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Amf 1 frivilliga musikkår på Marinens dag.

S

å är det nu dags igen att skapa en upplaga av vår
tidskrift.

Tyvärr så blir det bara detta nummer innevarande
år. Vi har en svår ekonomisk situation i föreningen
och det erfordras krafttag för att komma tillrätta med
det. Vi måste få fler medlemmar! Vapenbröder, ring
upp era kamrater från förr och rekrytera dom till oss.
Minns att vi är den äldsta militära kamratföreningen
i landet och därmed har ett ansvar mot våra föregångare och mot varandra att hålla ”lågan brinnande”. Det görs mycket ideellt arbete som läggs
ned i föreningen men ändå erfordras en stabil ekonomi för att bl a kunna ge ut B -S. Rekrytera!

Vill påminna att det finns möjlighet för våra ständiga
medlemmar att stödja föreningen med frivilliga
bidrag.
Då det lackar mot jul och ett nytt år vill vi på redaktionen och i styrelsen önska Er alla en

God Jul och ett Gott nytt år
Red.

PS. Glöm inte bort att komma till vårt

Det har skett en hel del intressanta händelser på
regementet under det gångna året och det finns
många fina bilder, som jag tyvärr inte har plats att
delge Er. Jag gör emellertid ett försök med några
bilder som visar bl a Marinens dag.
Vår ordförande har tyvärr varit förhindrad p g a sjukdom en längre tid men är nu åter i full verksamhet.
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i Vapenbröderna

