernas underjordiska (på 20 m djup) anläggningar imponerade med sina norra Europas längsta
förbindelsegångar. Ovan jord så sken solen denna
högsommardag, som vi avslutade på en genuin
dansk krog i närliggande samhället Rödvig. Där fick
vi i lugn och ro njuta av god mat och i ett eget rum
och prata om dagens upplevelser som gav oss anledning att minnas många episoder från gamla glada
HAWK-tider. Sannerligen en dag att minnas.

Årets utflykt gick till Danmark och KoldkrigsMuseum STEVNS-FORT vid södra spetsen av Kögebukten. Ett både yt- och innehållsmässigt imponerande
museum, som startade som en operativ grupperingsplats för sina 15 cm fasta dbl-pjäser under 1950-talet – således Kalla krigets dagar. Under denna period
var det en grupperings- och ledningsplats för olika
försvarssystem med uppgift att skydda infarten till
Köpenhamn. Hot över vatten och luftledes. Operativt upphörde platsen år 2000 och övergick till att
bli museum.

Rolf Lindelöf

Namnen på deltagarna och därmed på bilden
är följande (i bokstavsordning):
Arne Alvemarker, Gideon Beil, Lars-Göran Borgström,
Sven-Åke Danielsson, Rolf Karringer, Rolf Lindelöf,
Kjell Nilsson, Lennart Wedman, Ingemar Mellgard
och Lennart Åkesson.
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Kamratföreningsmöte Lv 6 Halmstad 19-20/6
Strax före midsommar hälsades vi välkomna till
kamratföreningsmöte på Lv 6. Thomas och jag
representerade vår kamratförening.
Efter traditionsenlig inkvartering med sängbäddning
m m på logement, samlades vi för gemensam lunch
och därefter informerade överste Anders Svensson,
chef Lv 6 om pågående utveckling inom luftvärnet. Robotsystem 103 – Patriot – var naturligtvis
”på tapeten”. Senare under eftermiddagen fick vi
mer information om luftvärnsbataljon 97/98, Lvbat
98/103 och robotsystem 103 m.m.
Under ledning av Göran Hellström och Carl Sjöstrand genomförde vi redaktionsmöte för Luftvärnsregementets Kamrater. Nuläge och kommande innehåll/utgivningar diskuterades. Med stort intresse
lyssnade vi på representanter från våra kamratföreningar.
Dagen avslutades med gemensam kamratmiddag
på officersmässen. En trevlig kväll med god mat och
många minnen.
Förmiddagen dag två ägnades åt besök och information om ledningsträningsanläggningen samt
riktövningar Rb 70. Under regn och rusk åkte vi till
Halmstad Slott där vi njöt av en professionell guidning under ledning av Johan Dahnberg. Det var un-

der början av 1600-talet som slottet byggdes. Halland tillhörde som bekant på den tiden Danmark.
Kung Christian IV som också var en stor byggherre
gav order om att uppföra Halmstad Slott. Ett slott
som har förändrats många gånger genom åren. Nyfiken? Gör ett besök!
Kamratföreningsmötet avslutades i snålblåsten
med sommaravslutning.
Tack Lv 6 för trevligt och väl genomfört kamratföreningsmöte!
Text och foto: Lars Persson
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Invigning av Klas Holst Läshörna
-8/,



.ODV

Magnus och Fredrik:
Det är fantastiskt att vara
på regementet igen, där
vi som barn varit på otaliga julfester på mässen och
många söndagar hos pappa
som dagbefäl - spelandes
schack i dagbefälsrummet
och ätandes lunch vid eget
bord i matsalen.
Detta rum påminner faktiskt om hur det såg ut i
föräldrarnas hem. Samma
sorts hyllor med massor av
böcker och filmer inom
temat krigshistoria. Det
känns mycket bra!
Vid ett av de sista samtalen
med pappa, då vi satt långt
in på natten, berättade han
att han var villrådig gällande hur hans samling
av böcker och filmer skulle
hanteras. Inte just efter han
var borta (vilket vi inte såg
framför oss skulle hända på
länge), utan helt enkelt för
att han tyckte han hade så
mycket och undrade hur det
kunde användas.
Han skulle vara oerhört
glad, nöjd och lättad om
han hade sett läshörnan
som nu finns.
8

Kontraktet för Patriot signerat
Fredagen den 10 augusti signerade Generaldirektören för FMV, Göran Mårtensson, kontraktet som innebär att Sverige anskaffar ett nytt
luftvärnssystem med medellång räckvidd.

