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Vapenbröder och i förekommande fall systrar, som ni har 
kunnat se i media så händer det en mängd saker i försvars
makten. Undertecknad försöker följa alla svängningar för 
att kunna delge Er de eventuella godbitarna som rör vårt 
Förband och då faller fokus på ett Regeringsbeslut från 
torsdagen den 12. april. Amfibieförbandet anmäls till EU 
militära styrkeregister för krishantering. Nu är vi med 
”stora svängen”. Som före detta Officer i ”Invasions
försvarets” tidevarv inställer sig undran varför man inte 
accentuerar det nationella försvaret och då i synnerhet 
Amfibiekåren med sina färdigheter i Skärgårds och kust
nära områden. Glädjen över regeringsbeslutet bland dom 
yngre officerarna kan man förstå – nu öppnas en ny pryl
marknad och eventuella internationella engagemang. 
 Håller vi på och tappar vår speciella kompetens?
 Notera att vi redan har tappat exempelvis minvapnet 
som krävde många års uppbyggnad m m. Här närmar jag 
mig politiska resonemang som jag tidigare skrivit inte hör 
hemma i denna tidskrift – så, slut på kvirret.
 Vi gläds åt Amfibiekåren och håller tummarna att 
kompetensen och viljan räcker till.
 Regementschefen har tillsatt en arbetsgrupp för att 
utreda förhållandet grön basker /utbildningstecken. Den 

gröna baskern hade vi som utbildningstecken för Kust
jägarna och de fick kämpa hårt för att få bära densamme. 
Efterhand så har det dribblats lite hit och dit med denna 
basker som att från början varit en symbol för en viss kva
litet och som sedermera blivit en huvudbonad och då ned
ärvd från kustjägartiden. Det fanns också en tid då Amfi
bieförbandet bar mörkblå basker och kustjägarna sin 
gröna d v s fortfarande ett utbildningstecken.
 Nu blir det förhoppningsvis snart ordning på vad 
man skall bära inom Amfibiekåren avseende huvudbonad 
och utbildningstecken.
 Jag vill dra en lans för det som förkunnas på sidan 16 
i föreliggande skrift nämligen Kamrat föreningsträffen som 
i år hålls av kamraterna på Gotland. Denna resa rekom
menderas bl a för att  hedra KA 3 Kamratföreningens insat
ser för sin fortlevnad.
 Årsmöte har vi avhållit och i samband därmed har 
det blivit nya medlemmar i styrelsen – se sid 2.  BorgSkum 
vill härmed uttala sitt tack till dom som lämnar sina åta
ganden och hälsar nya styrelsemedlemmar välkomna.
 Ett litet påpekande: förändringar av medlemsstatus 
lämnas till Skattmästaren och inte till Redaktören. Förres
ten – ”Ragga” fram före detta anställda och värnpliktiga 
till att utöka vår kamratkrets.            

Red.
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O r d f ö r a n d e  i  v a p e n b r ö d e r n a
C h e f  f ö r s t a  a m f i b i e r e g e m e n t e t

det är med stor glädje jag konstaterar   
att vi efter ett intensivt och målmedvetet arbete nu är 
ett registerförband.

Torsdagen den 12 april fattade regeringen beslut om 
att anmäla del av Amfibiebataljonen, IAS (Internatio-
nella Amfibiestyrkan) i 30 dagars beredskap samt 
hela bataljonen i lägre beredskap till EU:s militära 
styrkeregister för krishantering. Det skall tydligt 
framhållas att det är tack vare den kvalitet och den 
rika kompetens som förbandet förfogar över som har 
resulterat i detta positiva beslut och jag vill därför 
rikta ett stort tack till samtliga medarbetare som tål-
modigt och effektivt har arbetat i och för färdigstäl-
landet av den Internationella Amfibiestyrkan.

Utbildningen av den Internationella Amfibiestyrkan 
(IAS) har gått enligt plan. En gemensam slutövning, 
NATO-övningen Noble Mariner har ägt rum i Karls-
krona skärgård och i Polen tillsammans med enheter 
ur Finska Nylands Brigad. Övningen har attraherat 
såväl nationell som internationell uppmärksamhet 
och i Karlskrona besöktes förbandet av Hans Majes-
tät Konungen, Finlands Överbefälhavare samt 15 för-
svarsattachéer ackrediterade till Sverige. Övningen 
har förlöpt bra och har föranlett mycket beröm till 
förbandet från besökare. 

Den Internationella Amfibiestyrkans återstående 
verksamhet omfattar vård och förrådsställande av 
materielen för att, som planerat, ställas i 30 dagars 
beredskap per den 1 juli 2007. Detta nummer av 
Borgskum kommer huvudsakligen ägnas åt att be-
skriva vårt registerförband.

Övrig förbandsverksamhet omfattar bl a förberedel-
ser inför mottagandet av nya värnpliktiga som rycker 
in vid förbandet i juli. 

Vidare har den utbildning som förbandets anställda 
förstärkningssoldater genomfört under sin tredje ter-
min bedrivits planenligt på amfibiebataljonen och jag 
kan med glädje konstatera att vi i dessa individer fin-
ner utmärkta föregångsmän och kvinnor för den kom-
mande åldersklassen.

Förbandet har flertalet anställda tjänstgörande i 
 Kosovo (KS 15), Afghanistan (FS 13) samt på andra 
utlandsbefattningar, individer som utför ett mycket 
bra arbete. Jag vill därför ta tillfället i akt att rikta en 
särskild hälsning till Er samt mitt varma tack för de 
förträffliga internationella insatser som Ni genomför. 
Era insatser är ovärderliga och att Ni utgör mycket 
goda ambassadörer för Sverige, Försvarsmakten och 
förstås för Amfibieregementet.