Höstdagjämningen har precis passerat och årets

mörka period är på väg vare sig vi vill det eller ej. Men kom
ihåg att redan den tjugoförsta december, vintersolståndet, vänder det igen och vi går mot ljusare tider men fram till dess så
har vi mycket att göra på regementet. Efter ca ett år som regementschef kan jag konstatera att det är full fart överallt, i både
stort som smått, men att regementet levererat bra resultat inom
många områden.
Som ni säkert redan vet så har överste Mats Lindberg
lämnat posten som ställföreträdande regementschef och arbetar numera som chef för en avdelning på Högkvarteret som
heter Prod Förband. En post där jag är övertygad om att Mats
kommer göra ett mycket bra jobb och vi önskar honom stort
lycka till i sin nya befattning. Det innebär i sin tur att Leif
”Ecka” Eriksson nu har axlat rollen som ställföreträdande chef
och att Jens Ribestrand tagit över som stabschef. Både Ecka
och Jens har stor erfarenhet från såväl KA 1-tiden som amfibiesystemet, flytten till Berga och inte minst dagens verksamhet så vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.
Årets huvudomgång med värnpliktiga slutade precis innan midsommar efter en mycket lyckad slutövning tillsammans
med andra enheter ur marinen och våra finska vänner från Nylands brigad. Detta kommer ge en bra grund att stå på inför
kommande rekrytering av frivilliga soldater till Amfibiekåren
för den första juli i år lades värnplikten vilande och all grundutbildning och tjänstgöring skall fortsättningsvis bygga på frivillighet. Det innebar att de soldater som ryckt in på amfibie
insatskompaniet, bevakningsbåtkompaniet och närskyddskompaniet före den första juli själva kunde välja om de ville
fortsätta sin tjänstgöring. Visst var det några som valde att
lämna för högskoleutbildning eller civilt arbete men de flesta
har ändå valt att stanna kvar vilket jag tycker är ett mycket gott
betyg till våra officerare och medarbetare ute på kompanierna.
Det är några av dessa soldater ni ser eller möter i vakten på
Berga eller i högvakten på de kungliga slotten under hösten
och kommande vår. Därefter kommer alla soldater vara här på
helt frivillig grund.
Tanken är att man som soldat efter en sedvanlig mönstring gör en 12 veckor lång grundläggande militär utbildning,
GMU, för att om man blivit godkänd där provanställas vid något insatsförband under sex månader innan man slutligen anställs på en tidsbegränsad befattning upp till åtta år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Just nu pågår
förberedelserna för Amf 1 första GMU som kommer starta i
april nästa år.
För oss som redan är anställda i Försvarsmakten i någon
form så har samtliga per den tjugonde september tagit ställning
till hurvida man ställer upp på Försvarsmaktens nuvarande
verksamhetsidé, d v s tackat ja eller nej till internationell tjänstgöringsskyldighet. Resultatet ser mycket positivt ut för regementet och det är endast ett fåtal som svarat nej på den frågan.
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Ordförande
För oss innebär det att vi nu kan bemanna våra insatsförband
med den absolut bästa kompetensen och skapa de användbara
och tillgängliga förband som efterfrågas.
Men för att åstadkomma detta så måste vi också öva och
just nu pågår ett för bägge nationer mycket bra samarbete mellan Sverige och Holland. En amfibiestyrka om ca 100 soldater
och officerare med bl.a. stridsbåtar övar tillsammans med det
holländska marinen och fartyget Rotterdam som är ett amfibiefartyg, en s k. LPD (Landing Plattform Dock). Första delen av
övningen genomfördes här hemma i Östersjön och den andra
delen kommer genomföras i vattnen utanför Holland och Storbritannien.
När det gäller andra internationella kontakter så har vi
under hösten haft flera viktiga besök på regementet bl a från
USA’s marinchef och Thailands överbefälhavare. Bägge vittnar om den mycket höga kvalitet som både vår personal och
materiel har. Man kan inte låta bli att känna sig stolt över det
beröm som vi får i dessa sammanhang för som ni vet så tenderar vi ofta att fokusera på olika problem som dyker upp och
inte uppmärksamma allt det positiva som ändå finns. Typiskt
svenskt? Ja kanske, men som sagt vi har mycket att vara stolta
över och det känns riktigt bra att även andra nationer kan se
och erkänna detta.
Samtidigt levererar vi stor effekt i de pågående internationella insatserna. I Kosovo har Amf 1 huvudansvaret för
KS 21, den sista svenska kontingenten som innehåller ett skyttekompani. I mitten av oktober så roterar dom hem till Sverige
samtidigt som det svenska bidraget går från ca 250 personer till
strax under 70. Ett bra bevis på en lyckad insats där den militära närvaron skapat stabilitet så att polis, rättsväsende mm
kunnat byggas upp och administreras av den egna befolk
ningen.
Men även i operation Atalanta utanför Afrika har amfibie
regementet gjort viktiga insatser genom den kvalificerade
bordningsstyrka som varit och är med för att stoppa den piratverksamhet som ställer till stora problem för den internationella sjöfarten. Det sista gänget går ur de operativa uppgifterna
i mitten på november och hela styrkan är tillbaka i Sverige runt
Luciatid.
Vill på detta sätt sända ett stort tack till alla som bidragit
till det goda resultatet, ni är värda all respekt och välkomna
hem efter väl förrättat värv.
Tittar vi framåt så är en av de största utmaningarna att
lyckas med FS 25 under andra halvan av 2013 då amfibieregementet har huvudansvar för den svenska styrka som skall till
Afghanistan men jag är övertygad om att även den uppgiften
kommer lösas på absolut bästa sätt.
Avslutningsvis vill jag tacka alla Vapenbröder för det
stöd regementet får i olika sammanhang och önska alla läsare
en skön höst.
Ola Truedsson
Ordförande
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Redaktörens tankar!
Har nyligen besökt Kustjägarnas dag på
Korsö och förundras över den fina vilja
bland våra tidigare värnpliktiga att återträffa sina kamrater från grundutbildningens tid. Man kunde inta ta miste på
den känsla av samhörighet som finns
mellan både vpl o tidigare befäl.
Mitt minne går ofelbart tillbaka till
de åren då jag hade förmånen att krigsöva mitt Kjkomp ty även då fanns en
stark samhörighet och insatsvilja. Minns
vid ett tillfälle av utryckning när närapå
hela kompaniet kom för att ta i hand och
tacka samt uttala förhoppningen att vi
skulle vara samma ”gäng” vid nästa
KFÖ. Då ska man ha i minnet all den kritik befälet vid Kustjägarskolan fick utstå
för den ”omänskliga” och hårda utbildning som bedrevs – det kan ju ha varit
rätt – eller ?
Jag är övertygad att om vi hade haft
kvar vårt system så hade det utan tvekan varit möjligt att utan större åthävor
sända iväg Kjkomp org 70 med jplut org
90 till missioner med mycket kortare
förvarningstider än som nu är fallet.
Dessutom hade de nog varit väl så framgångsrika.
Åter till Mötet på Korsö. Varför finns
det inte sammankomster av våra ”Sjöfrontare” eller Minörer m m? Det fanns
även bland deras led kamratskap och
yrkesskicklighet- eller.
Således Vapenbröder, ropa era forna
kamrater till våra led .
På bloggen ”Urkustjägarna” finns ett
upprop till jägarna att ansluta sig till KA
1/Amfbat kamratförening – heders.
Några tankar och måhända överord
från Er redaktör.
Red.
Det går bra att svara med inlagor B-S.
Till våra ständiga medlemmar:
Det går bra att sända frivilliga bidrag
till Vapenbröderna.

Mötets deltagare i under föredraget.

Guiden berättar
om Riga historia.

Representantskaps-

R

Redaktören deltog i SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund) representantskapsmöte som representant för Vapenbröderna.
Mötet avhölls under tiden 12–14 april ombord på ett av Tallinks fartyg och
trettio kamratföreningar fanns representerade. Det finns dock fortfarande ca
80 kamratföreningar med ca 35 000 medlemmar.
Programmet började kl 13.00 den12/4 med samling och installation.