”Wall of the PATRIOT family”. Sverige den 16:e nationen att
anskaffa PATRIOT. Från vä Håkan Söderstedt, undertecknad,
Brigadgeneral Mikael Frisell och Joakim Lewin. Foto: Raytheon.

på väggen tillsammans med övriga medlemsstater i
PATRIOT-familjen och hängde vajande i taket. Systemet byggs från ax till limpa i anläggningen och vi fick
möjlighet att träffa chefer och medarbetare som jobbar med produktionen. De är ca 4500 anställda och
jobbar i 3-skift för att klara efterfrågan av systemet. Vi
fick ett mycket bra intryck av företaget och de anställda uppvisade ett stort mått av yrkesskicklighet. Vi fick
möjlighet att klämma och känna på materielen och en
bra bild över hur sammansättningen genomförs.

Signering av avtalet. Från vä generallöjtnant Johan Svensson, chef
Produktionsledningen Försvarsmakten, Göran Mårtensson Generaldirektör FMV, David E. Lindwall Chargé d’Affaires, USA:s
ambassad Stockholm.
Foto: FMV

Beslutet innebär den största effektökningen av luftvärnet sedan HAWK introducerades och Sverige är
nu medlem nummer 16 i den exklusiva PATRIOTfamiljen. På samma sätt som Flygvapnet uppgraderar JAS Gripen över tiden till nya versioner jobbar
US Army med uppgraderingar av PATRIOT. I likhet
med Gripen har systemet fortfarande samma utseende men innanför skalet finns den senaste tekniken.
Vi har köpt den allra senaste versionen och systemen
kommer att nyproduceras vid Raytheons anläggning
i Andover utanför Boston. De första leveranserna
kommer till Sverige i början av 2021 och vi beräknar
att ha första eldenheten klar i slutet på 2021. Redan
idag har Luftvärnsregementet elever vid Fort Sill i
Oklahoma och snart kommer FMV att ha samverkanspersonal i Huntsville Alabama där projektkontoret för PATRIOT finns lokaliserat.
I samband med att FMV genomförde det årliga Senior Cooperation Forum med US ARMY (ett möte
där man avhandlar studier, utveckling och materielsamarbeten) veckan efter signeringen av PATRIOTkontraktet, fick vi möjligheten att besöka Raytheon
och deras anläggning i Andover där man bl.a. bygger
PATRIOT. Från FMV deltog brigadgeneral Mikael
Frisell, chef för utveckling av armésystem på FMV, och
Joakim Lewin, som har lett arbetet med anskaffningen
av PATRIOT, samt från ambassaden Håkan Söderstedt, FMV:s representant i USA, och undertecknad.
Besöket inleddes med de vanliga artigheterna, därefter besök i anläggningen och avslutningsvis en redovisning av införandeplaner, tidsförhållanden mm.
Vi konstaterade att Sveriges fana redan fanns på plats

Jag fick möjligheten att montera en sladd (utav 1000-tals) i en ny
radar.
Foto: Raytheon

För mig som luftvärnare var det en mycket trevlig
dag, faktiskt en av de bästa sedan jag kom hit till
Washington. Nu när pappren är undertecknade börjar det riktiga arbetet. Alla vi som varit med om att
införa nya system vet hur mycket som kan gå fel,
hur många friktioner som måste hanteras men också
den positiva förbandsanda som införandet av ett nytt
system innebär. Med tanke på ambition och förmåga
hos de som nu får förtroendet att genomföra allt detta är jag övertygad att man kommer att nedkämpa
även de svåraste utmaningar och leverera det vår regering efterfrågar; ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd som kan bekämpa kvalificerade mål
och ballistiska missiler vid slutet av 2021.
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25-årsjubileum för PB och KB, RBS 70
Då och då behöver vi alla sortera och rensa ut
bland våra gamla saker, som tenderar att fylla
alla skrymslen och vrår. Det var vid en sådan
utrensning i februari månad som jag hittade
min gamla namnbricka från militärtjänstgöringen. Tankarna vandrade genast bakåt i tiden till alla roliga, och mindre roliga, händelser
under de tolv månader jag tillbringade på Lv4
i Ystad.

annanstans, men fångades ändå snart in av de glada
tillropen och den goda stämningen som genast infann sig på regementet i Ystad.
Efter en stunds funderande kom jag fram till att det
skulle bli 25 år sedan muck i juni månad. Där och
då bestämde jag mig för att dra ihop alla som delade
logement under grundutbildningen.
Facebook underlättade arbetet, och med hjälp av
några FB-vänner som jag haft sedan tidigare lyckades
vi dra ihop större delen av gänget. Vi fick kontakt
med 28 av 30, och av dessa kom 22 personer till återträffen som bestämts till lördagen den 16 juni 2018.
Klockan var 15.00 när vi samlades utanför gamla
vakten på regementet i Ystad. Där anslöt även JanOlof Fridenman som vi bokat för en guidning på
regementsområdet. Vi gick rundturen och fick intressant information av Jan-Olof om vad som hänt
med byggnaderna sedan nedläggningen 1997. Han
bjöd även in oss till sin lägenhet som han har i en av

