”Norrlandsguld” i Skärgården – på hemlig ort.
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Red har i dagarna erhållit ett brev från en broder
som inte kan acceptera vår anpassade namnändring
och därför begärt utträde ur kamratkretsen. Det
känns sorgligt med en sådan uppfattning för det är
nu som vi verkligen behöver våra medlemmar för att
ge oss styrka på ”hemmafronten” i vår nya skep
nad. Vi kan inte leva kvar i det gamla i dessa tider
av förnyelse och anpassning. Självklart lever min
net av det som varit och det ska så förbli i bl a tradi
tioner och symboler. Det är då upp till oss äldre
bröder att föra minnet vidare. Då duger det inte att
vi kliver åt sidan och stoppar huvudet i sanden.
Minns detta: ”Varje framtid bygger på det för
flutna”.
Vid besök på förbandet kan man lätt konstate
ra en stark framtidstro och positivism. Givetvis finns
det plats för nostalgi och återblickar men det är
framåt som gäller!
För övrigt så kan man i skrivandets stund
glädja sig åt att vintern tycks ha kommit. Allt är vitt
och ljust vilket ger humöret en kick åt det positiva
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hållet. Aldrig ser man så glada barn tumla runt som
i stunder med nyfallen snö.
Vapenbrödernas årsmöte kommer att hållas
enligt annons i skriften och det är vår förhoppning
att vi får ett mangrant deltagande. I annonsen finns
f n inget sidoprogram planerat men vi kommer med
stor sannolikhet att få något annat än bara års
mötesförhandlingen att glädjas åt. Således – boka
in den 14 april.
Det finns en utgivningsplan av B-S för detta år
och det innebär fyra nummer inom traditionsenliga
utgivningsintervall. Under det gångna året hade vi
ganska mycket om kustjägarnas 50-årsjubileum
vilket nu är ett avslutat kapitel.
Vecka 9 är det inryckning av personal till IAS
(Internationell Amfibiestyrka) vid Amf 1. B-S avser
att följa den utbildningen till dess att förbandet skall
vara klar d v s 070701. Vi avser dock att gå tillbaka
i historien och visa KA 1 första internationella upp
drag genom att botanisera i B-S nr 3, 1960. Således
i kommande utgåvor följer vi det moderna för
bandet.
Glöm nu inte årsmötet !
Red.
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Ordförande i vapenbröderna
Chef Första Amfibieregementet

Verksamheten på Regementet är i full
gång efter en välbehövlig julledighet.

när vi blickar tillbaka på 2006 så är det ett

år präglat av dramatiska händelser, intensivt arbete
och stora förändringar. Det var ett speciellt år i regementets historia och tillsammans åstadkom vi väldigt
mycket. Trots omorganisation och flytt genomförde
vi våra uppdrag kopplat till en infrastruktur som inte
var helt färdig samtidigt med ett ansträngt personalläge. Trots detta har vi kommit en bra bit på väg. Men
självklart återstår det en hel del att genomföra. Jag
vill tacka er alla för lojala och kompetenta insatser.
Inför 2007 har vi stora utmanande uppgifter framför
oss, uppgifter som vi bara kan lösa med gemensamma
insatser. Internationella Amfibie Styrkan (IAS) kommer under första halvåret att utbildas och ställas i 30
dagars beredskap från och med första juli. Vi har ett
stort antal anställda som roterar ner till Kosovo (KS
15) och några till Afghanistan (FS 13). Vi har nu i
januari anställt 79 stycken före detta värnpliktiga
enligt förstärkningsavtalet (FA), som skall fungera
som föregångsmän/kvinnor under året så vi går nu
fullt in i tre-terminssystemet. Materielutvecklingen
inom Amfibiekåren fortsätter, ett exempel på det är
vårt nya svävarsystem som skall tas i bruk under sommaren. Infrastrukturutvecklingen på Berga fortsätter,
stridshinderbanan är snart klar, ledningstränings
anläggningen, eldledningssimulatorn och mycket
annat kommer att färdigställas under året. Jag ser
detta som en positiv utveckling.
Men det finns naturligtvis saker som kommer att påverka oss under året. Jag måste tyvärr konstatera att
budgetanslaget är betydligt snävare under kommande
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utbildningsår. Personalläget kommer också att vara
fortsatt ansträngt och påverka vår verksamhet. Det
viktigaste vi gör för framtiden är den fortsatta utvecklingen och beredskapssättandet av IAS som en del av
insatsförbandet 2. Amfibiebataljonen.
Haninge Garnison har också fått i uppdrag av Högkvarteret att se över en omlokalisering av 4. sjöstridsflj till Berga. Analysen visar att infrastrukturen på
Berga medger basering av 4. sjöstridsflj under förutsättning att planerade kostnader för infrastruktur
åtgärder på Muskö överförs till Berga. Hur övriga
enheter av Försvarsmakten på Muskö påverkas kommer att analyseras i närtid, jag kommer att återkomma
med mer information när denna analys är klar.
Som jag inledde med så har vi många utmaningar
framför oss, därför är det viktigt att alla har samma
målbild och arbetar mot samma mål. I detta arbete
måste alla hjälpas åt oavsett var man finns och verkar
inom regementet eller garnisonen.
Det är glädjande att se vilket engagemang som finns i
vapenbröderna, men jag kan också konstatera att vi
tillsammans måste arbeta för att stärka rekryteringen
av nya medlemmar. Jag uppmanar därför alla medlemmar att hjälpa till med rekryteringen.
Håll tillgodo med årets första nummer av Borgskum
Jonas Olsson
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Oskar-Fredriksborg
- utveckling
på ett avvecklatte
n
e
m
e
reg
Kjell Hjalmarsson och jag höll just på att avsluta en av våra
återkommande promenader till Vaxholm och tillbaka då vi
vid passage av Grenadjären – den gamla officersmässen
– uppmärksammade att ytterdörren till densamma stod på
vid gavel. I hallen stötte vi på en högst behörig person i
form av Diana Eriksson som är förvaltare på Vasallen. Vi
presenterade oss och i samma andetag bokade jag tid hos
henne för att få denna artikel till stånd.