Kl 14.00 öppnades mötet med ett föredrag av Gen Jan Sälstrand som gav oss
en inblick i det nya försvaret. Huruvida detta fortfarande, i skrivandes stund,
är giltigt – det kan man inte veta ty tiderna svänger snabbt numera. Det centrala i föredraget var hur den framtida utbildningen skulle ske – detta står
också fast. B-S återkommer till ärendet senare.

Mötet fortsatte med uppehåll för middag och allmän förbrödring och utbyte
erfarenheter om varandras verksamhet m m. Det centrala i dessa samtal och
likaså i mötet var givetvis frågor om våra möjligheter till framtida rekryteringar och ekonomiska stöd från Försvarsmakten. Här kan vi konstatera att
det ÖB-dokument som styr stödet till kamratföreningarna inte är officiellt
upphävt men som specificeras med olika tolkningar där centrala beslutsfattare lägger tolkningar och nedprioriterar värdet av kamratföreningar. Fram
tiden kommer att utvisa ett stort behov av rekryteringsansträngningar för att
fylla leden i det nya yrkesförsvaret. Härvid har vi kamratföreningar en stor
roll och ett brett ansvar. SMKR har försökt att få till stånd ett djupare sam
arbete med HKV men har inte lyckats. Möjligen att Överbefälhavarens föredrag för de samlade föreningarna i november kan ge en klarare inriktning.
Den 13/4 fanns det tid för en rundtur i Riga och ett besök i ockupations
museet.
Du,Vapenbroder,

www.smkr.se
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mötet

som önskar få veta mer om detta möte kan gå in på

Red.
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blivande

Vapenbroder – Eller?

Foto: Jakob Bjerke

En

Jan R Ohlsson har tillsänt redaktionen en liten skrift som minner om det som varit och som förmodligen
återkallar starka minnen hos mången Vapenbroder.
Jan – Janne uppvuxen i Stockholm, kom till KA 1 under sextiotalets första hälft och sökte sig till Kustjägarskolan där han fick sin grundutbildning. J tog anställning som befäl och hamnade så småningom på
Marinens Underofficersskola. I mitten av sjuttiotalet flyttade J till Värmland och tog anställning på ett
Armeförband. Pension år 2001. J hade förmågan att kunna uttrycka sig i skrift och även fantasi att berätta
olika historier som blev till romaner. Således är Janne idag en etablerad författare. Böckerna kan fås
genom www.jrbok.se Håll tillgodo med Jannes Skrift.			
Red

D

ETT VACKERT SKÄRDGÅRDSMINNE

Det finns vissa ögonblick man aldrig glömmer. Ett sådant minne – nu myckert kärt –
var första gången jag såg Rindö. Bussen
lastad med inryckande grabbar rullade ut
från färjan och det första vi såg var en kiosk och en grusväg. Världens ände, åtminstone för oss stockholmare. Nu var jag
visserligen bekant med skärgården sedan
barnsben, då familjen ofta tillbringade
somrarna på Arholma. Visst; hur skärgården såg ut och vilka fiskar som lurade runt
kobbar och skär var inget nytt, men däremot livet i uniform och dessutom på en ö,
utan tillgång till vare sig tunnelbana eller
spårvagn. Hur skulle detta sluta?
Datumet var den 25 november 1963
och jag var nyss fyllda 18 år. Vi nyinryckta samlades framför kasern 3 och stod där
klädda i överrockar och i händerna bagar
av den gamla modellen, fyllda med toalettsaker och andra småsaker som vi blivit
anmodade att ta med oss. Jag äger ett fotografi från just det ögonblicket, som visar
att det också var snöglopp. Inte de bästa
förutsättningarna för att älska ön, åtminstone inte att döma efter allt svärande över
vädret, och att vi tvingades att vänta utanför kasern.
Men senare skulle jag fylla huvudet
med många andra minnen från OscarFredriksborg. Jag stannade kvar på Rindö
efter värnplikten i dryga 10 år som befäl,
och det finns hur många minnen som helst
att berätta. Nöjer mig med att konstatera
att tiden på Rindö är något jag med glädje
ser tillbaka på. Det hinner att hända mycket med en ung man mellan 20 och 30 år.
Inte bara de oftast mycket trevliga ungdomssynderna, utan även de mer seriösa
delarna av ens liv som utvecklas och mognar. Vad tänker jag då på? Massor..., men
ska begränsa mig till vad jag tror att även
andra har upplevt eller känt. Nämligen;
förmånen att få bo och arbeta i den exklusiva miljön som skärgården utgör.
Enbart Rindö var fantastiskt. Så
många övningar och civila promenader
som jag gjorde på ön, upphörde jag aldrig
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att förvåna mig. Varje gång upptäckte jag
något nytt. Från idylliska hus inbäddade i
grönskan, undangömda badplatser och
bryggor, ja till och med befästningar. Detta i samband med årstidens växlingar gjorde att det alltid fanns något nytt att upptäcka.
Eftersom det inte fanns någon restaurang eller någon annan naturlig mötesplats
på ön hänvisades vi oftast till mässen, eller
mässarna. Där samlades inte bara vi som
arbetade på KA1, utan dessa besöktes ofta
av öns invånare. Vare sig festerna var planerade eller spontana fanns det alltid trevligt sällskap och olika människor att lära
känna. Det var just människorna som gav
ön den själ som jag så högt älskade.
En annan naturlig mötesplats var affären, eller affärerna som åtminstone existerade fram till slutet av sextiotalet. Om
jag inte minns fel huserade där både en
barberare och ett postkontor, förutom konsum och ICA. Det förekom ofta trädgårdsfester med strömming som huvudingrediens och i alla dess möjliga former, och
sånger där alla kunde texterna, vilket tyvärr är ovanligt idag. Ofta kalasades det i
anslutning till befälsbostäderna eller på
några av de naturskönt belägna privata
tomterna.
Nu när jag snart ska bli folkpensionär
är det med glädje jag ser tillbaka på min tid
som Rindöbo och befäl på KA1. På dåvarande KustjS gjorde jag min värnplikt och
valde därefter att fortsätta som underbefäl.
Då i början på 60-talet hade inte de militära graderna drabbats av den inflation
som senare skulle komma. Först ett år som
korpral och sedan furir ett par år, innan
man nådde överfurirsgraden. Det sedan
längesedan nedlagda Försvarets Läroverk
blev nästa anhalt, följt av Marinens
Underofficersskola och den åtråvärda sergeantsgraden.
Hade jag haft en bättre bostad skulle
jag med all säkerhet stannat kvar på Rindö
eller i Waxholm. Kanske det verkar avlägset nu, men bostadsbristen var i mitten på