Vi var ett trettiotal RBS 70-rekryter som ryckte in
i juni månad 1992, strax innan EM i fotboll skulle
spelas i Sverige. Tjugo skulle bli plutonsbefäl med
tolv månaders värnplikt och tio skulle fortsätta ytterligare tre månader i sin roll som kompanibefäl.
Många var förväntansfulla över hur de nya kamraterna skulle vara, och på utbildningen som sådan. Själv
kände jag mig lite nervös över att behöva använda
vapen, och med min något slarviga läggning riskera
att någon vådasköts. Några få önskade sig någon helt
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de gamla kasernerna på området. Det var roligt att se
vad det blivit av våra gamla “luckor” och Jan-Olofs
fru visade också runt i den fina lägenheten med över
tre meter i takhöjd.

ang Vitas överraskade Jan-Olof och Emil oss med att
dela ut varsin minnesbok om Lv4. Däri hittade vi ett
och annat känt ansikte från lumpartiden.
När den goda middagen avnjutits under muntra former avslutades kvällen på The Shuffle bar strax intill.
När de sista av oss mer eller mindre slängdes ut var
alla överens om att vi skulle ha en ny återträff redan
om fem år; för med 25-års intervall skulle några av
oss kanske komma med rullator nästa gång, och det
kändes inte helt bra för någon av oss.

Därefter samlades vi på Ystad MilitärHistoriska
Museum där Emil Sjörup visade runt och berättade
anekdoter om dragonhästen “Hasard” och “Dragontavlan” målad av Oscar Matthiesen. Tyvärr tillät inte
tiden någon längre visning, men vi är nog många
som gärna återkommer vid senare tillfälle med familj
och vänner för ett besök på museet. Vid entrén hade
det dukats upp förfriskningar med tilltugg, och nu
började snacket om gamla minnen på allvar. En av
deltagarna, Patrick Jaenecke, delade ut reklamprylar
för nya RBS 70, som han fått från sin arbetsgivare
SAAB Dynamics, vilket passade fint till vår återträff.
När det blev dags för oss att vandra ner till Ystad
Saltsjöbad och den väntande middagen på restaur-

Ett stort tack till Ystad MilitärHistoriska Museum
som ställde upp med guidning och lokal, vilket bidrog till att vår återträff blev en fantastiskt lyckad
tillställning för oss alla!
Peter Nilsson
Troppchef RBS 70
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Alfred Nobel – Mannen bakom
Nobelpriserna
Alfred Nobel är vår genom tiderna största nationalikon. Detta inte enbart för att han var
en unikt framstående vetenskapsman, uppfinnare och affärsman, utan genom hans berömda
testamente. Här uttrycker han sin vilja att hans
efterlämnade privata förmögenhet skulle förvaltas för framtiden att stödja och uppmuntra
människor att prestera för ”mänsklighetens bästa” inom vetenskap, kultur och fred. För den
pristagare som belönas är det inte prispengarna
som betyder mest – det är äran att ha tilldelats
världens mest prestigefyllda pris - Nobelpriset.
Resultatet av hans fantastiska gärningar är väl
känt, men inte hans person. I denna artikel görs
ett ödmjukt försök att kortfattat beskriva hans
Liv och Gärningar.

tyckte efternamnet var långt och tungt och valde att
anta namnet Nobel. Likställt med ”ädel”, passande i
sammanhanget. Sedan 1780-talet har således familjenamnet varit Nobel.