några dagar senare skedde mötet. Allt för att
stilla min nyfikenhet liksom läsarens fråga om ”Vad
sker egentligen på gamla KA1?” Det visar sig pågå
mycket som inte syns för en utomstående betraktare.
Tre viktiga projekt driver Vasallen. En kulturmiljö
inventering pågår för att fastställa vad som kan betraktas som skyddsvärt inom området. Geotekniska undersökningar sker för att ge förutsättningar för nybyggnation.
Energianalys pågår också för att
fastställa på vilket sätt området i
framtiden skall energiförsörjas
genom värme.
Diana betonar att Vasallen
Rindö prioriterar verksamhet som
kan dra hit arbetstillfällen.
”Det är många företag som vill ha
förrådsutrymmen, men inte flytta
hit någon verksamhet i övrigt. Till dessa förfrågningar
tackar vi artigt nej.” säger Diana och fortsätter

«Vad sker
egentligen på
gamla KA1?»

”Främst vill vi ha verksamheter som gynnar området
och omgivningen (Rindö/Vaxholm/Värmdö red anm.).
T ex serviceverksamhet, kontorsverksamhet. Vi har för
närvarande ett tiotal entreprenörer”.
”Vi ser i nästa steg en uppbyggnad av restaurangverk
samheten och vi tänker oss också ett konferens
koncept.”
På Vasallens hemsida (www.vasallen.se/vaxholm)
hittar jag en lista över entreprenörer och bestämmer mig
för att ta kontakt med några av dem för B-S räkning.
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Diana Eriksson,
Förvaltare i Vasallen

Vattenhallen
Den drivs av Johan Karlöf, Daniel Nilsson och Niklas
Wallenholm. Johan och Daniel är båda reservofficerare
och utbildade stridsbåtsförare, medan Niklas är leg naprapat. Vattenhallen hyrs i Aktiebolagsform. Invigning
vid återöppnandet skedde den 9 sept 2006 och kontraktet gäller till den 1 april 2007 med möjlighet till förlängning. Enl Vasallen är den årliga driftskostnaden för vattenhallen omkring 900.000.- utan verksamhet, vilket
man inte kan ta ut av hyresgästen. Den är öppen för allmännheten
och det går
att både köpa
hel
eller
halvårs kort
(1100.- resp
1900.-) eller
betala
per
gång (50.-/
30.- för barn
och under 6
år gratis).

En välbesökt vattenhall.