Jan Ohlson vid Nemunas i Litauen. Floden är
gränsen till Kaliningrad (Ryssland).

70-talet akut. Nu gick i stället flyttlasset
till Värmland.
Speciellt ett minne har etsat sig fast i
mitt huvud, och som jag ofta kan framkalla
i min fantasi. En naturupplevelse jag tror
många med upplevt i den vackra skärgården, vare sig det var som värnpliktig eller
som bofast.
Det var en sommarmorgon runt
klockan tre. Havet låg spegelblank – jag
menar inte den minsta krusning – och solen var på väg upp över horisonten. Vi
(några befäl) satt i en bergsskreva alldeles
intill vattnet. Luften var ljum och skjortärmarna var uppkavlade. Det var en timme
kvar inan vi skulle väcka upp soldaterna, för att paddla mot något
spaningsmål eller utföra eldöverfall. Ingen av oss sa ett
enda ord, som om orden i
Det är
vid detta tillfälle var överfanimej så
flödiga. Naturupplevelsen
talade för sig själv. Endast
man kan bli
några sjöfåglars skrän bars
över vattnet från en intillig- religiös.
gande kobbe. En stor rovfågel
cirklade glidande över kobben. Någon
fisk slog och vi följde vattenringarnas
spridning med våra blickar. Längre ut avtecknade sig en skuta mot horisonten, ännu
så långt borta att dess motor inte hördes
fram till oss. Andäktigt satt vi lyssnande
och fascinerat spanade ut mot havet.
När så någon plötsligt tog kokkärlet
med det varma vattnet för att hälla över
kaffepulvret bröts ändå inte förtrollningen.
Vi såg på varandra med blickar i samförstånd, tills någon sade de förlösande
orden.
”Det är fanimej så man kan bli religiös.”
Ingen svarade honom, men vi kände
oss alla lika betagna över skådespelet och
förstod exakt vad han menade.
Jag är säker på att alla Ridöbor, liksom de som gjort sin värnplikt på KA1 har
haft liknande upplevelser. Bär det med er
som ett fantastiskt minne, precis som jag
har gjort.
Jan Ohlson
Fd Major och idag författare
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Förändringarnas tid
Försvarsmakten står inför stora omställningar på flera plan, jag skall
göra ett försökt att kortfattat beskriva de lite av förändringarna.
Amfibiekåren före sin tid
Redan under försvarsbeslutet 2004 (FB04), gav försvarsledningen uttryck för att detta bara var början på en utveckling
av försvarsmakten. Det skulle inte i framtiden kallas för försvarsbeslut utan förändringar skulle pågå över tiden – nu är vi
där.
För Amfibieregementets del påbörjade vi redan under
-90 talet reformeringen, då vapenslaget på ett tydligt sätt lämnade det fasta kustartilleriförsvaret för att enbart vara rörliga
i alla dimensioner. Reformeringen förtydligades ytterligare
när Amfibiekåren bildades år 2000, då vi helt lämnade kustartilleriet.
Man kan utan överdrift påstå att Amfibiekåren låg före
sin tid när det gäller ominriktning mot det nya försvaret, skapa tillgängliga insatsförband, detta visade vi tydliga prov på
med insatsen i Tchad.
Varför förändringar?
Syftet med alla nu pågående förändringar i försvarsmakten är
att det skall skapas tillgängliga insatsförband för både nationella såväl som internationella insatser. Med ett värnpliktsförsvar anses detta inte möjligt, därför fattades det ett riksdagsbeslut om att pliktlagen skulle läggs i vila från den 1 juli
2010. Detta innebar att alla killar och tjejer som gjorde och
gör sin värnplikt, nu gör den frivilligt och kan när som helst
välja att avbryta utbildningen.
Amf 1 hade inryckning med Amfibieinsatskompaniet
den 3 maj, bevakningsbåtkompaniet hade inryckt tidigare i år
och utbildning pågår för fullt enligt den plan som var fram
tagen för de här värnpliktskullarna.
Frivilligheten ställer stora krav på de befäl som utbildar
soldaterna och sjömännen, alla vi måste ha ett helt nytt tankesätt. Soldaterna skall numera betraktas som våra kollegor och
då krävs ibland ett annat ledarskap. Vi står inför stora utmaningar att både behålla och locka ungdomar till att genomföra
utbildning för att sedan välja att stanna kvar i försvaret och
Amfibieregementet.
Förändrat personalförsörjningssystem
En vilande pliktlag är en del i det förändrade personalförsörjningsystemet, införandet av tvåbefälssystemet med specialist- och taktiskofficer är en annan stor del. Fler officerare