Familjen Nobel, i Stockholm och
S:t Petersburg
Just innan Alfred föddes hade pappa Immanuel och
mamma Andrietta med sina två pojkar tvingats fly
från sitt hem som brann ner till grunden med allt
bohag. Under påvra omständigheter flyttade familjen Nobel in i ett enkelt hyreshus på Norrlandsgatan.
Där såg Alfred dagens ljus den 21 oktober 1833. Det
Alfred minns från denna enkla bostad var hunger och
kyla. Han var dessutom sjuklig och svag och utan
mamma Andriettas oändliga kärlek och omvårdnad
hade sannolikt Alfred knappast överlevt.
Pappa Immanuel var uppfinnare och sysslade tidigt med experiment med nitroglycerin. Han kom
på ekonomiskt obestånd. Utblottad och skuldsatt
övergav han familjen och flyttade ensam till S:t
Petersburg. Alfred var då bara fyra år. För att familjen över huvud taget skulle överleva tvingades
mamma Andrietta att driva en liten grönsaksbutik.
Immanuel blev ganska snart framgångsrik i S:t Petersburg med sina undervattensminor och andra
uppfinningar. Han tilldelades den ryske Tsarens
guldmedalj och kom rejält på fötter, inte minst ekonomiskt. Familjen Nobel kunde åter samlas, men nu
i S:t Petersburg. Alfred var nio år och fick ihop med
sina äldre bröder Robert och Ludvig all utbildning i
hemmet av privatlärare, eftersom utländska medborgare inte fick gå i rysk skola.
Alfred visade under tonåren ett stort intresse för
att skriva och allt litterärt. Främst beundrade han
engelska poeter som Shelly och Byron. Själv skrev
han sin första dikt, på engelska: ”You say I am a
riddle” (Man säger att jag är en gåta). Här avslöjar
han sin läggning som både humanist och filantrop.
Pappa Immanuel kunde inte förlika sig med att
Alfred ville ägna sitt liv åt litteratur och skrivande.
När Alfred var 17 år skickades han ensam på en
två års lång utbildningsresa till Tyskland, Frankrike, Italien och USA. Uteslutande tekniskt inriktat. Förutom all kunskap byggde han också upp
grunden för språk. Han behärskade snart fem
språk i både tal och skrift. Svenska, ryska, tyska,
engelska och franska.

Allt började i Skåne

Det är mindre känt att släktnamnet Nobel har sitt
ursprung i Skåne. År 1655 föddes Peder Olufsen i
Östra Nöbbelöv. Han var Alfred Nobels farfars farfar. Peder var en stor begåvning och kom snart att
leva i framstående akademiska kretsar i Uppsala. Då
dög det inte att ha ett dansktklingande namn, utan
gjorde som brukligt, använde sin hemorts namn
och ”latinisera” det. Han antog namnet Petrus Olai
Nobelius (efter Nöbbelöv). I hans umgänge fanns
den då uppburna vetenskapsmannen Olof Rudbeck. Nobelius gifte sig sedermera med hans dotter
Wendela. Alfred Nobel kom därmed att bli Olof
Rudbecks ättling. Nobelius sonson Immanuel Petri
Alfred Nobel i sitt laboratorium
i Björkborn, Karlskoga tavlan är målad av Erik
Österman
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Vägen från Nitroglycerin till Dynamit
När Alfred var 23 år förlorade pappa Immanuel allt
på grund av Krimkriget och familjen tvingades flytta tillbaka till Stockholm. Här fortsatte Immanuel,
Alfred och yngste sonen Emil sin verksamhet med
nitroglycerin. Efter en sprängolycka på en fabrik i
Heleneholm, där brodern Emil omkom, så satsade
man på en fortsatt tillverkning i det terrängmässigt
gynnsammare Vinterviken nära Stockholm. Alla
byggnader finns fortfarande kvar och ännu luktar
det nitroglycerin från väggarna i fabriken. Produktionen och försäljningen blev framgångsrik.
”Sprängoljan” skeppades ut direkt från Vinterviken.
Pappa Immanuel gick bort i sviterna efter en stroke,
som han fick efter sprängolyckan på Heleneholm när
sonen Emil omkom. Affärerna gick bra då omvärlden började använda ”sprängoljan” i stor omfattning.
Alfred sökte sig till Krümmel i Tyskland nära Hamburg för att där bygga en fabrik och försöka finna ett
fast absorptionsmedel som tar upp nitroglycerinet och
gör det mer säkert och hanterbart. Svaret fanns i sanden på stranden till Elbe – kiselguren, förstenade alger.
Alfred flyttade till Krümmel och stannade där i 10 år
fram till 1875. Världen fick upp ögonen för Alfred
Nobels nya uppfinning Dynamiten (från grekiskan
Kraft).
Nu kunde tunnelarbeten, kanalarbeten, spränga
undervattensgrund mm genomföras som tidigare inte varit möjliga. För bergshanteringen
öppnade Dynamiten oanade möjligheter. Allt
som underlättade och möjliggjorde goda strategiska kommunikationer. Att förena folk.
Försäljningssiffrorna för Krümmel efter de sju första
åren var en årlig produktion av 3 120 ton, tillverkat
av tusentals anställda. Nu lades dessutom grunden
till Alfred Nobels stora förmögenhet. Många marknader öppnade sig, och det fanns ett enormt stort
utrymme för att starta fabriker och tillverkning i andra länder. Efter 10 år i Krümmel startade han en
fabrik i Ardeer i södra Skottland. Med sina totalt
18 000 anställda blev Ardeer av dåtiden bekant som
”Largest production plant in the world”.

