Höst i slottsparken, Berga.

Foto: HJS
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Nummer 4 – återigen har ett utgivningsår dragit
förbi och vi kan glädjas åt att kunna finnas kvar med
vår utgivningsfrekvens.
Men som vanligt så finns detta år både vin och
vatten. Det tråkiga som drabbat oss är bortgången
av så många medlemmar – låt oss minnas dem som
goda kamrater från Kustartilleriets storhetstid.
Bland det fina är regementets plats på den
internationella scenen och den pulserande utbildning som pågår på Berga. Det är vår förhoppning
att vår personal verkligen svarar upp för det stora
förtroende och åstadkommer ett resultat som än mer
ökar efterfrågan av amfibieförband. Det sorgliga i
denna fråga är frånvaron av fokusering på försvaret av vårt eget territorium. Både politiker och företrädare för Fm hörs alltmer sällan tala offentligt om
försvaret av våra ”Landamären”. Att ha svenska
soldater i Asien och i Afrika – kan det verkligen
främja vår nationella säkerhet? Kan det möjligen
vara frågan om tillgången till olja och andra naturresurser? Om fokus är humanitär hjälp så borde
Sida vara tillfyllest ----- oj, vi skulle inte skriva
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p olitik i detta forum – men ibland så rinner det över
i sinnet.
Vapenbröder, den 29 april nästa år, öppnas en
utställning på vårt fina museum med tema ”General
Georg Carl von Döbeln 1758–1820” under utställningsnamnet ”General von Döbeln, Symbolen,
Myten, Människan”. Mera därom kommer i nummer 1/08 – missa inte detta.
Vårt Höstmöte med middag har avhållits på
ett vintrigt Berga. Det var 47 trogna medlemmar
som ställde upp – tack för det. Denna gång saknade
vi den traditionella musiken som uteblev som ett
tecken på anpassning till en något krympt ekonomisk ram. Vår Ordförande saknades p g a kommendering till utlandstjänst den veckan. Vår vice ledde
verksamhen på ett förtjänstfullt sätt och så kunde vi
även denna gång avrunda matintaget med att sjunga
vår Kustartillerivisa – om än i en annan takt.
Slutligen vill reaktionen tillönska Alla Vapenbröder en riktigt

God Jul Och Ett Gott Nytt År
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Vapenbroder Rune Johansson erbjuder härmed att skänka bort böcker och militärtidskrifter till hugade Bröder.
Har Du intresse,ring 08-7559365 alt runekjohansson@telia.com
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Ordförande
chef

Foto: HJS

Ordförande i Vapenbröderna
Chef Första Amfibieregementet

V

erksamheten vid regementet är

intensiv, förberedelserna pågår för insatsen i
Tchad samtidigt som termin ett snart avslutas
med övning ”amfibie” för inneliggande värnpliktsomgång.

Försvarsmakten fick den 25/9 en anvisning från
Försvarsdepartementet att inleda planering och
förberedelser för en eventuell insats i Tchad och
Centralafrikanska republiken (CAR).
I anvisningen angavs att AM 07 (Internationella
Amfibie Styrkan) ska utgöra grunden för det
Svenska styrkebidraget till den EU insats som
planeras i området. Det är mycket glädjande att
vår kompetens och förmåga efterfrågas även om
det inte är en specifik amfibieinsats som nu
efterfrågas. Regementets verksamhet prioriteras
nu för att ge bästa möjliga stöd för utbildningen
och skapa förutsättningar för insatsen.
EU insatsen i Tchad/CAR syftar till att ta ett
regionalt ansvar för Darfur konflikten som inte
bara innefattar Sudan utan även de angränsande
länderna till Darfur provinsen.
Insatsen grundas på en FN resolution 1778 som
antogs i säkerhetsrådet den 25/9.
EU operationen är en kapitel 7 operation (fredsframtvingande) enligt FN stadgan. Styrkan får
använda ”alla nödvändiga medel” för att skydda
civila i fara, säkerställa humanitär hjälp och för
att förse FN personal med skydd och rörelsefrihet i området.
Planeringsförutsättningar för det svenska bidraget i EU styrkan har varit att det maximalt får
omfatta 200 personer och kosta högst 379 miljoner kronor. Vidare ska insatsen påbörjas så snart
som möjligt och pågå maximalt 6 månader.
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 örbandet kommer att bestå av ett amfskytteF
kompani med underhålls- och ledningsresurser
omfattande 170 personer samt övriga nationella
stödresurser omfattande 30 personer.
All personal ingående i IAS kommer inte att
kallas till utbildning. Stommen av förbandet utgörs av 1:a och 2:a Amfibieskytteplutonerna
samt delar av lednings- underhållskompaniet
och staben. Den personal som inte kallas kvarstår i sin beredskap och utgör tills vidare reserv
för vakanser som kan komma att uppstå i förbandet.
Under förutsättning att materieltillförsel och utbildningsresurser sker enligt plan kommer styrkan att insättas under januari 2008. Även om
inkallelse och utbildning av förbandet påbörjats
är detta inte en garanti för att förbandet slutligen
kommer att insättas. Men jag bedömer det som
mycket troligt då riksdagen den 22 november
fattade beslut om att regeringen ska kunna lämna
ett svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad
och Centralafrikanska republiken.
Jag är övertygad om att förbandet kommer att
lösa uppgiften på ett utmärkt sätt.
Avslutningsvis vill jag tacka alla regementskamrater och vapenbröder för året som gått.
Nu stundar en välförtjänt jul- och nyårsledighet
innan det är dags att anta 2008 års utmaningar.