I skrivande stund pågår rättegången efter den tragiska 
stridsbåtsolyckan vid Sollenkroka 2004, en process 
vari beslut ännu inte har fattats. Regementets f d för-
bandschef står åtalad för arbetsmiljöbrott och båtche-
fen för vållande till annans död samt vårdslöshet i 
sjötrafik. Som jag tror att alla förstår kommer jag inte 
att kommentera eller ägna mig åt spekulationer i det 
tänkbara utfallet av rättegången innan dom har med-
delats officiellt.

Avslutningsvis vill jag önska samtliga anställda och 
vapenbröder en varm och skön sommar samt en av-
kopplade semester.

Håll till godo med årets andra nummer av  
Borgskum!

Jonas Olsson
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Den som vågar  

     – vinner!

det var en intensiv period då mycket hände och 
stod på spel. Vi ställde upp en nordisk brigad i Bosnien 
under NATO-befäl. Vi gick med i EU och blev aktiva 
inom ramen för det spirande europeiska gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet (GUSP). Vi 
blev aktiva medlemmar i PFP = NATO samarbetet Part-
nership for Peace med syfte att knyta icke NATO-med-
lemmar (Sverige, Finland, Österrike, Irland), forna sov-
jetiska sattelit stater, nya östeuropeiska republiker och 
Ryssland närmare det transatlantiska samarbetet. Vi på-
började arbetet med att – avseende doktriner, stabsruti-
ner och försvarsmateriel – bli interoperabla med sam-
verkande staber och förband inom NATO- familjen. Vår 
svenska försvarsindustri öppnades upp mot den europe-
iska och amerikanska industrin i syfte att anpassa vår 

materielutveckling mot den globaliserade marknaden 
som är helt beroende av det standardiseringsarbete som 
NATO svarar för.
 Kort sagt – Sverige påbörjade sin utveckling mot 
att vara en avseende utrikespolitik, säkerhetspolitik, för-
svarspolitik och försvarsindustri fullvärdig medlem av 
det europeiska och transatlantiska samarbetet – låt vara 
med vissa förbehåll (läs  bindande försvarsförpliktel-
ser).

de senaste 10 åren har jag drivit ett eget litet företag. 
Från att i början ha arbetat som konsult för vår försvars-
industri har jag under de senaste åren koncentrerat mig 
på att utveckla, tillverka och marknadsföra marina spe-
cialfarkoster (dykfarkoster, svävare, landstigningsfar-
koster). Fokus nu är att ta fram en dykfarkost för våra 
attackdykare och specialförband. Därför kommer denna 
artikel att handla om detta projekt.
 Attackdykarna, som nu funnits 50 år inom vapnet, 
är specialutbildade för framskjuten spaning. Deras för-
måga är omvittnad hög inte minst beroende på den ge-
digna utbildningen och den starka psykiska och fysiska 
kompetensen hos varje enskild attackdykare. Samtidigt 
är den taktiska förmågan och uthålligheten begränsad 
eftersom simning  under vatten är ansträngande och möj-
ligheten att ta med utrustning begränsad. 
 För 10 år sedan genomfördes prov med en primi-
tiv farkost (Subskimmer) som visade att den taktiska 
förmågan kunde höjas avsevärt med en utvecklad far-
kost. Ingen sådan fanns dock på mark naden, som kunde 
uppfylla de krav fanns.  Systemet fick namnet dgB = 
Dyk Grupp Båt.

Det är 18 år sedan jag senast skrev i vår tidning. Då som avgående rege
mentschef och ordförande för Vapenbröderna. Mycket har hänt sedan 
dess både vad gäller försvaret, vårt regemente och på det personliga pla
net. För 10 år sedan slutade jag i försvaret efter att under tre år haft upp
draget att starta upp vår militära mission vid ambassaden i Bryssel. 

DGB 2006
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Följande funktionskrav har tagits fram av högkvarteret 
och försvarets materielverk:     

”DGB skall kunna transportera 6 dykare med 
medförd utrustning (totalvikt ca 1000 kg) på och 
under ytan samt även i ett kontrollerat läge däremel-
lan. DGB skall kunna vattenfyllas kontrollerat och 
transportera dykarna vått i uläge. Dykare som 
transporteras skall bära komplett dykarutrustning 
och andas oxygen från sina dykapparater. På djup 
större än 8 meter skall dykarna försörjas med 
andningsluft via fast inbyggd andningsinstallation.
DGB skall vara så konstruerad och utrustad att ett 
militärt sjövärdighetsbevis kan erhållas.

För full ytlägesfunktionalitet skall DGB:
•  Vara användbar året runt (isfria vatten) i 
 svenska vatten
•  Ha en fart ytläge på ca 30 kn
•  Ha en räckvidd ytläge ca 100 Nm
•  Kunna framföras av 2 man

En fullt funktionsduglig DGB skall dessutom:
•  Ha en fart uläge på ca 4 kn
•  Ha en räckvidd uläge om ca 6 Nm
•  Kunna inta uläge inom ca 3 min från full fart 
 i ytläge
•  Vara operativ ner till 25 m
•  Kunna framföras stabilt i mellanläge
•  Kunna uppfylla säkerhetskrav för dykare vid 
 djupändring
•  Ha installationer för att kunna navigera såväl 
 på som under ytan
•  Kunna framföras av 2 man
•  Kunna avvägas i svenska vatten 
 förkommande salthalter”

Det är en farkost som klarar dessa krav som mitt 
företag utvecklat och tillverkat. I konstruktionsarbete 
har ca 20 konsulter medverkat och i tillverkningen 
av prototypen är ca 30 företag underleverantörer. 
Bland konsulterna finns Petter Håkanson som 
konstruerat stridsbåt 90 och som svarat för skrov-
design av DGB.

