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Vapenbröder/systrar jag beklagar att behöva inleda 
detta nummer med en tråkig men nödvändig åtgärd 
som beslutades av styrelsen – innevarande år kan vi 
utkomma med endast tre nummer. I och med att För-
svarsmakten skär i sin budget så minskas också 
 stödet till Vapenbröderna. Ett faktum som vi nog 
kan stå ut med i den förhoppningen att det kommer 
bättre tider. Bara det inte blir som historien tidigare 
 visat – 30-talet med dess turbulens. Så länge som 
ingen nation strävar efter ”Lebensraum” så kan vi 
måhända vara lugna såvida inte begreppet blir  
”Lebensmittelbehov” istället.
 Nåja vi kan i alla fall glädja oss åt en fin vårsol 
som återigen lockat fram en vacker skir grönska.
 Årsmöte har vi avhållit och de förändringar 
som blivit i styrelsen framgår här nedan.
 Kamratföreningsresa till kamraterna i Karls-
krona sker under sommaren och vi hoppas på ett 
brett deltagande.
 Tryckfelsnisse slog till i förra numret på sid 4 
där vi i bildtexten på den översta bilden skrev  
”Majorerna……” – det ska stå ”Överstelöjtnan-
terna….” Jag ber om ursäkt!

Delar av styrelsen har deltagit i SMKR (Sveriges 
 militära kamratföreningars riksförbund) represen-
tantskapsmöte och där fört vår talan.
 Vi har även med stort intresse följt förberedel-
serna och uppstarten av TD01.
 Regementet har avhållit Amfibiekårens dag 
som denna gång kom att infalla under våren p g a 
inryckningsförhållanden m m. Det blev en totalvis-
ning av förbandets resurser. Bra genomfört. Vi hop-
pas att till nästa år kunna vara ute i god tid med 
förvarning om det förhoppningsvis återkommer en 
sådan dag så att ni Vapenbröder har möjlighet att 
planera in ett besök.
 Det mesta av här anförda finns att läsa och se 
längre fram i denna upplaga.
 Nästa upplaga av B-S kommer att heta nr 3 och 
drabbar Er lagom före Jul.
 Med en tillönskan om en skön sommar och god 
hälsa
 
PS! Glöm inte att motionera!
                                     

   Red.

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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ÅteRigen HaR ett ÅRsmöte aVHÅllits PÅ 
Berga. Uppstarten blev en enkel lunch under 
 vilken styrelsen avhöll sitt möte. 53 Kamrater hade 
hörsammat kallelsen och tog plats i den förnäm
liga föreläsningssalen. Välkomsthälsning, parenta
tion och  sedan enligt gängse föredragningslista. 
Resultat och balansräkning godkändes. Verksam
hetsberättelsen och budgeten samt förslag till 
 inkomst och utgiftsstat för året godkändes. Års 
avgiften oförändrad, 125:.
 Vid val av förtroendeposter vi
sade det sig att Marie Lovik inte önskade 
kvarstå i styrelsen och vi får härvid tacka 
Marie för den tid som varit. I  övrigt är 
styrelsen oförändrad och beslöts att tills
vidare vakanthålla den plats som läm
nats av Marie.
 En stadgeändring föreslogs av 
Bengt Svanteson avseende paragraf 2, 
medlemmar, innebärande möjlighet för 
personal vid Marinbasen eller FMlog på 
Berga/Muskö verkande för Amf 1, att 
kunna bli medlem i Vapenbröderna. 
 Antogs  enhälligt.
 Bland övriga frågor togs upp önskemål 
att framtida höst och årsmöten avhålls på  Rindö 
och höstmöten på Skeppsholmen. Önskemål om 
detta avslogs då Amf 1 inte längre har juristiktion 
inom området. Faciliteterna hanteras av Vasallen 
och marken av Fortverket. Det som kvarstår inom 
FM är övningsfältet på Myttinge (red anm). Vare 
sig  Vapenbröderna eller Amf 1 kan på något vis 
påverka det som sker i Rindö/Vaxholmsområdet.
 Ordförande uttalade även ett tack till 
Östen Grankvist för sitt förnämliga stöd till Vapen
bröderna. Därmed var årsmötet tillända och nu 
lämnades en ingående redogörelse av ord
föranden avseende uppdraget i Tchad.

Årsmöte
Vapenbrödernas

12.april 2008

Bröderma utspisas.

En känd trogen trio. Styrelsemötet.

Kaffetåren avrundar lunchen. Uppsittning i föreläsningssalen.

Mötet på plats.

Ordföranden förbereder sig.