Dynamitstavar - en av världens mest revolutionerande uppfinning.
Ser ut lilkadant än idag.

lika revolutionerande som själva Dynamiten. Alfred
Nobels tändhatt är idag precis densamma som patenterades tillsammans med Dynamiten 1867. Något som ligger nära sprängämne är hans uppfinning
av rökfritt krut - Ballistit. En självklarhet idag, men
för dåtiden fullkomligt revolutionerande.
Alfred Nobels intresse spände som sagt över många
teknikområden. Han experimenterande med konstläder och konstgummi. Framställde syntetiskt silke.
Förbättrade Bessemerprocessen (metallurgi). Upphov till pulvermetallurgi. Elektrokemi. Fernissa och
lacker. Hi-fi, med förbättringar av telefonen och fonografen. Ljus och belysning. Explosionssäker ångpanna. Tryckluft. Ljuddämpare. Brandsäker gasbelysning för teatrar etc. Kartering - kartunderlag taget
från luften med hjälp av raketer. Frigång på cykeln.
Förridare till lok för att undvika tågkrock. Medverkat till framtagning av Sterlingmotorn. Kulsläden

355 Internationella patent
Alfred Nobel ägnade sig inte enbart åt kemisk vetenskap och metallurgi utan hade en oanad förmåga att
uppfinna allt som behövdes i hans verksamhet för
dynamittillverkning. Som ett allmänt tekniskt geni
gav han sig med friskt mod in på många andra teknikområden. Allt han kände för som kunde vara till
gagn för ”Mänsklighetens bästa”.
Med avstamp från Dynamiten så krävdes ju något
som kunde initiera själva sprängmedlet, och då uppfann han tändhatten. Något som ansågs som nästan

Han byggde en båt för 25-30 pers helt i aluminium ”Mignon”.
Framtidens metall. Här på en tur på Zürichsee. Alfred Nobel med
hatten i aktern.

13

(föregångare till kullager). Han förutsåg Aluminium
som framtidens metall.
Den här listan kan göras mycket lång. Ett belägg
för detta är hans 355 internationella patent! Alla
patent för egna uppfinningar. Ett absolut oslagbart
rekord i antalet patent.
Inom medicinen så förutsåg Alfred Nobel möjligheten att ”genomlysa” kroppen. Förverkligat genom
första fysikpriset till Conrad Röntgen. Detsamma
gäller behovet av blodtransfusion. Som resulterade i
Nobelpris 30 år senare.
När man läser om hans omfattande arbete och prestationer så ska man inse att han dessutom på egen
hand svarade för all affärsverksamhet med all korrespondens – på fem språk. Han läste mycket facklitteratur och skönlitteratur, inklusive filosofi. Lägg
därtill många och långa tröttande resor under dåtidens primitiva förhållanden. Man gör en stilla undran – när sov Alfred?

lade tydligen intresse för poesi eftersom Alfred skrev
långa dikter till henne.
En annan förälskelse var något överraskande historien med Sophie Hess, då han mötte en 20-årig
blomsterflicka i Baden-Baden. Det blev starten på en
tråkig relation. En ren ”Pygmalion-historia”. Alfred
ville göra henne till en världsvan och kulturell person, vilket misslyckades kapitalt. Enligt Alfreds räkenskaper kostade Sophie exempelvis enbart år 1888
inte mindre är 5 millioner kronor i dagens penningvärde. Efter att hon ute i Europa – där Alfred Nobel
var ett respekterat och känt namn - kallade sig fru
Nobel och dessutom gift sig och fått barn med en
ryttmästare från Wien, så hade Alfred fått nog. Efter
15 års kontakt bröt Alfred med Sophie. Hennes man
startade då en utpressningsprocess som ännu inte var
löst då Alfred dog.
En långt mer lyckad relation var med Bertha von
Suttner. Hon svarade på Alfreds annons i en tidning
i Wien. Han behövde en språkkunnig bokhållare
och sekreterare som kunde hålla ordning på alla hans
handlingar och korrespondens. Hon slutade dock
efter ett kort tids anställning eftersom Alfred enligt
Bertha alltid var på resa. Deras relation varade livet
ut och blev någon sorts platonisk kärlek med en stor
respekt för varandra. Alfred delade Berthas djupa engagemang i fredsrörelsen. Hon skrev den berömda
boken ”Ner med vapnen” som bland annat resulterade i Nobelpriset i Fred år 1905.

Alfred och kvinnorna
Alfred Nobel var ett tekniskt geni – inte ett romantiskt geni. Men några enstaka kvinnor har klart satt
sin prägel på hans liv. Först och främst hans mamma
Andrietta som stod Alfred särskilt nära. Den omsorg
och kärlek han fick i sin barndom av henne satte
djupa spår. Var han än befann sig i världen på resa så
åkte han alltid hem till hennes födelsedag.
För att ta steget till en förälskelse så måste man
nämna hans ganska okända relation med Olga de
Foch, dotter till en masugnsexpert i Karelen. De de-

Alfred – en arbetsnarkoman

Bertha von Suttner. Fredspristagare 1905.