Måndagkvällar efter simskolan- mellan 1930–2130
finns chans till motionssim med dämpad belysning och
klassisk musik. Även gym finns det och Niklas står till
tjänst som naprapat. Att få massage är också möjligt liksom kostrådgivning och personlig instruktör vid gymmet. Hallen nyttjas av ett flertal intressenter utöver allmännheten. Olika skolor, såsom Lillsveds folkhögskola
och vissa skolor i Vaxholm jämte Vaxholms kanotklubb
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Daniel Nilsson på sin arbetsplats.

kommer frekvent. Turebergs simsällskap
har gjort förfrågan om tillgänglighet enär
deras egen hall skall byggas om. Just nu
funderar man på att införa ett sommarkort
och att bygga en trappa ner till gräsmattorna ovanför hamnen där man under
varma sommardagar skall kunna relaxa i baden-baden
fåtöljer. Vi uppmanar dig som har möjlighet att hjälpa
till och stödja en permanentning av denna verksamhet
att göra ett besök och koppla av med lugna simtag – varför inte en måndagkväll till klassisk musik?
Hamnen
Daniel och Johan driver också gästhamnen. Diana var
tydlig med att man inte vill ha en permanent varvsverksamhet här. ”Visserligen skulle vi kunna sälja hamnen
till ett bra pris till ett varv, men det blir en kortsiktig
vinst. Hur intressant skulle resten av området då bli
med surrande maskiner och kringåkande truckar?” frågar sig Diana. Här erbjuds nu för båtentusiasterna en
hamn med goda bilparkeringsmöjligheter och minst ett
par hundra båtplatser. Här finns el och vatten, tillgång
till tälttork för torkning av våta prylar och dusch för
båtägarna. Kranar och slip och möjlighet att hyra båthuset för reparationer. Jag förutspår att denna hamn kommer att vara fullbelagd om några år (red anm). Dessutom
finns – i det som var minörhamnen – tre företag med
marin anknytning som kan stötta båtägare vid behov.
Nämligen: Blue ocean yacht som säljer Beneteaubåtar.
MR Support som sysslar med marinelektronik och Nord
drivsystem som har tillverkning i Upplands Väsby har
skaffat sig ett kontor här. Månne sker en överflyttning
av verksamheten?

Badgäster i
simskolan.

sysslar med hydralik, mekanik, elteknik och värmepumpar dels företaget AB 2bac (utläses AB tobac). Det
senare företaget är en främmande fågel i sammanhanget
och ganska exotiskt. Här skall med tiden bli en fabrik
som producerar handrullade cigarrer! Företaget är nystartat och drivs av Ulf Sundqvist och Mikael Sund
ström. Vilken idé! De huserar i det som är den bortre
delen av matsalen, i det som tidigare var ett förråd för
reservlivsmedel.
BS: ”Hur har ni kommit på det här? Har ni varit på
Cuba för att få inspiration?”
US: ”Nej, i själva verket har vi blivit inspirerade av
min yngre bror som i Finland har en etablerad
cigarrtillverkning. Han stöder oss i vår etablering. För
närvarande skapar vi kundkontakter med hans varor
som underlag. Hans cigarrsortiment går under namnet
Piano och vi kommer att börja licensverksamhet i
Sverige med Pianos cigarrprodukter.”

Gamla matsalen
Nere i hamnområdet där gamla matsalen ligger (ombyggd för förrådsverksamhet åt amfibiebataljon) har två
entreprenörer sitt tillhåll. Dels Berholts polyteknik som

Mikael Sund
ström (tv) och
Ulf Sundqvist
tar det Piano.
BS: ”Hur håller ni näsan – rent ekonomiskt – över
vattenytan. Ni har ju ett tag kvar till verksamheten
genererar några pengar?”

Cigarrfabriken.

US: ”Vi jobbade tillsammans som anställda i en
firma under 10 år. Den här verksamhetsidén växte
fram succesivt, nu var det dags att förverkliga den.
Vi lever på det hyfsade avgångsvederlag vi fick då vi
Forts. sid 6
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BS: ”Är du båtbyggare?”
HS: ”Jajamen! Egentligen utbildade jag mig först
till lärare men sadlade om och gick på Ingmarsö
båtbyggarskola. Ett kort tag också på Skeppsholmen
med Hernlund som mentor.”
Det visar sig att han jobbar ihop med en man som heter
Jyrki Hämenoja men de har varsin firma och sysslar
med träbåtsrenoveringar både på skrov och i inredningar. Håkan var med vid renoveringen av yachten Alba
som sjönk för 30 år sedan men som nu åter rider på vågorna som charterkryssare. När den inte gör det ligger
den vid Pampas marina.

Urban Lisinski Dekorklippan AB

slutade, men räknar med att klara oss under ett år.
Siktet är inställt på produktion om ett år med minst
en produkt ur Pianos sortiment.” Med en ”Cigarr
muta” lämnar jag lokalen för att ta mig bort mot nedre
verket.