Valberedningens resultat 
uppläses av Håkan Melin.



F    rån Vapenbröderna deltog 1.vice ordförande Bengt 
    Svanteson och redaktören. Programmet började med in-
mönstring kl 13.00 och kl 14.00 uppsittning i den något ålder-
domliga och trånga s k konferenslokalen där mötet inleddes 
av ord föranden Sune Birke.
 Den första punkten bestod av ett föredrag om Försvars-
maktens förbandsproduktion där vi fick veta den nya utbild-
ningsrytmen och utbildningens målsättning. Föredragshål-
lare General Göran Mårtensson, HKV, som är chef för 
förbandsproduktionsavdelningen. Ämnet är ganska omfat-
tande och intressant vilket klart framgick av mötesdeltagar-
nas frågeställningar. Invanda begrepp såsom Kro och Gro har 
inte samma giltighet som tidigare och det nya är att utbild-
ningen syftar till den numera så kallade Insatsorganisationen. 
Då  generalen inte hade möjlighet att följa med på resan fick 
föredragningen tyvärr klippas av innan ämnet var helt färdig
behandlat. Dessutom skulle ett annat ärende avhandlas innan 
avgång.

SMKR 

     Representantskapsmöte 

Föreståndaren för Drottning Viktorias Örlogshem, Ulf Ed-
man, tilldelades SMKR förtjänstmedalj i guld. 
 Så börjades då själva mötet enligt förelagd dagordning. 
Motioner och propositioner, budget och val till förtroende-
poster upptog tiden tills det blev dags för middag som bestod 
av fartygets buffe. Således avbröts mötet som återupptogs 
 dagen efter kl 08.00.
 Styrelsens prop nr 1 avsåg en förändring av medlems-
avgiften beroende på att Försvarsmaktens stöd har sänkts 
med 20% och beslutades att avgiften fr o m 2009 skall vara  
2:00 kr/ medlem. På samma sätt beslöts att denna avgift skul-
le av föreningarna vara inbetald före den 15 mars årligen (ett 
faktum för vår kassaman att beakta).
 Vår ordförande Sune Birke hade avsagt sig omval och 
valberedningen föreslog Överste Christer Olofsson för val till 
denna post. BorgSkum vill härmed framföra sitt tack till 
Sune för det fina arbete han har nedlagt under årens gång. Vi 
har gång efter annan känt av Sunes engagemang i frågor av 
mariniär karaktär där han visade djup kännedom i sin tjänste-
grenstillhörighet. Sune är en äkta Marinofficer av den gamla 
skolan. Vi vill samtidigt önska Christer välkommen till den 

1–3 april

Ordföranden
 Sune Birke

 öppnar mötet.

Det stadgade mötet 
ägde rum på m/s Vana 
Tallin under tiden som 

fartyget förflyttade 
sig till Riga.

Mötesdeltagare.

Nya ordföranden Christer Olofsson avtackar Sune.

Hedersordföranden Leif Törnquist 
ger oss kultur.

Sune och sekreterare Stefan 
Bergkvist föredrar motioner.
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Arne Sunnman Vaxholm
Yngve Andersson Vaxholm
Björn Dreyfert Hässelby
Stig Grantelius Enskededalen
Bengt Lilja Vällingby
Börje Svensson Vaxholm
Arne Eliasson Gustavsberg
Hans Klevemark Lidingö
Karl-Erik Wernheim Hässelby
Gösta Persson Stockholm

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och 

behåller dem i vårt minne

Göran Holmqvist, Åkersberga

Rolf Magnusson, Enköping

Hans Zettermark, Årsta

Nya medlemmar!

Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen

Här kommer ett litet nödrop 
från vår Kassaman.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

När Du flyttar – meddela din nya adress 
så att Du kan få din Borg-Skum i rätt tid!

stort tack till alla som betalar 
in frivilliga bidrag till Kamratföreningen 

Vapenbröderna!

nya uppgiften och önska honom lycka till. Förutom ny ord
förande valdes Kk Bertil Andreasson att ingå i styrelsen.
 Vid ca kl 11.00 avslutades mötet och vår hedersord-
förande Leif Törnquist gav oss en intressant och fängslande 
resume av Rigas historia.
 Uppsittning i buss och guidad rundtur i staden vilket 
upptog ca 2 timmar varefter vi släpptes för matintag i egen 
regi någonstans i staden. Efter detta kan man bara rekommen-
dera en resa till Riga!
 Fartyget lämnade kaj kl 17.30 och vi hade tid att snygga 
till oss inför den gemensamma middagen som vidtog kl 18.00.
Kvällen gick i förbrödringens tecken där många erfarenheter 
och stories surrade runt borden.
 På torsdagen kl 09.30 ankomst Stockholm och slut på 
mötet. Om någon Vapenbroder har synpunkter på varför man 
lägger mötet på fartyg på detta vis så kan vi säga att det är det 
mest kostnadseffektiva som finns att tillgå. Därutöver är det 
av vikt att vi får en liten inblick i vårt grannskap.
 B-S vill framföra ett tack till kamraten Sven Ahlgren 
som denna gång har tagit bilderna.