Mitt företag finns på Rindö Marine varvsområde i 
Vaxholm (tidigare SK verkstäder) och Rindö Marine 
är en viktig part i arbetet både avseende konstruk-
tionslösningar och installation. 

Några ord om konstruktionen:
Skrovet är tillverkat av kolfiber, dieselmotorn sitter i 
en rostfri motorkapsling, pontoner typ RIB ger extra 
flytförmåga, fyra elektriska trustrar ger fart i under-
vattensläge och ett stort förråd av andningsluft 
svarar för luft till tankar, ventilstyrning samt and-
ningsluft till dykarna. Navigationssystem komplet-
terat med sonar och gyron ger erforderlig informa-
tion till föraren för navigering och manövrering.

Kort sagt – ett stort antal kvalificerade delsystem 
ger farkosten den unika förmågan att fungera som 
en snabb båt på ytan, med en liten signatur i ett 
mellanläge och ett helt dolt uppträdande under ytan.

Prov och försök vid Amf 1 med prototypen har 
påbörjats under hösten och fortsätter under som-
maren 2007. Arbetet med att ta fram serieversionen 
även för export påbörjas under hösten när erfaren-
heter från proven har utvärderats.

Fredrik Hillelson

Faktaruta med data för DGB 2006 – The SEAL:
Längd 10,3 m
Bredd 2.6 m
Deplacement 3800 kg
Dieselmotor    MTU 320 hk
Vattenjet RR FF 270
Trustrar 4 st, 20 hk
Luftförråd 40 000 liter
Last 6 dykare (1000 kg)
Djup Ner till 40 m
Fart på ytan 30 knop
Fart mellanläge 8 knop
Fart uvläge 5 knop 
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26.feBruari, solsken på Berga 
som inramning, när den första kontin-
genten ryckte in till IAS. Självklart att 
B-S var på plats med kamera och pen-
na ty vi ser detta som ett historiskt 
ögonblick. Visst har vi upplevt in-
ryckningar förr till både 
grund- och repetitionsut-
bildning och då till Kustar-
tilleriet och för verksamhet 
till det nationella försvaret 
– invasionsförsvaret som 
det numera benämns.
 Men detta, bröder och 
systrar, är den första in-
ryckningen till ett förband 
avsedd för verksamhet på 
den internationella arenan. 
Men var lugn, de ska även 
kunna verka inom det na-
tionella försvaret. Fast pri-
oriteringen ligger fast.
 Det är soldater som 
har genomfört sin grundut-
bildning tidigare och som 
kan komma från olika för-
band i landet som nu börjar 
en ca 16 veckors utbild-
ning. Det gäller att återbe-
kanta sig med personlig ut-
rustning och vapen och 
givetvis förbandets gemensamma materiel. Taktik anpas-
sad till förväntade insatser är förmodligen en ny erfarenhet 
som finns på schemat. Här kan det handla om ren strid (ett 
nytt begrepp under be-
nämning: väpnad strid.) 

och polisiära uppgifter typ 
”mota” demonstranter, skydda 
civilbefolkning mot övergrepp 
m m. Förbandet kommer att 
genomföra stridsskjutningar 
för enskilda, i grupp , pluton 
och kompani med understöd 
av ingående vapensystem.
I slutet på utbildningsskedet 
deltar man i ett antal interna-

tionella övningar bl a i Polen. Detta kommer troligen 
att framgå i media.
 Utbildningsskedet avslutas med en materiell 
återställning och sedan återgår soldaterna till sina  
civila sysslor fast med ett beredskapskrav i baggaget.
 De här soldaterna är anställda med lön som 
ligger på dryga 20 kkr per månad, för exempelvis en 

skyttesoldat, med fri mat och logi 
samt en del andra förmåner. Nyheten i 
detta är således att vi numera har att 
göra med svenska ungdomar som 

internationella 
insatsstyrkan

Det Marina 
     Insatsförbandet

Arbetsplats för 
instruktör vid 
IAS.

Mera inskrivnings
förrättning.

Inskrivna i avvaktan på avmarsch mot utrust
ningsstation.

Kn Saretok 
hälsar 
välkommen.
interna

tionella
 insa

tsstyrk
a
n



borg-skum  2/07

nu är utBildningen till den Internatio-
nella Amfibiestyrkan, IAS /AM 07 i full gång. 
Cheferna på bataljons och kompaninivå började 
arbetet  redan i januari. Strax efter det rykte 
pluton cheferna och deras ställföreträdare in för 
att förbereda allt ifrån namnbrickor till utbild-
ningspaket inför det stora inrycket som skedde i 
veckan på Amf 1.
 Det var närmare 300 man som tog taktsteg 
in på regementsområdet för att påbörja utbild-
ningen mot IAS/AM 07. Den första veckan 
handlar mycket om att reda ut praktiska frågor, 
såsom uthämtning av den personliga utrustning-
en, hälsoundersökningar få ordning på hur hem-
resor skall fungera, gå igenom gällande avtal 
och mycket  annat.
 Sedan följer en period med befattnings-
utbildning, den omfattar de olika tjänster och 

befattningar som styrkan innehar. Det är allt 
ifrån Skytte, underrättelse, stridsbåt, ledning 
och underhållsutbildning. En annan viktig del i 
utbildningen är också jämställdhetsfrågor ur ett 
inter nationellt perspektiv där Resolution 1325 
och  Genderforce protection ligger i focus.
 Resolution 1325 = innehåller konkreta åt-
gärder som t ex att öka kvinnors deltagande i 
konflikt förebyggande och fredsfrämjande insat-
ser, att säkerställa kvinnors deltagande i besluts-
fattande situationer och att stärka skyddet för 
kvinnors/flickors rättigheter i samband med krig 
och konflikt. Genderforce handlar om ökad jäm-
ställdhet i internationell verksamhet. 
 En spännande och krävande tid som väntar 
IAS.

