
Kapten Ring    ”En bok om Lasse Ring”

    Kapten J.M.R. Ring
    alias ”Lasse Ring”.

Bild ur boken Kungl. Västernorrlands regemente. Biografiska uppgifter 
om aktiva officerare och likställda 1854-1964 av Carl Hamnström. I 21:s 
officerskårs enskilda kassa. Sollefteå 1965.

Boken förväntas tillgänglig från mitten på maj 2016.

Mer information kommer! 

Med hälsning från

Författaren.
  Lillemor E Ring

Nedan följer litet om bokens handling:



Om en officers upplevelser i början av 1900-talet vid Svea Ingenjörkår 1902-
1905, Västernorrlands infanteriregemente 1906-1918 och Vaxholmsgrenadjärerna 
1919-1923 och om truppslagens historia. 

Det var under tiden i Västernorrlands regemente som en en ung sjuksköterska i 
armén förändrade hans liv. Också kan man läsa om mötet och samarbetet med 
regissören Mauritz Stiller vilket inte bara förändrade hans liv utan också grundlade 
hans intresse för film.

Medan gränsen till storfurstendömet Finland bevakades under första 
världskriget öppnades nya perspektiv som  skulle påverka hans fortsatta liv. Om vad 
och på vilket sätt avslöjas i boken.

Såsom kapten i Vaxholmsgrenadjärernas reserv var han som sådan en bland 
flera sedan första världskriget tagit slut. Samtidigt blev han känd som Greta Garbos 
förste regissör. Han hade skrivit romaner men som chef för ett filmbolag fortsatte han
regissera och producera ett stort antal reklamfilmer samt ett antal spelfilmer. 

I boken berättas om platser och händelser kring sekelskiftet 1800-1900 och 
längre fram under 1900-talets första hälft ur dokumentär synvinkel. Den skildrar 
egentligen mycket mer än det militära i en svunnen tid med andra värderingar. Men 
två världskrig hade dock en alldeles speciell påverkan på militärväsendet.

Till sist bör kanske nämnas att handlingen delvis är en roman och innehåller 
”poänger” ur Lasse Rings  olika egna berättelser i romaner (främst ”GAMLA 
REGEMENTET”), krönikor i Västernorrlänningen och andra sammanhang. Han var 
en hängiven deltagare i föreningslivet och olika ordnar. 

Författaren (f. 1945) är dotter till Ragnar ”Lasse” Rings son, även han en 
tidigare officer.
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