kommer i framtiden att inriktas mot specialistofficer och utgöra ”ryggraden” det gör att individer stannar längre i sin
befattning till skillnad mot i dag där huvuddelen gör någon
form av karriär och oftare byter befattningar och grader.
Försvaret kommer också under perioder att anställa GSS
(Gruppchefer, soldat/sjöman).
Dessa kategorier kan vara kontinuerligt anställda eller
tidsbegränsat anställda. Amf 1 har för närvarande anställt
GSS i form av båtförare under hösten för att delta i samövningen mellan amfibiebataljonen och HNLMS Rotterdam.
Internationell tjänstgöringsskyldighet
Alla nu tjänstgörande i försvarsmakten, civil som officer, förrådsman till kustjägare, ung som gammal omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet.
Under sommaren fick alla anställda i försvaret inklusive
reservofficerare ett brev från överbefälhavaren där vi skulle ta
ställning till huruvida vi ställer oss positiva till att omfattas av
internationell tjänstgöringsskyldighet. Många förknippar detta med att enbart tjänstgöra i ett insatsområde under 6 månader, men det handlar lika mycket om att genomföra en kurs i
t ex i Norge under två veckor eller genomföra ett förråds
arbete under en vecka i Afghanistan.
Tanken är att den anställda skall utöva sitt dagliga
arbete som då ibland kan vara förlagd utanför Sveriges gränser. I framtiden kommer det inte att finnas en utlandsstyrka
som i dag, utan det är insatsförbanden som löser uppgiften.
Tackar man nej till detta kan det på sikt leda till en uppsägning då chefen måste ha handlingsfrihet med all sin personal, att kunna lösa uppgifter vart som helst i världen. Huvuddelen på Amf 1 har ställt sig positiva till detta.
Fokus på insatsförbanden
Amf 1 har två insatsförband, 2 Amfibiebataljonen och 17
bevakningsbåtkompaniet, fokus kommer att vara på utvecklingen och bemanning av dessa två. Fokus på insatsförbanden
gäller generellt för hela försvarsmakten. Produktionsorganisationerna som skall stödja insatsförbanden kommer i fram
tiden att se annorlunda ut mot i dag, men det är i skrivande
stund inte klart hur de kommer att förändras. Den förändring
vi känner till inom produktionsorganisationen är den som rör
företagshälsovården. Den skall centraliseras, för Amf 1 dels

Nya medlemmar!
Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen

Håkan Walldén, Norrköping · Anton Kassman, Själevad · Ola Hjalmarsson, Täby · Per Sedin, Haninge
Peter Söderström, Lyckeby · Christina Jacobsson, Solna
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FÖRBANDSLEDNING

Bemanning
FM Org 11

STABSDEL

PRODDEL

FÖRBANDSDEL

Fokus läggs på insatsförbanden, men det krävs likväl
en fungerande och stark produktionsorgansiation
som kan stödja utvecklingen av insatsförbanden.
På sikt kommer det att ske förändringar i proddelen
och stabsdelen, men om det vet vi inget just nu.