En riktigt God Jul och
Gott Nytt år

Jonas Olsson
Ordförande
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askerceremoni
Boch
soldaterinran
på

överste jonas olsson tog emot Amfibiebataljonen och genomförde soldaterin-

ran under en kall oktoberdag. Efter att han och förbandspastorn Calle
Berglund hållit sina tal till soldaterna, var det dags för baskerceremonin.

Baskerceremoni

Baskerceremonin i år var något annorlunda jämförd med tidigare år.
Ceremonin i sig var sig lik, men den här gången hade utdelning av b askern
inte föregåtts av övning amfibie. Tidigare sågs baskern som ett utbildningstecken. Från nu är den gröna baskern ett förbandstecken.
Efter en genomförd och godkänd grundläggande soldatutbildning utdelas
nu baskern till soldaterna. Övning ”Amfibie” finns kvar som ett utbildningsprov och efter att ha genomförd densamma erhåller soldaterna ett
utbildningstecken.
Mer om den gröna baskern och övning amfibie kommer att finnas under
vårens nummer av Borgskum.
Text: Kristina Swaan
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Mona sahlin
besöker

Amfibieregementet

under hösten besökte

partiledare Mona Sahlin och
den politiske sekreteraren i
försvars- och utrikespolitik,
Oscar Stenström, Amfibieregementet.
Syftet
med besöket var att
öka kunskaperna
om Amfibieförbandets organisation,
verksamhet
och
uppgifter som förbandet kan lösa,
både nationellt och
internationellt.
Förbandschefen Överste 
Jonas
Olsson inledde dagen med att beskriva förbandets organisation och uppgifter, han
fortsatte vidare hur Amfibieregementet har
förändrats efter försvarsbeslutet 2004 och hur
framtiden översiktligt kan vara inom kåren.
Mona Sahlin och Oscar Stenström fick
också föredragningar om det stöd som Amfibieregementet lämnar till samhället. Stödet
består i allt från att släcka bränder, ta hand om
döda fåglar vid fågelinfluensan, leta efter försvunna personer till att ta hand om och spränga
upphittade ammunitionseffekter m m.
Förbandets jämställdhetshandläggare berättade
om det värdegrundsarbete
som genomförs på förbandet. Värdegrundsarbetet berör alla, både värnpliktiga
och anställda, bl.a. genomförs utbildning i och kring
hantering av sexuella trakasserier, värdegrund och
inte minst utbildning gällande resolution 1325 som
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Partiledare Mona
Sahlin ledsagas av
förbandschefen och
träffar soldater ur
olika enheter.
Frågor om trivsel
och motivation är
legio i sådana
sammnanhang.

handlar om kvinnors arbete med fred och
säkerhet i olika konfliktsituationer.
Besökarna fick också en genomgång gällande den planerade missionen i Tchad. Planeringen av missionen är i full gång, och delar av
den Internationella Amfibiestyrkan, kommer
att i närtid kallas in för både specialutbildning
och utbildning kring missionen. Även om planeringen är i full gång och soldater kallas in, är
inga slutgiltiga riksdags- och regeringsbeslut
fattat gällande insats. För att inte tappa tempo
och snabbt kunna
lösa uppgiften i

Tchad, är varje minut
för förberedelser viktiga och avgörande.
Dagen avslutades
med att besöka soldatutbildningen på
Amfibieskyttekompa
niet som bedrev både
högvaktsträning och
huvudtjänstutbildning. Mona fick möjlighet att prata med
soldaterna och deras befäl. Med under
dagen var också Marininspektören
Amiral Anders Grenstad.
Amf 1 fick senare efter besöket ett
stort tack av Mona Sahlin och Oscar
Stenström, för ett väl genomfört besök
som de upplevde mycket intressant och
givande.
Text & Bild: Kristina Swaan
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Dykflaggan ”A” hissas
alltid vid fredstida undervattens/dykverksamhet.