Höjdpunkten
På telefon kommer jag i kontakt med Rindö hamn
restaurant och event.
BS: ”Jag sitter i min bil bakom matsalen på Rindö.
Här verkar heldött, var är ni?”

BS önskar 2bac lycka till i försöket att göra om
Rindö till ”Lilla Cuba”. Ta’t Piano grabbar!
Snickeriverkstaden i fortbacken
Urban Lisinski öppnar dörren till sin verkstad och hälsar
mig välkommen. Vi känner varandra eftersom hans och
min hustru är lärare på Rindö skola.
BS: ”Hej Urban! Berätta vad du sysslar med!” blir
min uppmaning.
UL: ”Mitt företag heter Dekorklippan AB. Tidigare
hade jag verksta’n i Stockholm, men tog chansen att
förpassa mig hit eftersom jag bor på ön. Bara att
slippa resa är ju rena inkomsten förutom närheten till
hemmet. Här gör jag dekorer till allt möjligt. Till film
och stillbildsreklam. För muséiutställningar m m.
Ibland får jag omfattande beställningar och kan ha
upp till 10 personer som projektanställda, men någon
fast anställd personal har jag inte.”
BS: ”Hyr du hela området här nere?”
UL: ”Ja, men jag har inte användning för alla
utrymmen så jag har hyrt ut en del i andra hand till
Håkan Söderkvist.”
BS: Tack ska du ha, jag tror jag kilar över till honom
för en intervju!” Sagt och gjort. In genom dörren, där
sitter Håkan med hörselkåpa och slipmaskin i handen.
Ett fasligt väsen kommer från spånsugen. När han
uppmärksammar min närvaro stänger han av.
BS: ”Vad försiggår här?”

Båtbyggaren Håkan Söderkvist.

Företagets representant: ”Vi är i Hägersten och skall så
vara till dess vi kommer över i slutet av februari. Då
kommer vår huvudsakliga verksamhet vara att göra
portionsförpackningar till försäljning genom ICA eller
motsv org. Vi kommer också att öppna restaurang,
inledningsvis för luncher.”
Låter lovande. Inte utan att jag blir sugen på en matbit.
Hemåt således efter en givande förmiddag. Nu bäste läsare lämnar jag dig för att bläddra vidare i vårt alster och
avslutar med att hänvisa till Vasallens sida för den som
intresserar sig för mer info om den civila utvecklingen
av vårt kära gamla regemente.
Text & foto: WEM

HS: ”Jag håller på med en trälucka till en segelbåt.”
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BKustartillerister
B
M
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S
S
på resa
B
med SMB SM

Musikstund ombord.

B
M
S
B
M
S

Lars Wiklund drar ngn historia för red allt medan
Rolf Nordfelt låter maten smaka.

det är svårt att undvika reklam för SMB
(Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek) när man vill
berätta om en givande resa på Ålands hav med duktiga föreläsare stöttade av en liten mässingsorkester
och ledd av bl a en sådan ”rese”(ledare) som Öv1
Einar Lyth. Det var för andra året i rad som jag
beslöt mig för att deltaga. Resan riktade sig till
medlemmarna i bokklubben redan under sensommaren och var synnerligen prisvärd (c:a 950.-) då
både 2-bäddshytt, buffé och frukost jämte 8 föredrag ingick. Redan i avresehallen strödde den lilla
mässingsorkestern sina gyllene tonpärlor över oss
400 deltagare. Stämningen blev inte lägre av att vi
i stort sett omedelbart vid embarkeringen kunde ta
oss till en väntande buffé och vid ett fortsatt lyssnande till mässingsorkestern intaga öl, vin och/eller
snaps. Den enda punkten på dagordningen denna
torsdagkväll – den 2/11 – var förhållningsorder inför morgondagen och en presentation av föredragshållarna. Ämnesområdet var förstås militärhistoria
med tidsmässigt stor spännvidd. Där fanns således
något att glädjas åt för alla eller vad sägs om att få
höra Jan-Öjvind Swahn berätta om Ronneby blod-

Två Kustartilleriprofiler från 70- och 80talet
med militärhistoriska intressen. Ted Liivrand
och Sten Munck af Rosensköld.
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Kjell Hjalmarsson och Anders Joninger nöjda
efter lunchen.