INSATSFÖRBANDEN
2.Amfbat

17.AmfBevBkomp

Förändrat personalförsörjningssystem

KMU

3 mån

Off/SpecOff Utb

YBK
Tjänst HV

GMU = Grundläggande militär utbildning
KMU = Kompletterande militär utbildning
YBK= Yrkes/befattningsskurs
Specoff = specialist officer

»

GMU

innebär det att chefen Livgardet övertar ansvaret för företagshälsovården redan till årsskiftet. Personalen kommer till del
att ha sin arbetsplats här på Berga men med en annan färg på
namnbrickan.
Nytt affärssystem
Parallellt med allt annat fortsätter införandet av affärssystemet PRIO.
Enkelt kan man säga att PRIO skall hålla koll på allt
ifrån personal till ekonomi. Allt som överhuvudtaget genomförs i försvaret görs genom PRIO.
Borta är den gamla blanketten för inköp på förrådet, nu
skall det göras digitalt. Skall du som individ söka kurser eller
annan tjänst, görs det via PRIO. Syftet är att ha kontroll på de
uppgifter Försvarsmakten löser med vilken personal och till
vilken kostnad.
Många andra försvarsmakter har infört affärssystemet,
erfarenheten har varit att det inledningsvis har varit arbetsamt
och krävande, men nu kan de inte leva utan systemet, vi får
hoppas på att även Svenska försvarsmakten är av samma åsikt
när PRIO är inarbetat.

Anställd
X-Y år (8 år + ev 4 år)

Frivillig militär
utbildning

6 mån
provanställning

Tidsbegränsad
anställning

Fri förplägnad
och förläggning

Ingen fri förplägnad
Boende på förbandet,
i mån av plats

Förplägnad enligt
övriga anställda
Boende enligt egen försorg

Detta var lite skrap på ytan gällande de
pågående förändringarna i försvaret. Helt
klart är att vi står inför en del utmaningar,
men förändringar innebär inte med automatik
att det är något negativt, tvärtom kan det vara
både berikande och utvecklande. En av de
viktigaste faktorerna är dock att JAG som
individ tar ställning, ett förändringsarbete
fungerar bara om individerna är förändrings
benägna och ser möjligheterna.
Kristina Swaan
Infochef Amf 1

Avlidna medlemmar!

Vi tackar för deras trohet och behåller dem i vårt minne
Arne Ringström, Nora · Per-Arne Pettersson, Bålsta · Torbjörn Engberg, Nynäshamn · Simon Larsson, Eskilstuna
Hjalmar Persson, Bromma · Olof Bondesson, Sollentuna · Anders Börjesson, Tyresö · Kurt Fagerström, Årsta
Lars Larsson, Degerfors · Stig Norén, Tullinge · Roland Pettersson, Sundbyberg · Åke Nyström, Karlstad
Arnold Renström, Märsta · Anders B Hedlund, Glommen · Arne Wedin, Vaxholm · Lennart Tranesjö, Jönköping
John Boo, Motala · Solveig Liedstrand, Vallentuna
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Marinens Dag
på
Berga
Foto: HJS

Delar av 4.Sjöstridsflottiljen.

D

det som tidigare kallades ”regementets dag” på Berga. Att det
numera heter som ovan beror på att amfibieregementet är samgrupperad med 4. Sjöstridsflottiljen som givetvis skall uppvisas
vid ett sådant tillfälle.
Programmet för dagen omfattade
ceremoni med chefstal, Bergakampen,
uppträdande av fältartister, förevisningar
av förbanden inkluderande Södertörns
Foto: KSw
gruppen (HV) m m. Amf1 frivilliga musikFartfylld bild
kår framförde som vanligt välspelad marschmusik varvad med
från stridsförepopulära stycken – heder åt denna orkester.
visningen.
Bergakampen är en tävling mellan olika kompanier omfattande en till huvudtjänst anpassad hinderbana. Skärgårdsskyttekomp stridsmomentförevisning var en populär händelse
av åskådarantalet att döma.
Södertörnsgruppen som hade
en strategisk väl vald grupperingsplats besöktes av många
som visade stort intresse. Här
visade man upp mycket av den
nya materielen som tilldelats
hemvärnet.
Vädret denna dag var som
vanligt – solsken – fast det
blåsta stundtals ganska hårt.
Foto: HJS
De enheter som hade någon
form av förevisningsstånd med utFanvaktens
ställningar fick förstärka och ominmarsch vid
gruppera med anledning av just den
öppningscerehårda vinden som for fram då och
monien.
då. Vapenbröderna fick genom ett
positivt bemötande från regementet ett ställe under tak där vi kunde
synliggöra vår verksamhet. Vi
hade vår nya affisch och våra rekryteringsfoldrar samt ett antal
gamla Borg-Skum att utdela till
hugade.
Besynnerligt att det var så
få Vapenbröder som besökte
Berga denna dag. Det fanns in- En intresserad å
skådare
vid mate
tresse för vår verksamhet vilket
rielförev
isningen
Vi som stod i vår ”monter” kan intyga. Tyvärr så var
.
vi för få för att kunna bemöta alla frågor. Här vill vi framföra
vårt tack till regementet för det fina stöd vi fick både inför
dagen och under själva tilldragelsen.
Red.