Text & Bild
Kristina Swaan

N

Väl i vattnet kontrolleras utrusningen ånyo.

yligen avslutades den grundläggande soldatutbildning och därmed har förbandet gått in i nästa skede. Soldaterna har nu fördelats till sina respektive kompanier där de
skall få huvudtjänstutbildning. De blivande attackdykarnas
har nu kommit till sitt första utomhusdykmoment.
Före det första utomhusdyket har soldaterna genomfört
utbildning i inomhusbassäng. Där har de fått en grundlig utbildning på bland annat den dykutrustning de använder.

Dykutbildningen

är i full gång

Alla jobbar hela tiden lugnt och metodiskt trots att tempera
turen ligger strax över + 3 grader i luften.
   Efter kontrollen är det nu dags att kliva i vattnet. En soldat kliver i och den andra står
kvar på land med ett stadigt
grepp om livlinan som förbinder de båda dykarna, vilket är
en säkerhetsåtgärd som används vid attackdykarnas första utomhusdyk.
   När soldaten ligger i vattnet genomför han täthetskontroll på sin utrustning. Han
kontrollerar bland annat att
han får andningsgas och att
ingenting i dyksystemet läcker, även parkamraten gör en
okulärbesiktning från sin posiIndelning till dykpar.
Utrusningen kontrolleras noggrant.
tion. När alla kontroller är genomförda anmäler dykparet ”klart” för
Det är oerhört viktigt att soldadykledaren.
terna kan sin utrustning i detalj
   Dyket påbörjas och soldaterna löser
samt att de behärskar erforderde uppgifter som de har fått av dykledaliga rutiner som gäller i samren. En av uppgifterna är att dyka till max
band med dykning. Det läggs
8 meter med kompass. Orientering under
stort fokus på dyksäkerheten.
ytan är ett viktigt moment.
Utbildningen varvas hela
  Efter varje moment kontrollerar
tiden med teori och praktik med
dykskötaren att dykeleven mår bra och
gradvis ökad svårighetsgrad.
har kontroll på utrustningen vilket efterÖvningarna påbörjas i bassäng
hand anmäls till dykledaren.
och övergå till utomhusdyk   Dykläkare finns hela tiden på plats
ningar i dager såväl mörker.
vid dykningarna för att säkerställa dyk
säkerheten. På förbandet finns det även tre
tryckkammare, två stycken transportkamInför dagens moment Första Dykelev på väg.
mare med plats för en patient och en skötare samt en contaiDykflaggan ”A” hissas på kajen för att uppmärksamma alla
nerbaserad kammare med plats för 5 personer. Dessa ingår i
båtförare att dykare finns i vattnet och att visa största försikdykledarens planerade och förberedda olycksfalsskedja.
tighet när de passerar. Dykmomentet kan nu
   – Jättekul att få komma
börja.
ut och dyka, jag har ingen
Dykeleverna delas in i stridspar, de
tidigare erfarenhet av dyk
hjälps åt att ta på utrustningen och kontrolning, utbildningen är otroligt
lerar att utrustningen är på plats. När de är
bra och vi är ett kul gäng som
klara gör de ”anmälan för dyk” för dykledajobbar bra tillsammans, säger
ren. Även dykledaren genomför kontroller
en av de blivande attack
på soldaterna och deras utrustning, innan de
dykarna.
får klartecken att fortsätta momentet.
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Kontroll av
dykeleverna görs
alltid efter dyk.
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Amfibie-

regementets Bordningsstyrka

Text & Bild: Ola Fransson

i Skottland

Bordning genom ”fastroping”.

Bordningsstyrkan genomförde också ett antal övningar på det
egna fartyget. Fartygets egen helikopter var flitigt utnyttjad
för träning av enhetens förmåga att snabbt ta sig ned från
helikopter för att ta kontroll