Kristina Swaan

 uttagits och utbildats i vårt pliktsystem och därefter blivit  
”yrkessoldater” för en begränsad tid.
 Den bevittnade inryckningen avlöpte i lugn takt och 
 under värdiga former – här erfor vi ett moget uppträdande 
utan stress och tonen mellan befäl och soldaterna var väl 
 avvägd kollegial – bra.
 B-S följde med när några inryckande tog sig till sin för-
läggning och vi kommer att få läsa längre fram hur dom upp-
lever sin tid i IAS.
  Red.

7

5035 Heinrich med
 sitt ”torp” på väg mot 

logementet.

Historiskt inryck på amf 1

Här syns 
nyinryckta 5027 
Nyström och 5013 
Nilsson”fixande” 
sitt nya hem.

Det Marina 
     Insatsförbandet

Forts. sid 8

interna
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Marint insatsförband

i januari 2007 påBörjade Första Amfibierege-
mentet sitt arbete med att utveckla och utbilda den 
Internationella Amfibiestyrkan. Förbandet har under 
en längre tid planerat för styrkan som består av ca 300 
man, blandat av officerare, reservofficerare, soldater 
och andra specialister. Soldaterna är anställda under 
den fyra månader långa utbildningen som är indelat i 
olika skeden. Från den 1 juli 2007 sätts förbandet in i 
30 dagars beredskap för att kunna delta i internatio-
nella operationer. 

Hur ser då Övlt Peder Ohlsson på sin uppgift att 
utbilda denna unika styrka.
”Amf 1 har tidigare deltagit i internationella samman-
hang, just nu ansvarar förbandet för KS 15 och vi har 
delansvar i FS 13. Men det är första gången som för-
bandet sätter upp en internationell styrka, det är både 
spännande och en stor utmaning”

Vad är det för skillnad mellan den Internationella 
Amfibiestyrkan och Nordic Battle Group?
”Det finns inga som helst motsatsförhållanden, båda 
är förband för internationell tjänst. Vid eventuell in-
sats skulle IAS mycket väl kunna utgöra ytterligare ett 
Svenskt bidrag i missionsområdet tillsamman med 
NBG” 

Vilka svårigheter ser du med IAS?
”Det absolut största problemet jag ser är att få tillgång 
till rätt materiel, exempelvis från minsta sambands-
materielen (IGR individuell grupp materiel), till större 
materiel såsom kok container. Trots att det finns bris-
ter i viss materiel, känner jag stor tilltro till förbandet 
och att vi kan lösa de uppgifter som kommer att före-
läggas oss”

”Det som gör att jag tror på uppgiften än mer, är den 
oerhört ambitiösa och positiva personalen som ingår i 
IAS. Personalen är handplockade med anledning av 
deras specifika kompetens vilket i kombination med 
riktad utbildning skapar ett professionellt förband för 
krävande uppgift.”

Hur motiveras personalen då det inte är bestämt 
när och var en insats kan komma att ske?
”Motivationen ligger i osäkerheten, vi vet inte om för-
bandet skall genomföra en första mission i ex. Afrika 
eller om förbandet skall utgöra en förstärkning till re-
dan pågående mission ex. Balkan, eller slutligen ut-
göra ett rotationsförband till Afghanistan. Bredden 
och utmaningarna stimulerar både soldaterna och of-
ficerarna” 
 Många av soldaterna jag har träffat bekräftar det 
som Peder berättar, flertalet i styrkan har tidigare erfa-
renheter vilket också bidrar till att de till att många 
lockas av den nya utmaningen.

Anders Hellström 28 årig soldat tjänstgörande  
i underhållspluton, tog examen i december efter 
att ha studerat under 4–5 år. 

Vad fick honom att söka till IAS?
”Jag tog examen i december, kandidat i engelsk ling-
vistik inriktning på internationell projektledning. Jag 
är intresserad av internationell politik som jag har 
pluggat. 
 Som jag ser det är lätt för oss i västvärlden att ta 
saker och ting för givet, alla är inte villiga att lämna 
tryggheten för att stödja internationell verksamhet. 
Jag själv vill göra något seriöst sett ur mitt perspektiv 
som jag kan vara stolt över. Mitt sätt att betala tillbaka 
för det bra liv jag har, är att bidra till att förhoppnings-
vis lösa en konflikt för någon annan.”
Det är också intressant att se om mina akademiska 
kunskaper kan appliceras till ett militärt etablisse-
mang”

Vad har du för andra civila meriter?
”Som sagt, de senaste 4-5 åren har jag studerat, jag 
har bla bott i Australien i ett år genom utbytesprogram 
via universitetet. Där pluggade jag internationell poli-
tik och relationer. Självklart var avsikten också att 
förbättra min engelska.
 Vid examen fick jag en del jobberbjudanden 
men kände att IAS lockade mer.”