Som redan framkommit så har man svårt att förstå
graden av Alfred Nobels enorma arbetskapacitet.
Vi ska betänka att förutsättningarna för cirka 150
år sedan var väldigt primitiva. Och resorna var för
honom ofta mycket riskfyllda, som varande Europas
mest förmögna man. Han skrev i medeltal 22 brev
per dygn, affärsbrev, tekniska rapporter och brev,
men även privat korrespondens mm. På fem språk!
Han startade under 1870 och 80-talet ca 20 företag
under en 10-årsperiod. De flesta i Europa, men även
i Australien och USA.
Alfred Nobel verkade i Paris under ett antal år innan
han övervägde att flytta tillbaka till Sverige. Ragnar
Sohlman, som de sista åren var Alfreds absolut närmste förtrogne, gjorde starka påtryckningar för flytten.
I Sverige sökte Alfred ett gediget och stabilt företag
där han kunde fortsätta sina experiment inom metallurgi och kemi. I valet mellan Finspång och Bofors
Gullspång föll valet klart till Bofors fördel. Han köpte
i princip alla aktier för 1 million kronor. I dåtidens
pengavärde en stor summa. I priset ingick herrgården
Björkborn, som blev hans sist hem. År 1894 slöt han
således cirkeln och återvände till hemlandet Sverige.
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Alfred Nobels sista två år

gravning var den mest påkostade någonsin. Ett bevis
på svenska folkets uppskattning av en man som bott
utomlands i större delen av sitt liv.

Med Alfred Nobel som ägare av Bofors så stärktes
ett redan stabilt Bofors både ekonomiskt och tekniskt. På vintern blev det för kallt i Sverige så han
vistades denna årstid i sin Villa Nobel i San Remo.
Sitt testamente skrev han dock på Svensk-Norska
klubben i Paris. Hans testamente är daterat 27 november 1895. Han skrev testamentet utan någon juridisk hjälp. Han hade sedan länge en stark misstro
till advokater och jurister. Hans vilja i sitt testamente
var att belöna förtjänta och uppmuntra inom skilda
vetenskaper. Personer som verkat för ”Mänsklighetens
bästa”.
Alfred Nobels vilja, som det är uttryckt i hans testamente, gör det till världens mest kända testamente.
Nästan precis ett år efter han undertecknat sitt testamente avled han i slaganfall i San Remo, med endast
sin betjänt Oswald vid sin sida. Ett sätt att lämna
jordelivet som han inte hade önskat. Han blev 63 år
gammal. Dagen var den 10 december 1896, det som
sedan blev känt som Nobeldagen. Att Alfred Nobel
firas på sin dödsdag och inte sin födelsedag beror
helt på hans världsberömda testamente.
Han hade som sagt en klar inriktning hur hans förmögenhet på 33,2 millioner kronor – en enorm förmögenhet på den tiden - skulle användas. Lite före
sin bortgång uttryckte han tydlig ”Särskilt anser jag
att stora ärvda förmögenheter vara en olycka som blott
verkar till människosläktets försoffning”.
Alfred Nobels begravningsakt var i Storkyrkan i
Stockholm. Begravningskortegen var flera hundra
meter lång och gick till Norra Kyrkogården där hans
urna placerades i Familjegraven tillsammans med
Immanuel, Andrietta och Emil. Alfred Nobels be-

Epilog
Man kan inte annat än beundra denne dynamiske
och framsynte man, som trots sjukdom, långa och
tröttande resor, en enorm arbetsbörda med svår korrespondens lyckades hålla ihop detta stora affärsimperium. Vid sin död lämnade han efter sig mer
än 100 startade och verksamma företag, i 23 länder
och i 3 världsdelar – Europa, USA och Australien.
Alfred Nobels namn kommer att vara ihågkommet
så länge som Nobelpriserna delas ut i vetenskapens,
litteraturens och fredens namn. Belöningarna kommer för alltid att behövas som sporre till fortsatt utveckling. Det kan sammanfattas på det sätt som en
Nobelpristagare för några år sedan uttryckte det på
frågan om Nobelprisernas framtid - ”Människan står
på stranden till en ocean av okunskap”.
Rolf Lindelöf

Anm.
Alfred Nobels testamente, Nobelprisen med unika pristagare, Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten kommer att sammanfattas i en framtida artikel.