                                                                                  Red

Den kvinnliga guiden förevisar sevärdheter.

Sevärdheten vid 
det tillfället. Systrar och  

  Bröder!

borg-skum  2/08
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Förberedelser      inför
den 19 februari fick red en inbjudan att 
besöka gamla F8 område i Barkarby. Det område var 
inte obekant då red i sin barndom gick i skola i Jakobs-
bergs utkanter granne med just F8. Då på 50talet hade 
vi skolbarn uppgift att på sommaren under några dagar 
plantera skog i anslutning till nämnda område. Detta 
var ju extra spännande då vi fick bevittna flygverksam-
het (start och landning) av ”Vampire”, ”Flygande Tun-
nan” m fl olika typer. Senare under tonåren tränade 
dom lokala fotbollsklubbarna i hangarerna under vin-
terhalvåret. Men då var det spännande värre emedan 
området bevakades med och av hundar – bestar – och 
nåde den som inte höll sig till tid och plats. Det hände 
undertecknad och några kamrater – hemska minne.
 Nåväl, denna februaridag fanns inga spännande 
flygplan och inga farliga hundar utan endast två civila 
vakter som inte hade någon avskräckningspotential. 
Red var inbjuden av Christer Uppström, FM log,   
Berga. ”Uppis” håller ihop ”trådarna” för att allt 
 material som skall till Tchad samlas här och kommer 
härifrån. Chef för materiel och försörjning är Kk  Anders 
Lundin.
 Denna dag avhölls möte nr 14 d v s ett av dom 
sista  mötena för samordning av allt i stort och smått. 
Det framgick med stor tydlighet att här erfordrades Uppsittning för möte nr 14. Uppström leder. Kk Lundin 

andra vita skjortan fr vä.

Jörgen Winter (första vita skjortan fr vä) läser 
sammanställning i sin dator.

Mj Lindblom, ansvarig för säkerhet under uppstarten,  
har varit i Tchad och lämnar här synpunkter på transport-
problem.
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Kn Christer Uppström hälsar välkommen till containeransamlingen.
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Materielklossar  
till fordon upplagda 
och klara för 
lastning.

Arbetsfordon 
erfordras på plats 
på väg mot 
inskeppning.

Anpassade 
stridsfordon.

En kvarter- 
mästare bland  
sina containrar.

kunnig personal och visst kände red igen ”örnarna” på 
mtrlsidan från den egna aktiva tiden (ligger nu 10 år 
tillbaka). Det är tur att så många kunniga figurer finns 
kvar.
 Man har dragit ihop mängder av saker som erfor-
dras för att kunna starta upp och driva dygnetruntverk-
samhet inom förbandet. Dessutom i hjärtat av Afrika! 
Det gäller att ha mtrl för att klara nattkyla och dags-
hetta. Hur få tag i allt? Köp via Internet, från annan 
militär enhet, inköp på orten, svensk eller utländsk 
mtrl, olika typer av drivmedel, erforderlig ammunition 
– kalibrar, mängd  m m.
 Förutom att samla allt i stort och smått, så skall 
det lastas och skeppas till Afrika och där lossa och 
transporteras till sin bestämmelseort långt in i landet. 
Det här är verksamhet långt utöver den här hemma rå-
dande rutinen. En beundransvärd insats sker härvid och 
det är förståeligt att ”Uppis” gav ett sammanbitet in-
tryck men syntes ha kontroll över situationen.
 Det vore intressant, att när uppdraget är slut, få en 
sammanfattning av allt som här har släpats ihop och till 
vilka kostnader.
 Red  tror att detta team som har verkat här är 
 värda stor uppskattning.