Det Marina 
     Insatsförbandet

Den Internationella Amfibiestyrkan är i många stycken ett unikt 
förband. Det är första gången som Amfibiekåren sätter upp ett 
insatsförband och utbildar enligt det nya treterminssystemet.

Forts. fr

M
a
rint insa

tsförb
a
nd

Informationschefen Mj Kristina Swaan har intervjuat chefen 
för IAS Övlt Peder Ohlsson och en av de inryckta soldaterna.
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Har du erfarenhet av utlandstjänst?
”Nej, det här blir min första utlandstjänstgöring”

Vad har du för Framtidplaner?
”Efter IAS vill jobba inom projektledning, gärna med ett 
lingvistiskt perspektiv, gärna för ett större företag, kan-
ske Eriksson som jag tidigare har genomfört ett projekt-
arbete för. Även projektarbete inom Försvaret skulle vara 
intressant.” 

Hur har utbildningen på IAS varit hittills?
”Mycket positiv, det är otroligt hög kompetens bland  
 officerarna.
 De som har sökt hit är frivilliga vilket gör att det är 
hög motivations nivå bland mina kollegor. Utbildningen 
är också väldigt individfokuserat, det tycker jag är oer-
hört stimulerande och positivt.
 Man måste samtidigt vara ödmjuk och ha tålamod 
då det är första gången IAS sätts upp. 
 Jag tror också att Sveriges delaktighet att bidra med 
att säkra stabilitet i omvärlden ger positiv effekt, vi är ju 
trots allt en liten nation.
 Jag känner mig stolt över den uppoffring som jag 
gör för att kunna stödja andra människor genom mitt en-
gagemang i ett insats förband, det tycker jag att alla skall 
känna.”
 Utbildningen forstätter med plutonsskede för att 
snart gå in i förbandsskedet, där styrkan tillsammans med 
Finska Nylandsbrigaden kommer att öva tillsammans 
 under  Noble Mariner.

Framtiden för IAS
Ingen kan i dag säga var och när en internationell insats 
kan komma att ske, det är dock viktigt att utbildningen 
präglas av ett flexibelt tänkande för att kunna anpassas till 
alla typer av insatser. Internationella Amfibiestyrkan har 
förmågan att uppträda där vatten möter land, i en land-
operation eller i en multinationell miljö.
 Hösten 2008 påbörjas en ny termin-tre-utbildning 
som skall ligga till grund för nästa insatsstyrka.
 Just nu är det full aktivitet på AM 07 som den kom-
mer att benämnas under beredskapstiden, med att för-
bereda det sista inför övningen Noble Mariner som börjar 
i skrivande stund.

Chefen 
för IAS 
Övlt 
Peder 
Ohlsson.

Ordföranden hälsar på vår tidigare 

redaktör TA Svensson.

Blivande Vice ordf Bengt Svanteson klargör sina 

handlingar före det inledande styrelsemötet.

Medlemmarna anländer på Berga.

Årsmötet
2007 Härnedan

följer bilder och 

protokoll från års-

mötet som avhölls 

på Amf 1, Berga,

den 14 april.

Forts. sid 12

9

Det Marina 
     Insatsförbandet
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JS
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våren hade Börjat 
känna sig för med +2 
grader, solsken och kall 
vind när Red for till Väddö 
för att bevittna Amfibie-
skyttekompaniets, IAS, 
verksamhet.
 Kompanichefen Mj 
Sperling hade vänligheten att guida 
till dom olika övningsplatserna där man 
denna dag övade  instinktivskytte med olika 
eldhandvapen.
 Vår första anhalt blev dock  säker hets tornet där 
vi bekantade oss med fältets säkerhets- och under-
hållspersonal. Här träffade vi också Amf 1 simulato-
roff som mycket öppenhjärtligt gav sin syn på skyt-
teverksamheten och hur den  bedrevs vid förbandet. 
Han framhöll viss kritik mot bl a grundbeväpningen 
på skytteplut och även hur man bedrev stridsskjut-
ningar. Här kunde vi snabbt konstatera att veder-
börande med sin bakgrund i ett Armeförband 
inte hade kunskaper om strid i skärgård. Där -
emot var hans synpunkter på stridsskjutningars 
bedrivande helt  relevanta och borde mana till 
 efterrättelse. 
(Red anm: känner inte igen 
utvecklingen från tidi
gare).

Fösta anhalten vid skytte 
på korta håll och i snabba 
lägen med AK 5. Här öva-
des lugnt och säkert helt 
rätt enligt metoden visa, in-
struera, öva. Nästa station 
var samma fast här sköts 

det pistol. Instruktören visade lugnt och 
riktigt hur man drar vapnet ur hölstret sam-
tidigt som man gör mantelrörelse, intar 
skjutställning och riktar mot målet. Varje 
moment beskrevs tydligt. Sedan fick sol-
daterna öva självständigt för att få snabb-
het i förloppet. Vi hann inte vara med om 
själva skjutningen för att kunna bevittna 

skjutresultatet 
utan åkte till 
nästa station 
där det övades 
stridsparsstrid 
med fram-
ryckning och 
rensning med 
spränghand-
granat. Även 
här kunde vi 
konstatera att 
soldaterna ar-
betade med 
stor säkerhet 
fast inte rik-
tigt med den 
snabbhet och 

beslutsamhet som krävs i strid. Dock detta 
var bara början på utbildningen och vi är 
säkra på att man kommer att vara duktig 
på dessa  moment när det så krävs. Dessa 
soldaters målmedvetenhet borgar för ett 
bra slut resultat.
 Snart gick då denna dag tillända 
och vi fick lämna Amfskkomp. B-S tackar 
för vänligheten under vårt besök och öns-
kar lycka till i fortsatta verksamheten.