Alfred Nobel som tonåring, i 40- resp i 60-årsåldern.
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Invidzonen – Anhöriga stöttar anhöriga
Invidzonens verksamhet bygger på ett nätverk
av mentorer och anhöriga till någon som gjort
internationell tjänst.

Mentorer är kärnan
Invidzonens grundtanke och verksamhet bygger på
ett nätverk av mentorer, erfarna anhöriga till någon
som gjort internationell tjänst. Dessa finns utspridda
i hela landet och kan nås via mejl, telefon, forumet på
hemsidan eller i anhörigchatten. Chatten har öppet
varje torsdag och söndag mellan 21.00 och 22.00.
Då får du prata med en mentor anonymt. Alla mentorer är noggrant utvalda, har kollats mot brottsregistret och har skrivit under ett tystnadspliktsavtal.
– Mentorerna som sitter i chatten är medmänniskor och inga terapeuter, det är viktigt att poängtera.
Men de har själva gjort minst en insats på hemmaplan och kan därmed lättare sätta sig in i hur det kan
kännas. De har stor förståelse för de problem eller
tankar som kan uppstå och det är en enorm tillgång
för anhöriga och ett stort stöd. Igenkänning läker,
det har vi kvitto på, och det är därför Invidzonen
verkligen fungerar, avslutar Cesilia.

Invidzonen
är en ideell organisation, ett nätverk för stöd till anhöriga till utlandstjänstgörande personal före, under
och efter en insats. Inom nätverket kan anhöriga
träffa andra som befinner sig i liknande situation, få
råd och stöd samt få information som rör livet som
anhörig på hemmaplan. Cesilia Karlsson Kabaca är
organisationens generalsekreterare och grundare,
som startade Invidzonen utifrån ett behov av stöd
för anhöriga.
– Jag blev själv anhörig då min man åkte iväg som
FN-observatör till Nepal och kände mig ensam. Jag
ville hitta andra i liknande situation att prata med.
Cesilia lade upp en annons på Officersförbundets
webbplats Utlandsportalen och fick napp direkt.
– Jag blev fullkomligt nermejlad! Det var väldigt
tydligt att det fanns ett enormt behov av stöd hos
anhöriga.

Fakta
• Organisationen startade 2007

Anhöriga i centrum

• Har idag en volontär styrka på 20 personer

Ett nätverk växte fram och Cesilia satte upp en hemsida och en struktur. Anhöriga kunde nu få kontakt
med varandra och organisationen växte fram.
Invidzonens syfte har sedan starten varit att ge anhöriga en känsla av gemenskap och erkänsla samt att
lyfta anhörigfrågan i samhällsdebatten.
– Vi arbetar för att uppmärksamma anhörigas insats på hemmaplan och ser den som en viktig del
av den totala insatsen. Om familjerna är trygga och
mår bra är det lättare för den anställda personen att
göra ett bra jobb och fokusera på uppgiften, menar
Cesilia.

• Har formaliserat avtal med
Försvarsmakten och Polisens utlandssektion
• www.invidzonen.se
• kontakt@invidzonen.se
En veteran och hans barn från en av våra anhörigträffar i Stockholm.
Foto: Astrid Regemo
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Kamratföreningen i Lund 6 september 2018
En liten men tapper skara från Kamratföreningen samlades i Lund för att besöka Lunds
Domkyrka och Skissernas museum.
Under besöket i Domkyrkan guidades vi av en kunnig och trevlig guide som berättade om Domkyrkan,
dess historia, sägnen om Jätten Finn och det världsberömda uret (Horologium Mirabile Lundense/det
underbara uret i Lund) som blev en speciell avslutning. Urets orgel spelar varje dag kl. 12.00 resp.
15.00. Liknande astronomiska ur finns endast i tre
exemplar i världen (Lund, Prag och Strasbourg).
Domkyrkan i Lund är Sveriges mest besökta kyrka.
Efter besöket i Domkyrkan promenerade vi upp
till Skissernas museum där vi intog lunch. Sedan tog
en trevlig guide över rodret och lotsade oss igenom
museet. Guiden gjorde vissa intressanta nedslag vid
några berömda verk.
Det var en samling glada och nöjda deltagare som
efter denna utflykt begav sig hemåt efter två stimulerande och intressanta besök.
Vid pennan
Bengt Jansson
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Vi gratulerar
14 sep
17 sep
27 sep
28 sep
30 sep
02 okt
03 okt
06 okt
06 okt
07 okt
09 okt
20 okt
27 okt
04 nov
16 nov
18 nov
19 nov
20 nov
25 nov
30 nov
03 dec
03 dec
07 dec
09 dec
18 dec
21 dec
27 dec
31 dec
31 dec
03 jan
07 jan
17 jan
18 jan
22 jan
25 jan
25 jan
27 jan
31 jan