över de lastfartyg som uppträdde misstänkt inom det område
som stod under fartygsförbandets kontroll.
Vid hårt väder och hög
sjö eller då fartyget är noncompliant är helikopter en nödvändighet för att komma ombord på ett snabbt och säkert
sätt.
Vinchning av hundekipaget.
Övningen har varit
mycket värdefull för bordningsstyrkan och en rad erfarenheter
har gjorts. Vi har också fått en
kvittens på att den utrustning
nder 10 dagar till sjöss övade bordningsstyroch metodik som vi använder
kan ur bevakningsbåtkompaniet som en underställd enJens och Ribba väntar på ett
fungerar. De genomförda bordembarkera helikoptern.
het till chefen för den ena av de två TG (Task Group)
ningsoperationerna till havs,
och var baserade på det
med flera fartyg och helikoptrar
danska fartyget HDMS
inblandade, har varit mycket
Absalon. Det danska
givande. Glädjande är också att sökhunden Ribba,
fartyget och den svenssom under övningen inlånades tillsammans med
ka bordningsstyrkan insin hundförare Jens från F 17, klarade den långa
gick som en del i övvistelsen till sjöss mycket bra. Hennes känsliga nos
ningen
Neptune
är ett ovärderligt redskap för att snabbt hitta gömda
Warrior.
vapen och ammunitionslaster. Stärkande promenaÖvningen, som
der på helikopterdäck och intensiva arbetspass i
genomförs årligen, syfolika fartygs lastrum höll henne vid god vigör och
tar till att validera farpå bra humör. Den danske amiralen som var chef
tygsförband inom NAför den Task Group som Absalon ingick i, skrattaTO. I höstens övning
de gott vid ett tillfälle då han fick se Ribba glatt
Bordning av non compliant fartyg.
deltog ett 20-tal fartyg
vifta på svansen efter att precis ha landat på däck
från bl a Storbritannien,
efter en nedvinschning från
USA, Spanien, Frankhelikopter!
rike och Danmark. FarEn lämplig sammanfatttygen ingick i två Task Group, (TG), blå och
ning av övningen är ett citat
röd. Dessa ingick i ett scenario där de gjorde
från en av bordningsofficeupp om herraväldet till sjöss i farvattnen
rarna; ”Det här har varit hur
nordväst om Skottland.
bra som helst, nu vet vi att det
För bordningsstyrkans del blev det
vi har utvecklat och tränat på
många tillfällen för övning, vi genomförde
fungerar i en multinationell
ett antal bordningar av misstänkta fartyg.
marin styrka”.
Fartygen delas in i två kategorier: compliMj Ola Fransson, Amf 1
ant (fartyget medger bordningen) och non-

U

compliant (fartyget motsätter sig bordningen). Vi bordade från helikopter via s k
fastroping och från RIB (gummibåt).
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På väg mot en bordning med RIB.
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FM Patrullfält tävlan

FM Patrullfälttävlan

FM Patrullfälttävlan

Övlt J

FM Patrullfälttävlan

.Ribes

trand,

tävlin

FM Patrullfält tävlan

gsansv

arig

Funktionärer ur Amf 1.
En patrull inför hinderträning.

FM Patrullfältt
Den 24 september begav sig red till
Berga och till evenemanget enl
rubrik. Denna dag var det förberedelser och träning inför tävlingen
som avhölls den 25.
Deltagarna hade nu möjlighet att
bekanta sig med bl a hinderbanan
och miljön i övrigt. CAmf 1 hälsUppför

ningstalade och tävlingsansvarig

första h

indret.

gav sina anvisningar till patrulledarna. På e m, solsken och +17,
följde vi träningen på hinderbanan
och skjutbanan.
Red låter Kristina Swaan från Amf 1
redogöra för tävlingsdagen.

a
det dansk
edlem ur ll på vapnet
m
ll
u
tr
a
p
o
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öker få ko
laget förs rforcering.
e
efter hind

Fighting face.
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FM Patrullfält tävlan

FM Patrullfälttävlan

FM Patrullfälttävlan

Här är

det full

FM Patrullfälttävlan
.

er bom..

ster, und

om fön
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... och
Inskju

tning a

FM Patrullfält tävlan

ner i

grund

murs

rester

v vape
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Att ta sig ö

.
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Paddla g-båt och hålla rätt på utrustning
kräver ett gott lagarbete.

tävlan

Länspumpa st

ridsbåt.

Red kan dock inte låta bli att göra
en sammanfattning och ge en
iakttagelse. Tävlingen var väl
förberedd, tävlande togs väl omhand, tempot i genomförandet var
inte överdrivet högt och i det stora
hela en trevlig och fin tillställning.
En iakttagelse: Många tävlande gav

ttersson

e
s-Inge P
ten Lar r.
n
ta
n
e
Komm med godsake
r
komme

Avs
yta tåndsbe
är i
ngen dömnin
g
helt
lätt över va
t
upp
gift. ten-

intryck att vara ovana att bära sin
utrustning. Vapenhanteringen var
på sina håll hårresande dålig.

Sekretariatets ankare.

Måhända borde det ingå som ett
moment ”Vapenhantering”.
Då ingen text kan ersätta bilder,
låter vi härmed bilderna tala.
Red.
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Å

patrullfälttävlan
rets arrangerades av

P

Full fart uppför änternätet.