HJS

Borg-Skum 
           besöker 
   Ias övningsmoment

Säkerhetspersonalen Edberg, Bäckström, Nemertz och simoff Eriksson i samspråk.

Genomgång 
inför nytt 
moment.

Instruktion 
i drag av 
pistol.

Kompanichefen i samspråk med 
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trots det frenetiska smattrandet från kulsprutor 
och automatkarbiner hörs gruppchefens stämma klart och 
tydligt när han beordrar ” Framåt” 
 Det är Intenationella amfibiestyrkan,IAS, som befinner 
sig på Utö och övar grupps strid. Efter ett inryck som vi upp-
fattade som lite rörigt är soldaterna spända och förväntans-
fulla över att få färska upp sina färdigheter. Man märker att 
alla är mycket motiverade.
 Den första tiden i IAS var på många sätt som ett inryck 
till grundutbildningen fast med den skillnaden att man direkt 
märkte att befälen hade ett helt annat förhållningssätt. Vi var 
kollegor och inga ”bassar” som skulle fostras. Vi hämtade ut 
vår materiel och kunde då skönja besvikelse i vissa ansikten. 
Den materiel som delades ut var i mångt och mycket likadan 
som under grundutbildningen. Många hade nog hoppats på 
lite nyare och bättre saker.
 Under andra veckan genomför-
des inskjutning av vapnen och man 
började lära känna sin grupp och IAS 
som helhet. Förbandet består till 
största del av personal från amfibie-
kåren men här syns också ”jägarbå-
gar” (red anm : syftar till utbildnings-
tecken för armens jägarförband och 
som bärs på överarmen) och andra 
utbildningstecken bland ”Thorleifar” 
och ”Treuddar”.
 Soldaterna är av varierande ål-
der och bakgrund. Vissa har erfaren-
het från utlandstjänstgöring men 
många är också nyutryckta från 
grundutbildningen.
 Gemensamt för alla är ett brin-
nande engagemang och vilja att dra 
”sitt strå till stacken”.
 Under två veckor på Väddö 
sköts det duktigt med tyngdpunkten 
lagd på instinktivskytte. Skyttepluto-
nerna utökade sin kompetens på i 
princip samtliga vapensystem ingå-
ende i skyttekompaniet. Skarp strids-
parsstrid med kast av spränghandgra-
nat m 56 övades likaledes. Både befäl 
och soldater var nöjda med uppåt-
gående utvecklingskurva. 
 När vi befann oss på Utö för 
gruppstridsmomentet fortsatte vi i 
sann amfibisk anda med mycket bly i 
luften. Vi genomförde gruppstrid och 
ytterligare instinktivskytte med skarp 

am både dager och mörker. Skarpskyttarna sköt in sina vapen 
och förbättrade sina färdigheter.
 Vi for till Livgardet för utbildning i internationell tjänst. 
Här fick vi lära oss att mota demonstranter. På Kompaninivå 
genomfördes SIB(strid i bebyggelse) varvid vi rensade och 
tog byggnader understödda av skarpskyttar och Ksp. Även 
om detta inte är vårt ursprungliga element, genomförde vi 
momentet med kraft och tog byggnad för byggnad. På sche-
ma stod också ”mine awareness” d v s minors funktion, utse-
ende m m. Dessutom bedrev vi tjänst i minpikning genom ett 
minfält. Vi genomförde även VCP (vehicle checkpoint) med 
figuranter från Afghansga föreningen.
 För vårt eftermäle på Livgardet genomfördes snabb-
marsch i kompani på området – Taktfast, med stadiga blickar 
fästa i framförvarande kamraters tjurnackar dundrade vi fram 
på regementsområdet i full stridsutrustning.

Tillbaka på Berga  för 
stridsbåtsutbildning, 
vilket kan vara en ny 
upplevelse när man 
kommer från armens 
 jägarförband.
     Vi är nu i ett skede 
som ingår i vår slut-
övning i Karlskrona 
varefter det blir kom-
pletterande utbildning 
och sedan återställning.
     Under vår tid vid 
IAS har det varit hög 
nivå på både soldater 
och befäl. Alla har pre-
sterat ”110%”, även om 
det har varit grus i ma-
skineriet ibland.
     Detta bådar gott för 
framtiden. Motivatio-
nen för utlandstjänst-
göring är mycket hög. 
Vi vill och kan lösa vår 
uppgift!

Undertecknat: 
 Nilsson, ksp/90 skytt

Nyström, skarpskytt 
 (f d jäg K3)

Rapport 
    från soldat i Ias

Våra skribenter Nilsson 
och Nyström.

Rapport 
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Årsmötet
2007

Forts. fr

Ordföranden.

Första momentet blev lunchutspisning 
– en god sådan.

Tommy Aasa och 
Håkan Melin synar 
valberedningens 
förslag.

Mötet har 
tagit plats.

Sekreteraren Gun Källman i skrivtagen.

Gun erhåller medalj för sitt arbete som sekreterare vilket hon lämnar i o m årsmötet.

Här ses de två som erhöll medaljer 
under mötet. (Red ber vissa 
läsare om ursäkt för att återigen 
visa sitt konterfej)

Årsmötet avslutades med ett föredrag av Övlt 
Peder Ohlsson som i egenskap av chef för IAS 
presenterade sitt förband. Därefter blev det en 
kort visning av ett ledningsfartyg i hamnen.