bad eller höra Jan-Gunnar Isberg redogöra för
moderna FN-operationer i östra Kongo mot olika
krigsherrar.
Tore Forsberg var en frisk fläkt i sammanhanget. Han berättade om spioner och kontraspioner ur en självupplevd synvinkel. Han har ju dessutom skrivit en bok tillsammans med en fd
KGB-överste. Åsa Karlsson berättade initierat om
adelsätter som genom krigen under Karl XII för
lorade sina arvslinjer på mansidan och försvann in
i historien. Föredragen var föredömligt koncentrerade till 40 min vardera vilket gjorde att man aldrig
hann tröttna och tvingade dessutom föredragshållaren att disciplinera sig. Det var, som rubriken
skvallrar om och bilderna visar, inte enbart undertecknad vapenbroder som hade ett kustartilleristiskt
förflutet ombord. Nästa höst funderar jag på att ta
med mig vapenbrödernas bordsstandar till buffén.
Du som känner att detta vore något för dig, men
som vill ha hjälp att komma med, kan ringa eller
mejla Hans-Jochen Seifert eller mig. Mina uppgifter behöver därvid kompletteras med mobil:
0731-805 805 och mejladress: vwruna@telia.com
Text o foto WEM

Vår mångårige vice ordförande Ulf Ressel deltog i
temaresan.

Einar Lyth och Anders Lundström, SMB, tackar
här föreläsaren Tore Forsberg.
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Höstmiddag

Vapenbrödernas

så bar det av med bussen från färjläget i Vaxholm.
Denna gång var inte slutmålet Långa raden på Skeppsholmen som tidigare, utan färdlängden var dubblerad
med Berga slott som ändstation. Under resans gång stannade bussen till för att ta upp vapenbröder. Vaxholm–
Resarö – Centralstation, var några hållplatser. ”Acke”

Axelsson, en av våra äldsta bröder, kom också med,
trots en tidigare incident (där han som fotgängare blev
påkörd av en bil) som justerat honom. Sonen ”Kecke”
beledsagade. Vid ankomsten till Berga hälsades vi välkomna av regementschefen med fru.
Middagen var traditionsenlig med sill som förrätt
och ärtsoppa med punsch jämte pannkakor och sylt som
huvudrätt. Även om ingen skugga faller på Långa radens
restauration måste sägas att utskänkningen var ymnigare
och sillinläggningarna flera. Klubbmästare Staffan
Vestin såg till att upptryckta sånghäften icke fick förbli
liggandes någon längre stund. Kaffe serverades i salongen och tillbehör inhandlades vid bardisken för de som så
önskade.
Här föll mina ögon på en äldre vapenbroder som
satt ensam i ett hörn. Undrar just vad han varit med om
under sin värnplikt?
Jag klev fram och presenterade mig och bad att få
upplysa vapenbröderna om – genom tidningen Borgskum
– vem han var och vad han hade för koppling till förbandet. Tore Sköldberg var namnet och han hade tjänstgjort
som kommissarie på förbandet 1944 – 45. Medlem blev
han först på 60 - talet då han kom att sitta bredvid Ulf
Ressel (tidigare vice ordförande i vapenbröderna) vid en
middag på Gåshaga.Tore var på 13:e kompaniet där
Eric Jarneberg då var chef. Sin civila livsgärning har
Tore ägnat redaktörskap för en facktidskrift inom trävarubranchen. Sin sista repövning gjorde Tore 1968. Tore
minns med glädje en dåvarande furir som hette Erik
Aldén. De tränade löpning tillsammans på Rindö på fritiden. Om du läser detta, Erik, så skulle Tore bli glad om
du kontaktar honom på tel. 08 - 663 3216.
Kvällen tog slut alldeles för fort, som den alltid plägar i goda vänners lag. Inte heller i år vann jag något på
lotterna men gläds med dem som gjorde så. Vi ser fram
mot nya höstträffar och med fler deltagare än de c:a 35
trogna som nu dök upp. Lev väl till nästa gång säger
Borgskums redaktion.
WEM
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Stilleben ”Jägarvila”

När Du

föddes – grät Du och alla runtomkring dig log.
Lev så att det, när du dör, är du som ler
emedan alla runtomkring dig gråter.
											NN

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och behåller dem i vårt minne
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Viola Andersson

Vaxholm

Ragnar Brodén

Hägersten

Olov Neckman

Vaxholm
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Vintermorgon över Solöfjärden