Joao Guiomar
Alf Bohman
Rolf Lindén
Sune Nilsson
Harald Holmgren
Kjell Berggren
Gert Andersson
Gösta Strömberg
Bengt Westrin
Susanne Keyser
Per-Eric Trulsson
Ulf Lager
Harald Tersmeden
Bertil Larsson
Karl Billing
Sten-Jonny Svensson
Maj-Britt Melin
Gunnar Lundblad
Jan-Åke Åkerlund
Kent Carlsson
Ola Freij
Kjell Plantin
Jan Nilsson
Arvid Rosenlund
Rolf Lind
Bengt Jönsson
Ingrid Dahlqvist
Stig Holmqvist
Bengt Martinsson
Tommy Jerper
Mats Dahlin
Bengt Wilsell
Per Rosdahl
Stefan Hellström
Jens Gleisner
Sven-Göran Olsson
Jan Brinkensparr
Sven-Arne Malmström

MALMÖ
VEBERÖD
MALMÖ
YSTAD
JÖNKÖPING
HELSINGBORG
GENARP
MALMÖ
LUND
YSTAD
TYGELSJÖ
SVEDALA
LIDKÖPING
MALMÖ
STEHAG
GENARP
YSTAD
KÖPINGEBRO
HÖLLVIKEN
HÖLLVIKEN
HÖLLVIKEN
MALMÖ
YSTAD
SÖLVESBORG
VÄXJÖ
TRELLEBORG
YSTAD
STOCKHOLM
MALMÖ
ÄNGELHOLM
KORSBERGA
LANDSKRONA
MALMÖ
YSTAD
HÖGANÄS
YSTAD
SJÖBO
LIMHAMN
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60
65
90
75
85
85
85
95
60
60
75
70
80
85
85
70
80
70
80
75
60
75
65
95
70
75
70
75
80
70
75
90
65
65
60
70
75
85

31 jan
03 feb
06 feb
12 feb
13 feb
20 feb
01 mars
03 mars
08 mars
11 mars
11 mars
13 mars
13 mars
16 mars
16 mars
17 mars
24 mars
25 mars
28 mars
30 mars

Bertil Nordström
Lars Leirup
Tommy Svensson
Rickard Balcke
Ulf Mattisson
Inger Appelkvist
Kenneth Olsen
Inge Eriksson
Stig Schyldt
Knut Jönsson
Bo Wahlgren
Agne Andersson
Cronje Björkqvist
Hans Fredriksson
Roland Hallenberg
Lilian Jönsson
Ingemar Johansson
Kaj Rosenqvist
Kenneth Lundblad
Lars Jeppsson

SKURUP
DJURSHOLM
FALKENBERG
OXIE
SÖDRA SANDBY
MALMÖ
SVEDALA
LAHOLM
TÄBY
YSTAD
LANDSKRONA
LÖDDEKÖPINGE
ÅKARP
YSTAD
KÖPINGEBRO
YSTAD
GÖTENE
MALMÖ
SÖDRA SANDBY
YSTAD

Återträff – vem känner du igen?
Mejla namnen till lvfyringen@lv4.org – vinnaren presenteras i nästa nummer.
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Posttidning B

Porto
betalt

Skånska Luftvärnskårens Kamratförening
Nils Ahlins gata 19
271 39 Ystad

Ärtor & Berättelser

Ärtor & Berättelser
27 september – Majoren Cronhjort tar plats på scen – Lars Ransheim
Den allra första teaterpjäsen som 2014 spelades på militärmuseet var MAJORENS DOTTER, och inte visste vi då att det skulle bli en sådan succé. Ensemblen bestod då ett härligt
gäng med förstärkning från SommarTeatern. Dessutom spelade kyrkoherden Susanne Keyser
majorens tyska hembiträde och majoren spelades av Jan-Åke Stenfeldt.
25 oktober – Kraften i ett medmänskligt stöd – Anna Nybling
Anna Nybling är verksamhetsansvarig på Invidzonen och berättar om hur Invidzonen genom konceptet ”anhöriga hjälper anhöriga” brukar jobba och varvar
sitt berättande med egna och andra anhörigas tankar och känslor. Igenkännande
läker och hjälper.

Ystads

22 november – Alfred Nobel del 2 – Rolf Lindelöf
Militär
Alfred Nobels testamente, Nobelprisen med unika pristagare, Nobelprisutdelningen
Historiska och Nobelbanketten. Fakta, anekdoter och en del bakom kulisserna.
Museum
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27 december – Mellandagssång – HARMONIKÖREN
En mellandagsberättelse med harmoni och takt.

Ystads
Militär
Historiska
Museum
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