12
Foton: HJS
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1. Ordföranden Jonas Olsson hälsar närvarande vapen
bröder och vapensystrar välkomna till Berga och Blå 
Salen och förklarar årsmötet för öppnat.

 
 Jonas Olsson berättar att 2:a amfibiebataljonen från och 

med den 1 juli 2007 är ett registerförband vilket innebär 
att förbandet har till uppgift att utbilda och beredskaps
ställa en Internationell amfibiestyrka. Bataljonen har 30 
dagars beredskap och samtliga soldater är anställda.

 Vidare meddelar Jonas Olsson att Överstelöjtnant Peder 
Ohlsson direkt efter årsmötet informerar om insatsstyr
kans utbildning och verksamhet samt får årsmötes
deltagarna göra ett besök på en ledningsbåt.

2. Parentation hålls för de medlemmar som avlidit under  
det gångna året.

3. Jonas Olsson väljs enhälligt till ordförande för årsmötet.

4.  Till justerare väljs Marie Lovik och Håkan Melin.

5.  Verksamhetsberättelsen ges några minuter att läsas 
igenom därefter läggs den med godkännande till 
handlingarna.

 Kommenteras att info om Regementets dag 2006 hade 
varit bristfällig. Ordföranden meddelar att det inte blir 
någon Regementets dag under 2007. Information 
kommer att finnas i tidningen Borgskum i god tid före 
genomförandet 2008.

  
 Vidare föreslås att årsmöteshandlingar skall utdelas 

redan under bussfärden till årsmötet för att underlätta 
årsmötesförhandlingarna. De som inte åker buss  
erhåller handlingarna vid årsmötet. ./1

6.  Resultat och balansräkning godkänns och läggs till 
handlingarna. ./23

7.  Christer Uppström läser upp revisionsberättelsen som 
godkänns och läggs till handlingarna.

8.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

9.  Skattmästarens förslag till inkomst och utgiftsstat för  
2007 godkänns. ./5

10.  Beslutas att årsavgiften för 2007 skall vara oförändrad,
 125 kr.
 

11– Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2007.
16  

PROTOKOLL FÖRT VID KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNAS ORDINARIE 

Ordförande 
Jonas Olsson omval
1.vice ordf 
Bengt Svanteson nyval
2.vice ordf
Christina Grahn nyval

övriga styrelseledamöter.
Tommy Aasa sekreterare nyval
Christina Granaht kassör nyval
Svenåke Wickström omval
HansJochen Seifert ”
Agneta Blom ”
Marie Lovik ”
Staffan Vestin ”
Per Brännhammar ”
Gun Källman nyval

Suppleanter
Anitha Pettersson omval
ClaesArne Sunnman ”

revisorer
Håkan Söderlindh omval
Christer Uppström omval

revisorsuppleant
Christer Sandström omval

valberedning
Håkan Melin  omval
Karin Enström omval
Göran Mattsson omval

17.  Stadgeändring
 Bengt Svanteson har på uppdrag av styrelsen fått 

uppgiften att modernisera STADGAR FÖR VAPEN
BRÖDERNA KUNGL. VAXHOLMS KUSTARTILLERI
REGEMENTES KAMRATFÖRENING så att de bättre 
stämmer överens med dagens svenska. Samtliga 
närvarande på årsmötet har ett varsitt ex av stadge
ändringarna. Bengt Svanteson redogör och förklarar  
de ändringar som är gjorda. Efter genomgången 
godkänns ändringarna enhälligt av årsmötet att de  
skall gälla från 20070414. ./7

18.  Diskussion uppstår angående KAbatterierna i skärgår
den. Enligt uppgift skall Arholmabatteriet bevaras, men 
vad händer med de andra KAbatterierna? Jonas Olsson 
har inte någon information om vad regeringen har 
beslutat och HKV (Högkvarteret) kan inte svara. Landsorts 
avveckling påbörjas v 19, 2007 och om det är något 
som skall bevaras är det ingen som vet.

 Även frågan om skjutning av salut på Vaxholms kastell 
uppkom. Jonas Olsson meddelar att det hädanefter inte 
kommer att skjutas på Kastellet i Vaxholm utan bara inne 
i Stockholm på Kastellholmen och Skeppsholmen. 

 Årsmötet avslutas med att Ordföranden medaljpryder 
HansJochen Seifert med en silvermedalj, Gun Källman 
och AnnaCarin Amtén Hallman (AnnaCarin förhindrad 
att närvara) med en bronsmedalj, för deras arbete i 
föreningen. 

 Ordföranden hälsar Peder Ohlsson välkommen och 
avslutar årsmötet och tackar samtliga för visat intresse 
och inte glömma ett besök på ledningsbåten.

ÅRSMÖTE DEN 14 APRIL 
PÅ FÖRSTA AMFIBIEREGEMEN-
TET  BERGA 
Närvarande ca 50 medlemmar (inkl styrelsen),  
på Amf 1 Berga.
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När Amfibieförbanden bildades, val
des olika namn för att representera de 
olika bataljonerna. Fjärde Amfibieba
taljonen valde då Victoria, som enligt 
den romerska och grekiska mytologin 
står för ”seger och framgång”. En devis 
för Förbandet är att alltid vara fram
gångsrika i det vi gör, både då och nu. 
H.K.H Kronprinsessan Victoria uppvak
tades då av förbandet med förfrågan 
om att bataljonen skulle få bära namnet 
Victoriabataljonen.

Äran att får bära namnet Victoria
bataljonen har nu övergått till Andra 
Amfibiebataljonen då Fjärde Amfibie
bataljonen inte längre finns.