Tävlingsdagen

atrullfälttävlan, är en ren militär tävling som genomförs
varje år och där syftet är att bibehålla och öka den personliga
färdigheter som varje officer skall besitta. Både som föregångsman/kvinna och som utbildare. Tävlingen indelas i dag
och nattmoment och genomförs således under två dagar.
Ansvaret för att arrangera patrullfälttävlan skiftar varje
år mellan de olika förbanden, i år hade turen kommit till
Amf 1.
En av finesserna med att det varje år är olika förband
som ansvarar för tävlingen, är att kunskapen om andra förband ökar. Även då innehållet skall vara detsamma år från år,
är det också viktigt att tävlingen är präglat av det förband som
ansvarar för tävlingen. I år var det t ex väldigt marin- och
amfibieinriktade delmoment. Ett exempel är handgranats
moment som i år utgick från en roddbåt, lite vingligt och
säkert ovant för Armé och Flygfötter.
I övrigt bestod dagmomenten bland annat av skjutning
med AK5, hinderbana, handgranatskast (med handgranatsatrapper), brand och sjukvårdsmoment där patrullerna skulle
släcka en brand och samtidigt omhänderta en skadad.
Momenten fortsatte med avståndsbedömning och andra
moment som hade marin prägel.
De tävlande fick också till uppgift att länsa stridsbåtar
på vatten för att kunna starta motorerna.
Många av momenten inleddes med att de tävlande skulle läsa in sig på uppgiften och i vissa fall skulle uppgifterna
lösas under tidspress. Totalt under årets tävling startade 21
patruller med 4 man i varje.

10

Kryphindret

Patrullfälttävlans andra och sista dag avslutades med en
prisutdelningsceremoni där chefen för Amfibieregementet

Överste Jonas Olsson och Marininspektören Amiral Anders
Grenstad tog emot de tävlande och övriga som hade medverkat i tävlingen.
Amiralen delade ut välförtjänta priser till patrullerna,
både till dem som blev totala segrare, men också till de
patruller som hade gjort bäst ifrån sig vid varje delmoment.
Den totala segraren i tävlingsklassen blev patrullen ur
Livgardet, på en hedrande andra plats kom förbandet LV6
och trea kom K3.
I klassen övriga vann patrullen NBG HQ 2 och tvåan
utgjordes av Marinbasens amfibieavdelning.
Alla 21 startande patruller gjorde sitt yttersta för att lösa
uppgifterna så bra som möjligt, dock var nattens moment
ganska utslagsgivande i vissa fall.
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Tävlingsdagen

Gångbro och repbro kräver koncentration.

Stockvägg – ser alltid enklare ut än vad det är.

Att forcera en fönsteröppning är inte så enkelt.

Handgranatkast från roddbåt – vingligt.

Räddningsmoment genom skott.

Länsning av stridsbåt.

Hade patrullerna gjort bra ifrån sig på dagmomentet, påverkade det starttiden inför nattmomenten.
Patrullerna transporterades till Muskö där nattorienteringen skulle genomföras, vilket inte var helt lätt i den kraftig
kuperade terrängen, i nattens mörker och med en svag ficklampa till sin hjälp. Tävlingen avslutades med en flera kilometer lång snabbmarsch.
Chefen för Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårds
enhet (FMIF), Överstelöjtnant Mikael Mineur, talade om vikten av patrullfälttävlan, detta är inte bara en tävling, grunden
är att varje officer skall kunna fungera i psykiska och fysiska
pressade förhållanden vilket prövas till del i den här typen av
militära tävlingar .
Nu tar LV 6 över stafettpinnen och står som värdförband
inför 2008 års patrullfälttävlan.
Text & Bild: Kristina Swaan
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Efter prisurdelningen.
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genomför

specialutbildning för

IAS

Amf 1 har erhållit uppdrag att genomföra specialutbildning med den Internationella Amfibiestyrkan, IAS inför
en eventuell insats i Tchad.
Amfibieförbandet är till grunden framtagen och utrustad
för sjötransporter i skärgårdar, flod- och deltaområden
samt i kustzoner.
Miljön i Tchad liknar som bekant inte vår invanda
marinmiljö varför förbandet måste anpassas till att kunna
hantera landtransportmedel. Detta innebär ett special
utbildningsbehov av fordonsförare och maskinpersonal.
På kort tid har trafiklärare, trafikinspektörer och
specialinstruktörer sammankallats till Väddö övningsfält
för att till slutet av december ge erforderliga kunskaper
och färdigheter till personalen i IAS och även till åldersklassen. Således finns nu ett relativt brett kunnande på
plats. För att åstadkomma detta har samlats befattningshavare med ordinarie uppgifter i regementsstab, skjutfält
på Tofta (Gotland) m m.
Förbandet kommer att ha olika fordonstyper med
lika olika långa utbildningsbehov vilket tillgodoses genom att personalen
kommer att utbildas i
omgångar fram till
december slut.