Stor trängsel vid Kjkomp materielstig.

8

Foto: KS
w

Fartfyllt
från Bergakampen.

Foto: HJS

Nyinryckt personal synar hemvärnets ett
av hemvärnets vapen.

Foto: HJS

Foto: HJS

Den 12 juni genomfördes
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Arméns musikkår
på fästningsmuséet och

kustjägarutställning

invigd

E

ett par 100 personer hade uppmärksammat att
arméns musikkår skulle spela på fästningsmuséets
kaserngård. Kvällen var ljum och regnfri denna dag den
21/7 2010.
Förmodligen blev den stora anslutningen något
överraskande för organisatörerna enär sittplatserna
inledningsvis inte räckte till. Ett antal extra stolar lånades i sista stund från cafeterian. Stämningen
var dock på topp och förväntan av en bra musikupplevelse var stor. Den förväntan infriades
med råge.
Arméns musikkår framförde ett varierat
program som innehöll mycket mer än bara
marscher. Både klassisk musik och mera moderna musikala inslag svävade ut över publiken i sommarkvällen. Ett uppmärksammat
trumpetsolo ur Haydens trumpetkonsert och
en uppvisning av en suverän trumslagarkår ingick i programmet som rönte stor uppskattning
från publiken. Du som inte var där i år. Håll
ögonen öppna inför nästa års program på fästningsmuséet.
Kustjägarveteranerna passade på att inviga en kustjägaravdelning på museet. Löfte om utrymme hade tidigare givits av Amf 1, men efter årsskiftet var inte längre
försvaret huvudman för muséiverksamheten utan ett
konsortie bestående av Strömma Kanalbolag, Vaxholms
Fästnings Musei Vänner och den konsultfirma som fått
i uppdrag att hitta intresserade aktörer. Vaxholms kommun var inte en av dem. Allt arbete som lagts ned för
tillkomsten av en kustjägaravdelning syntes för ett tag
att ha gått i ”putten”. Det hade varit lätt att tappa sugen
i det läget, men som bekant är hela världen full av
tappade sugar och på ingen av dem står det ”kustjägare”, så varför skulle detta bli den första? Genom
Stellan Fagrell (kustjägare och ordf i VFMV) öppnades dörren igen. Ytterligare en stöttepelare i sammanhanget har varit Erik Himmelstrand. Han är,
som bekant, museichef även efter konsortiebildningen. Den som lagt ned mest arbete på att få det
hela i mål är Anders Joninger – gammal kustjägare
och numera muséiguide. Invigde utställningen gjorde Göran Hagberg som ordförande för Kustjägarveteranerna. För oss närvarande blev kvällen en
mångfasetterad upplevelse som ingen av oss hade
velat gå miste om.
WEM

Foto: HJS

borg-skum

3/4

|

2010

9

Till de nygiftas ära formerade JAS
denna amorpil.

Överstelöjtnant Roger Nilsson överlämnar Victoriabataljonens och Amf 1
lysningspresent.

Ögonblick
vi minns!
Foto: KSw

Överste Mats Lindberg får hjälp av
Björn Svensson och Tommy Eklind att
få på damaskerna, inte helt lätta att
klämma på sig storlek 39 när fötterna
är något större.

Delegationen från försvarsmakten som
uppvaktade det blivande brudparet.

Soldaterna avmarscherar mot staden, gröna baskrar i långa led.
Kronprinsessan log lite extra när hon såg
alla gröna baskrar, i alla fall vill jag tro det.
Foto Tommy Eklind, Amf 1

Bevakningsbåtkompaniet på väg tillbaka
till sjöhistoriska.