In Memoriam
Borgskums redaktör emeritus
Olle Neckman har lämnat oss.
Han blev 85 år och efterlämnade, som närmast sörjande,
makan Astrid och barnen Eva, Gunilla, Uffe, Bittan och
Lars med familjer.
Olle kom från Luleå men redan som 20-åring sökte
han sig söderut och Vaxholm kom sedan att bli hans fasta
punkt. 1945 blev han fänrik vid dåvarande Kustartilleriet
och placerades vid Vaxholms Kustartilleriregemente och
detta regemente kom han att vara trogen under större delen av sin tjänstgöringstid.
Att Olle hade sökt officersyrket syntes för mig inte
helt naturligt när vi sammmanstrålade på 3. batteriet
KA 1 1962. Han kom som kapten ut från regementsstaben för att en tid få slippa stabstjänsten och ånyo få känna truppatmosfären. Jag var löjtnant och s k ÄIO (äldste
instruktionofficer) på batteriet. Olles framtoning var en
mjukare och vänligare variant än den jag var van vid under min utbildningstid och som jag då tyckte inte passade
på trupp. Men när jag av en kollega fick ett utdrag ur en
instruktion från Karl den tolftes dagar, som angav hur
officerare skulle uppträda mot underlydande, började jag
ändra uppfattning. Om kaptenen stod det så här:

Olle och jag kom att komplettera varandra på ett strålande sätt.
Han för vänlighet och medkänsla, jag för ”raseriet”. Vi fick ett
väl fungerande batteri.
1962 tillträdde Olle som
redaktör för Vapenbrödernas
och regementets tidning BorgSkum. Varför ville du bli redaktör frågade jag då. Jag blev beordrad svarade Olle. Jag citerar
här några rader ur Olles introduktionsanförande i Borg-skum
nr 1 1962:
”Många vapenbröder har
säkert hyst vissa farhågor inför
skiftet av redaktör. Hur skall det
gå för Borg-skum, då överste
Allan Cyrus lämnar sin post
efter 20 års effektivt arbete? Är
det en svår uppgift att efterträ
da en sådan kapacitet?
– ”Det är alldeles riktigt
– det är en mycket svår uppgift
jag ställes inför”.

borg-skum

1/07

Olle begravdes den 2 februari 2007 i Vaxholms Kyrka.
Vapenbröderna representerades av major Christer Sand
ström med Vapenbrödernas fana. Det var en värdig ceremoni där många Vapenbröder deltog för att ta ett sista
farväl av Borg-Skums redaktör emeritus Olle Neckman.
Vi kommer att bevara hans person och gärningar i ljust
minne.
TAS

Foto: Emilie Neckman

«Kaftenen varde som en far
för sin hop och rädde den för
löjtnantens raseri»

Ja, vi vet hur det gick.
Olle klarade uppgiften
med glans och eventuella
farhågor, om dom över
huvud taget funnits, kom
på skam. Olle uppnådde
väl sin företrädares kapacitet och tidningen fick en modernare touch och nådde
även ut till den värnpliktiga åldersklassen.
Vi kan notera att Borg-Skum har funnits i 71 år. Av
dessa var Olle redaktör i 33 år, ett rekord som knappast
lär slås.
Privat hade Olle en hobby som kanske bättre kan
klassas som passion. Han älskade att spela piano och jag
minns som granne många kvällar då man kunde sitta och
njuta av stilla pianomusik som sökte sig upp till vår lägenhet. Att Olle även komponerade var för mig en hemlighet tills begravningen då ett av Olles stycken framfördes, ett stycke han komponerat till sin hustrus 60-årsdag.
Styckets titel är ”Jubel”.

Vapenbröderna representerades av major Christer Sandström med Vapenbrödernas fana.

11

Ett utdrag ur Borg-Skum nr 3, augusti 1960
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130 61 Hårsfjärden

Årsmöte

2007

Vapenbröder och Systrar
Den 14 april genomförs årsmötet på
Första amfibieregementet BERGA.
Buss avgår från Vaxholm färjeläget 09.30
via Roslags-Näsby – Klarabergsviadukten – Berga

program
Ankomst Berga ca 10.45
Årsmötet genomförs i Blå salen
En enklare lunch i matsalen
Hemtransport ca 14.00

Anmälan måste göras
på telefon till
Gun Källman arb 541 72 14 01
mobil 0768 27 31 60 eller
hem 08 541 368 89
Christina Grahn hem 541 350 61
mobil 0706 71 27 14
senast den 30 mars

Hjärtligt välkomna till Första amfibieregementet BERGA
önskar styrelsen för Vapenbröderna