IAS kommer att innehålla Pansarterrängbil 203 (Ptgb),
MB Geländewagen, Terränghjuling och tung lastbil, för
att nämna några. Som brukligt varvas teori med praktik.
Soldaterna (ca 100 man) ur IAS koordineras med den ordinarie bandvagns					
utbildningen för inneliggande kull amfibiesoldater i avsikt att merutnyttja
utnyttja instruktörerna. Fältet medger
samtidigt att kustjägarkompaniet (-)
har möjlighet att genomföra skarpskjutninga
Amf 1 hade på 1,5 vecka genomfört omplaneringar av ordinarie verksamhet och ordnat med alla utbildningsförutsättningar för att gå i mål
med både utbildning av personalen till
IAS men också fortsätta den ordinarie
värnpliktsutbildningen.
För att förbereda våra kollegor
och soldater tillhörande IAS, övas och
prövas allt som har med fordonshantering att göra, påläggning av kedjor, förberedelser för bärgning,
körning längs vägar och sämre stråk,
grundläggande terrängkörning och
mycket annat.
Överallt är det liv och rörelse och
både instruktörer och elever uppfattar
att utbildningen blir gedigen. Det är
också ett ypperligt tillfälle att upprätthålla de anställdas sedan tidigare inhämtade kunskaper.
C G4 Michael Moberg
Mil Trafiklärare
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Ett styrelsemöte

hos Rindöborna

Ingela Lispers

torsdagen den 14/11 kl 19.15
öppnades ett styrelsemöte på gamla
markan på Oskar-Fredriksborg av
Rickard Gille
Rickard Gille, ordförande i föreningen Rindöborna och tillika resevofficer i Amfibiekåren. Denna
kväll var Ingela Lispers, vd för Vasallen Rindö, inbjuden att
orientera om de visioner som Vasallen har om områdets framtida förvandling till ett b ostadsområde med infrastruktur och
småskalig entrepenörsverksamhet. Detta gjorde redaktionen
på Borgskum intresserat och vi bad att få deltaga i mötet,
vilket medgavs.

Rindöborna
…är en intresseförening som har hälften av på Rindö boende
som medlemmar. Föreningen har en aktiv styrelse och flera
arbetsgrupper inom olika områden såsom samhällsutveckling, kultur och fritid, info, samordning och samverkan (med
andra organisationer såsom andra intresseföreningar och
grannkommuner).
Du som vill veta mer kan gå in på www.rindöborna.se
Vasallen Rindö
…har som uppgift att omvandla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och
levande stadsdelar för nya verksamheter. En utveckling och
förädling av fastighetsbeståndet skall ske i samarbete med
kommuner och lokalt näringsliv, med målsättningen att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor.
Ingela Lispers är bärare av dessa visioner avseende
Vasallen Rindö. Vasallen som organisation avser inte att bygga någonting utan söker entreprenörer för detta ändamål. Det
känns seriöst att Vasallen står för visioner som får möjlighet
att påverkas av både kommun och andra intressenter, såsom
Rindöborna. Det utgör en stor skillnad gentemot att bara sälja
hela området till någon stor byggnadsaktör på marknaden
utan att Vasallen skulle visa något som helst intresse för vad
det skulle komma att användas till.
Du kan läsa mer om Vasallen på www.vasallen.se

SMB-resa -07
Så har den årliga höstresan med ett antal
föredrag och begivengeter genomförts i
SMB regi (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek). Denna gång från stadsgården till
Mariehamn med Viking Line. Innan vi ens
hann besöka våra hytter hänvisades vi till
ett föredrag om ”vikingar och väringar”
med professor Dick Harrison som före-
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Mötet
Numera har fd sjukan på KA1 blivit kontorshotell. Vasallen
huserar högst upp i samma byggnad. Ingela orienterade om
att omkring 1100 bostäder på sikt skulle byggas inom Vasallens område. En knäckfråga är den då uppkomna trafiksituationen. Färjkapacitet m m. Ingela talade varmt för att lösa
detta med båttrafik (Waxholmsbolaget) från östra Rindö till
Stockholm. Hon berättade också att fokus just nu låg på området kring Grenadjären där Vasallen har tänkt sig ett 25-tal
villor. En annan målsättning är att kasern 4 och kanslihuset
inom 5 år skall utgöras av bostadsrätter. I ett senare skede
gäller även detta för kasern 1 och 2. Kring reningsverket får
inget nybygge ske närmare än 200 m, men när reningsverket
ersatts med en pumpstation gäller 50 m och då finns planer på
att bygga bostäder nedanför matsalen mot hamnen. Ev kommer skolverksamheten att flytta in på området. Möjligen sker
på sikt bygget av en ny skola i området kring biblioteket. I ett
andra steg tänker sig Vasallen ett bygge av småhus, radhus
eller parhus bortom nya vakten, i området där parkering och
engelska villorna en gång låg.
En referensgrupp skall tillskapas i vilken ingår politiska
befattningshavare i kommunen, Vasallen och Rindöborna,
”med rätt att ha synpunkter”. Under mötets slutskede utsågs
R. Gille, A. Joninger och N. Lundin att ingå i referensgruppen
från Rindöbornas sida.
Namnfrågor
Anders Joninger tog upp frågan om namnändringar medan
Ingela Lispers var kvar. Hon har av sin föregångare på vdposten fått ”ärva” namnet RINDÖ HAMN, vilket hon i och
för sig inte hade något emot. Anders klargjorde att när det
gäller namnändringar på större ”objekt” än gator och torg, så
har inte ens kommunen rätt att göra det. Beslut om detta l igger
hos Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriverket, vilka är
styrda av lagar inom området. Det skall till synnerliga skäl för
att namn på orter skall ändras.
Vad tycker du som vapenbroder? Hör av dig till redaktionen. Det finns ju ett antal namn som är på väg att försvinna in
i ”dimman” såsom: Minörhamnen, matsalsbryggan, jägarbryggan, Grisselmaren, södra fältet, taktiska knölen, Tritonhöjden, Kapernaum, röda ladan, m m….
Vi hoppas att Vasallens öppna hållning i planeringsfrågorna leder fram till ett bra konsensus och att Rindö östra får
bli det levande område som Vasallen eftersträvar.
WEM