Den 12 mars på H.K.H Kronprin sessan 
Victorias namnsdag, uppvaktade Övlt 
Peder Ohlsson Kronprinsessan med 
blommor och ett fotoalbum med bilder 
från bataljonens verksamhet, som kom
mer att fyllas på med ytterligare bilder.

Fotoalbumet var mycket uppskattat och 
kronprinsessan själv tyckte att det snart 
var dags att fräscha upp hennes mili
tära kunskaper. Övlt Peder Ohlsson 
passade på att bjuda in kronprinsessan 
till Amf 1. 

Text & bild
Kristina Swaan

Victoria-   bataljonen lever vidare
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sedan några år tillBaka har Första Amfibie-
regementet bjudit in till informationshelg för bliv-
ande soldater i Amfibie-
förbandet. Syftet med 
helgen har varit att ge de 
inryckande information 
om vad det innebär att ge-
nomföra värnplikt. De har 
fått information om för-
bandet och inte minst små 
tips på vägen som kan un-
derlätta deras värnplikts-
tjänstgöring.
 Detta har visat sig 
vare ett värdefullt och 
vinnande koncept då 
många av killarna och 
tjejerna har levt i en stor 
ovisshet före inryck. Nu 
vet de lite mer vad som 
kan förväntas och kän-
ner en större trygghet 
inför inryck.
 Under de två dagar 
som informationshelgen 
pågick, delades de 338 
killarna in i olika grup-
per för att gå ett stations-
system. På de olika statio-
nerna fick de genomföra 
fysiska tester såsom löpning 
3 km, styrkeprov i form av 
armhävningar, situps och an-
nat. Syftet med de fysiska 
testerna är att individen själv 
skall få en uppfattning om 
sin egen förmåga. Idrotts-
officerarna passade samtidigt 
på att ge träningstips. 
 Vi den annan station 
fick de hämta ut marschkäng-
or som de fick med sig hem 
för att i lugn och ro hinna gå in 
kängorna. En hälsoundersök-
ning genomfördes också bl.a. 
för att kunna förebygga even-
tuella problem och rent all-
mänt ge möjlighet att ställa 
frågor kring sin egen hälsa.
 Vid ytterligare en station 
fick de blivande soldaterna 

 information av jämställdhets- hand-
läggaren som berättade om det vär-
degrundsarbete som förs på Amf 1.
    Killarna fick en hel del allmän in-
formation om förbandet och de olika 
befattningarna från förbandets an-

ställda sergeanter som kom-
mer att fungera som före-
gångsmän/kvinnor vid in- 
ryck och under utbildningen, 
självklart då tillsammans 
med ordinarie personal. 
     Många av killarna jag pra-
tade med var nöjda med den 
information de fick sig till 
livs under helgen och de 
kände sig peppade att rycka 
in. Intresset för denna typ av 
informationshelg har alltid 
varit stort, det krävs ändå en 

del av individerna att ta sig hit under 
sin lediga tid, flertalet kommer lång-
väga, allt ifrån Lund till betydligt 
nordligare breddgrader. 
     – Vi ser fram emot att få rycka in. 
Jag har en kompis som gjorde lumpen 
på Amf1 för några år sedan, han tyck-
te att det var det bästa han har gjort, så 
han tyckte att jag skulle söka till 
Amf1, säger en blivande soldat från 
Dalarna. 
     Efter helgens genomgång var det 
ytterligare killar som har sökt att få 

genomföra kustjägarnas 
extramönstring som ge-
nomförs under vecka 
722. Tyvärr var det inga 
tjejer med i denna om-
gång soldater. Till som-
maren rycker ca 500 
värnpliktiga in, 338 av 
dessa har i och med hel-
gen redan besökt sitt 
blivande förband.
     Förutom Amf 1 egen 
personal, följde värn-
pliktsrådet verksam-
heten under lördagen.

Text och bild 
K. Swaan

         Informationshelg 
  för blivande 
     soldater i Amfibiekåren

Hans Zettermark håller 
genomgång för blivande 

soldater.

Anmäler intresse för kust
jägarnas extramönstring.

Marie & Nettan lämnade ut 
kängor till killarna.

Sergeanterna 
berättade om 
förbandet och 

I väntan på 
hälsoundersökning 

Uppvärm
ning inför 3 
km löpning.

Blivande soldater från Lund, 
Göteborg och Dalarna.

Representanter ur värnpliktsrådet 
besökte Amf 1 under lördagen.

Inskrivning 
av blivande 
soldater



POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1
130 61 Hårsfjärden

Preliminärt program
Fredag 24 augusti
Ankomst till Bunge Vandrarhem · Middag och förläggning · Samkväm, baren öppen

Lördag 25 augusti
Rundtur på Fårö · Besök KA3 museum · Lunch på Fårö · Kamratmiddag (ej dans)

söndag 26 augusti
Frukost · Avslutning · Återresa till Visby och tid för egen vandring i staden

Inbjudan till kamratföreningsträff
KA3 Kamratförening

20070824–26

Kostnad per person 1300 kronor. Tillkommer kostnad för båtresan ca 500:/person
Ännu ej klart med eventuell kostnad för buss.
Anmälan till klubbmästaren Christina Grahn på telefon 0854135061eller 0706712714 senast den 1 juli.
Klubbmästaren (Christina) kommer att meddela exakt kostnad så snart vi vet antalet deltagare och kan 
beställa gruppbiljett. Därefter insättes beloppet på föreningens plusgiro som meddelas var och en på telefon. 

Varmt välkomna önskar 
KA3 Kamratförening
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