Alla dessa människor var Amf 1 ansvariga för under bröllopsdagen.
Mj Kristina Swaan
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Välorganiserad

kustjägar-

träff på

Korsö

S

Övlt Leif Eriksson , Stf CAmf1, talar till de ca 240 man kustjagare av olika årgångar.

så var det äntligen dags. På något sätt uppfattar jag

dessa dagar som inledningen på hösten. En skön och trivsam
början på en naturens viloperiod. Som vanligt utgick transporten från Stavsnäs vinterhamn. Tre turer med svävare, som
tar omkring 60 man, var inplanerat. Via mejl på nätet fick jag
besked om att jag skulle åka med första turen kl 09.00 på
lördag och åter 10.00 på söndagen. Några av våra veteraner
hade redan åkt ut på fredag eftermiddag och mötte upp vid
vår ankomst. Snabbt genom förrådet vid
stranden för uthämtning av sängkläder
och därefter anvisades Wicke och jag till
barack 992 i kompanigatan.
Natten till lördag sov jag över hos
Lars ”Wicke” Wiklund. Vi har hållit ihop
sedan han började skälla på mig, som
överfurir, när jag gjorde värnplikten på
dykarna 60–61. Skällandet har under åren
förbytts till glada välkomstrop när vi träffas. Hans hustru Iréne skjutsade ner oss
till Stavsnäs och nu letade vi oss fram till
byggnad 992 för att kampera ihop på valfritt tvåmanna-logement.
efter medhavd
ankomstwhisky lämnade vi rummet för att
söka upp gamla kamrater. Bara att få vandra
på Korsömark en kort
stund tillsammans med
dessa var värt hela resan. Men mer skulle
erbjudas. En ögonbrynarhöjare var informationen att det pågick en
övning i amfkårens regi
tillsammans med en
avd ur Holländska marinkåren på Korsö.
Salta Boys från olika åldersgrupper.
efter förbrödring under några timmar begav vi oss ner till matsalen och
möttes av musik som ökade i styrka då vi närmade oss matsalen. Där utanför satt Amf 1 musikkår och spelade allt från
marschmusik, slagdängor och till och med en psalm. Detta
arrangemang var riktigt stämningsfullt.
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efter lunch gjordes en förevisning i hamnområdet med fritagning av gisslan. En fritagningsstyrka landsteg nedåt kompaniofficersmässen och avancerade förbi hamnområdet. Säkrade terräng och fritog - drog sig sedan växelvis tillbaka med
understöd och svepte iväg från det farliga området med 90H.
Därefter var det åldersklassvis
uppställning vid
100-mannabaracken mittemot markan. Musikkåren stod beredd efter omgruppering. Vår ordförande, Göran Hagberg,
tog emot avlämning
från resp åldersklass
(totalt 166 närvarande)
varefter han i sin tur
lämnade av till stf regementschefen
övlt
Leif ”Ecka” Eriksson.
Han utropade: ”Tjenare kustjägare!” och
fick till svar ett unisont: ”Tjenare överstelöjtnant!”
efter välkomsttalet spelades gamla
KA1 marsch som numera döpts om till
amfibiekårens marsch.
Så följde baskerceremoni och därefter medalj och hedersteckenutdelning varefter musikkåren
spelade ”Den svenske kustjägaren”.
C Kjkomp Mattias Karlsson uttryckte i sitt tal hur mycket det betydde
för honom och kompaniet att vi kustjägarveteraner finns som organisation.
Så var vi fria att fortsätta förbrödringen. Det fanns också tillfälle att lyssna
på föredrag om SSG och om försvarsutvecklingen – eller avvecklingen som
många av oss uppfattar det som.
Så var det dags för middag. Gentil
så det förslog med både förrätt huvudrätt och efterrätt. Aldrig
hade man väl trott att framtiden skulle erbjuda vin snaps och
öl i matsalen på Korsö. Det blev stimmigt så det förslog.
Glädjen var påtaglig och snapsvisor sjöngs så man knappt
hann med att inmundiga sig den starka drycken.

Forts. sista sidan

»
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God Jul och ett
Gott Nytt År

tillönskas Alla Vapenbröder
och Systrar

Styrelsen

Foto: HJS

Välorganiserad

träff på »
kustjägar-

Korsö

Två snapsvisor till och man hade tillfredställt
vilken nykterhetsrörelse som helst.
Efter middagen tog fortsatt förbrödring vid i
barackernas dagrum och på markan. Holländarna
anslöt vid markan och infoutbyten gjordes. Erfaren
heten (som kommer med åldern) sade mig att det var
dags att gå till sängs när klockan närmade sig dagen
därpå. Wicke var klokare än jag för han låg redan
mellan lakanen när jag klampade in.
Söndag morgon och ned till matsalen för en i alla
avseenden kontinental frukost. Ingenting hade undanhållits oss garvade jägare när
det gällde matintag under hela
vistelsen. Heder åt köket och
arrangörerna. Ni som inte var
där skall vara glada som inte
förstår vad ni missat, för då
skulle ni gräma livet ur er. Giltigt skäl för frånvaro är egentligen bara eget dödsfall – och
knappt det. Åtminstone ser jag
fram emot nästa septembermöte
2011.
WEM
Foto: HJS

Den eminenta
Amf 1 friv musikkår
underhåller med
välklingande toner
utanför matsalen.