dragshållare. Efter hyttbesök och därpå
följande buffé följde ett framförande av
”Hitlers bordssamtal” på ett fascinerande
sätt av skådespelaren Per Ragnar. En riktig upplevelse var det att få möta Harry
Järv – en levande legend – med över 100
uppdrag bakom ryssarnas linjer under
fortsättningskriget i Finland. En film som
heter ”Framom främsta linjen” är baserad
på hans upplevelser. En fortsättning lär
komma kring jul. Sammanlagt var det 7

föredrag som avlöste varandra och som
avslutades med Tore Forsbergs engegerade och roliga berättelse om sin tid inom kontraspionaget. Många kustartillerister och tillika vapenbröder stod att
återfinna på denna resas fulltecknade
lista med omkring 700 deltagare. Du
som är militärhistoriskt intresserad går
med fördel in på www.smb.nu och ser
vad som erbjuds.
WEM
Harry Järv i berättartagen.
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på Haveri-

undersökningskurs
hos US Coastguards i USA

U

ndertecknad hade förmånen att få genomföra en kurs
vid US Coastguards i mars 2007. Kursen jag deltog i var en
kurs i haveriundersökning.
US Coastguards är en av de fem försvarsgrenar som
finns i USA. US Coastguards lyder dock i orderhänseende
under Department of Homeland security och inte under
Department of Defence.
Styrkan I US Coastguards är ca 40 000 man och finns
över hela USA, på bl a Guam och i Holland.
US Coastguards räknar sin födelse från år 1790 och ansvarar
idag för all kontroll av sjöfarten i
amerikanska farvatten samt av
amerikanska fartyg över världen.
Kursen genomfördes vid
”Trainingcenter Yorktown” i sydöstra delen av staten Virginia. TC
Yorktown är det största utbildningscentrat i US Coastguards.
Kursen var uppdelad i tre
veckor haveriundersökning och
en vecka med undersökning av
miljöolyckor.
Vi jobbade med ett applex
som omfattade en kollision mellan den amerikanska tankern ”S/S Blue Ridge” och det tyska
bulkfartyget ”M/S Test Bank”.
De instruktörer som vi hade på kursen var väldigt professionella och alla hade praktisk erfarenhet som utredare av
skarpa olyckor, bl a påseglingen av en bro i östra Texas.
Jag var ensam svensk under kursen vilket var nyttigt då
man var tvungen att ta för sig.
Jag kan konstatera att Sveriges anseende är positivt.
Kursen startade med en rivstart kl 08.00 första dagen
och vi jobbade fram till kl 1630–1700 varje dag. Vissa kvällar
innebar också grupparbeten med att genomföra förberedelser
inför de intervjuer som skulle genomföras. Man hade ingen
frisläng bara för att man var från Sverige.
Utbildningen i intervjuteknik var väldigt bra. Vid övningarna,
spelade för oss, helt okända människor, rollerna som olika
befattningshavare som hade varit inblandade i olyckan. Det

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

blev inte enklare av att ett av de inblandade fartygen var tyskflaggat och att figuranterna pratade dialekt.
Jag blev väldigt väl omhändertagen av både skolan och
av kurskamraterna som var en blandning av NCO, Warrant
officers och officerare.
På fritiden kunde mycket kultur insupas p g a skolans läge i
Virginia vilken räknas som födelsestat för USA. Känd härvid
är Jamestown där engelsmännen landsteg 1608. Här grundades också l egenden om när indianflickan Pocahontas träffade
sin engelsman. Utöver Jamestown återfinns också slagfältet
för slaget vid Yorktown år 1781 där Lord Cornwallis kapitulerade för amerikanska armén under
frihetskriget. Många minnesmärken från amerikanska inbördeskriget finns också i området.
Som tjänstgörande i Amfibiekåren är det
ett krav att man genomför ett besök vid US Marines Corps museum i Quantico. Det är en imponerande utställning om kårens historia. Ett annat
imponerande museum är också ”USS Wisconsin”
som ligger i materielberedskap
i
Norfolk.
Jag fick också
en uppfattning om
hur det är att vara
anställd i det amerikanska försvaret
med bl a deras PXbutiker.
Sammanfattningsvis kan jag
konstatera att kursen var en av de
bästa kurser som jag har genomfört under mina 29 år i Försvarsmakten.
Jan Welander
Kn Amf 1

Börje Cederkrantz, Ötebro

Guy Rosén, Norrköping

Hans Huldschiner, Lidingö

Mats Svensson, Alvesta

Hans Lindberg, Södertälje

Gunnar Thulin, Brämhult

Tage Malmroth, Vaxholm

John Werngren, Linköping

Börje Nordström, Stockholm

Georg Örnsell, Vällingby

Rapport från
Kamratförenings-

på
Gotland
f
f
trä
2007-08-24–26

Hej alla Vapenbröder och Systrar!
Nu är det tid för reserapport från den traditionsenliga kamratträffen som KA 3 på Gotland stod
som värdar för.

 useet blir vi guidade runt bland allsköns matem
riel som för inte alls så länge sedan var i bruk. På
väggarna hänger konst målad av Erik Olsson
Sanda som bara de är värt ett besök. Nimbus är
Vilken härlig helg vi hade!
också imponerande, vilken båtindustri! Jag är
helt novis vad gäller båtar men jag fascineras
Det var en liten grupp Vapenbröder som deltog i
över resultatet.
år, men vilket gäng! Vi hade utomordentligt
Dagen har försvunnit i ett huj. Vi har haft
trevligt. Vår chaufför Lasse (Lars-Olof Åsberg)
en underbar dag med många trevliga och intreshjälpte oss på allra bästa sätt och lotsade oss
santa besök som vi har lagt i vår minlugnt och säkert hela vägen. Båtrenesbank.
san till Visby gick ”som på räls”
Till kvällen bjuds vi på en härlig
inget gung som jag var orolig för.
”Solen skiner
buffé. Vädret kan inte bli bättre, vi
Färden går vidare mot Bunge
alltid på en
sitter ute i augustimånens sken och vi
Vandrarhem där blev vi hjärtligt
med både uppträdande och
mottagna av Bernt Weinebrandt
kustartillerist” underhålls
dansmusik, bättre än så här kan det
och hans team. Efter incheckning i
inte bli.
byggnad ”Biskops” serveras midSom jag skrivit förut, när man har
dag och därefter samlas vi i den
trevligt går tiden alldeles för fort, det är redan
ljumma augustikvällen till mingel med välkomsöndag och dags att säga hej då till vännerna
nande och information om vad vi har framför
från KA 2, KA 3, KA 4 och KA 5.
oss denna den sista helgen i augusti.
Till sist hjärtlig tack Bernt Weinebrandt
Efter frukost på lördagsmorgonen är det kl
och samtliga på KA3 Gotland, som har gjort den
08.40 uppsittning i bussarna, för guidad tur på
här helgen till ett härligt minne. Och det är sant:
Fårö. Stämningen i vår lilla buss är på topp och
”Solen skiner alltid på en kustartillerist” det har
guiden Bernt Weinebrandt berättar om ”Helgu
vi haft bevis på här på Gotland.
mannens”, den helige mannens, fiskeläge som
en gång varit en av Fårös mest betydande. Vi får
Nästa år ses vi i Karlskrona.
höra historien om starka kvinnor som seglade
till Visby och sålde fisk.
Innan hemresan tog vår busschaufför Lasse med
Färden tar oss vidare till Ryssnäs där vi får
oss på en egen liten rundtur på norra Gotland. Vi
stiga ur bussen och blir mottagna av en entusiasbesökte bl a en fin liten hamn i Lickershamn och
tisk guid som berättar historien kring ”engelska
Krusmynta-gården där vi passade på och köpa
kyrkogården”. Under 1800-talets mitt pågick
kryddor. Tiden räckte även till för en liten proKrimkriget. Under samma period utbröt en kolemenad och lunch i ett soligt Visby innan båten
raepidemi som skördade både militärer och
tog oss till fastlandet igen.
civila människors liv.
Gun Källman
Efter detta går färden vidare till Fårö kyrka
där vi bl a får höra historien om en grupp säljägare som år 1603 gav sig iväg på isen för att jaga
säl. Isen sprack och de blev kvar på ett isflak
som drev västerut. Till slut flöt en del iland på
Gotska Sandön och några flöt vidare över Östersjön och räddades vid fastlandet. Vi besökte
Ingemar Bergmans gravplats på Fårö kyrkogård.
Ett stopp vid Raukerna vid Digerhuvud hann vi
också med innan lunch,
Så är det dags för lunch och den äter vi på
”Stora Gåsemora”, ett trevlig och vackert konferens & boendeställe. Maten var mycket god.
Efter lunch är det dags för besök på KA 3
museum och på ”Nimbus”.
Utanför KA 3 museum står bl a gamla
kanoner från Bofors uppställda och inne på
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