Text o foto: Red
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Bakgrund
Då allmän värnplikt infördes 1901 var 
det många som bekymrade sig över hur 
dessa värnpliktiga ungdomar skulle 
kunna ordna sin fritid. Kommunikatio-
nerna var inte så väl utbyggda som idag. 
Inte heller fanns där några friresor till 
och från hemmet, som kunde ligga onå-
eligt långt bort i förhållande till de korta 
helgernas permissioner. På många för-
bandsorter skapades därför soldathem 
för detta ändamål. Här skulle man kun-
na ta sig en kopp kaffe och läsa tidning-
ar. Fördriva ledigheten med spel eller 
studieaktiviteter och ev lyssna till Guds-
ord. Flertalet hade kyrklig anknytning. 
Matroser hade inte tillgång till dessa 
soldathem på samma sätt som t ex in-
fanterister. De befann sig ofta till sjöss 
och när skeppsholmen angjordes fanns 
inget soldathem att tillgå för dessa. Det-
samma gällde för kustartillerister. Först 
1914 tillkom soldathemmet ute på 
 Rindö, så dessa räknades också in när 
det gällde ömmande skäl för att till-
godose fritiden med aktiviteter för 
 marin personal. På initiativ av Drottning 
Victoria skapades så Örlogshemmet. 
Styrelsen hade sitt första sammanträde 
den 31 oktober 1908 under hennes pre-
sidium. Ordförande var Viceamiral  
L. Palander.

”Nomadåren”
Den första lokalen var belägen i den s k 
Fersenska terrassen. Den invigdes i 
närvaro av Konungen och Drottningen 
den 17 dec 1908. Ändamålet var att till 
förmånliga priser kunna erhålla serve-

ring och att man här skulle njuta av en 
hemtrevlig tillflyktsort. Genom två 
 donationer av Generalkonsul Axel 
Johnsson skapades en fast ekonomisk 
grund för verksamheten. Den första 
 donationen var avsedd för hyran under 
de kommande tio åren medan den andra 
var avsedd för anskaffande av inven-
tarier.

1929 flyttade hemmet från Fersenska 
terrassen till lämpligare lokaler vid 
 Civilstatens  pensionsinrättningshus vid 
Kungsträdgården.

När så krigsåren kom blev det omfat-
tande inkallelser. Det uppstod behov av 
ökat utrymme för hemmet. Dessutom 
framfördes önskemål om att även kunna 
erbjuda nattlogi, varför styrelsen 1941 
tillsatte en kommitté  för att lösa lokal-
frågan. Man förordade inköp av Hotell 
Atlantic på Teatergatan 3 varefter för-
handlingar upptogs med ägaren. 1942 
framställde styrelsen till Kungl. Maj:t 
om erhållande av ett anslag till fastig-
hetsköp. Anslaget beviljades med 
300 000 kr och tillsammans med dona-
tioner från bl a Axel Axelsson Johnsson 
kunde man förvärva fastigheten den 
1 juni 1943.

I november 1943 kunde man påbörja re-
noveringsarbeten och när det var klart 
hade man ett Örlogshem i eget hus på 
egen grund med rymliga sällskapsloka-
ler och med plats för 200 nattgäster. 
 Örlogshemmet öppnade den 8 februari 
1944.

Örlogshemmet från krigs-
slutet och framåt
Under första året hade man 35 000 natt-
gäster. 1945 nådde man toppnoteringen 
47 000 gäster. 

1952 höjdes övernattningspriset för vpl 
ur Marinen från 1:50 till 1:75 i delat 
rum, medan övriga försvarsgrenar öka-
des från 2 kr till 2:50. 1953 blev det 
varmvatten i samtliga tvättrum. 1957 
var man sedan 1944 uppe i en halv mil-
jon övernattningar. Örlogshemmet får 
sin första TV-apparat. 1958 firas 50års 
jubiléum med en bal för vpl och under-
befäl. 1959 höjs övernattningspriset 
från 1:75 till 2 kr. 1961 införs smörgås 
och dryckesautomat som komplement 
till markententerirörelsen. 1963 instal-
leras en tobaksautomat. 1965 efterträds 
HM Drottning Louise av HKH Prinses-
san Sibylla som Hög Beskyddarinna. 
1966 kommer nya stadgar. 1969 stängs 
örlogsvarvet i Stockholm och flytten 
går till Muskö varför en märkbar ned-
gång i besöksfrekvensen förmärks. Från 
den 1 november får även personal ur 
Armén och Flygvapnet utnyttja DVÖ. 
1970 ökar beläggningen igen då med-
delande utgått till samtliga vapenslag 
att all mil. pers. oavsett grad får utnyttja 
hotellet. 1971 tas även civila gäster 
emot över veckosluten. Upprustning av 
fastigheten sker. HKH Prinsessan Chris-
tina efterträder HKH Prinsessan Sibylla 
som Hög Beskyddarinna. Samtliga rum 
har nu varmvatten. Hotellet har nu 115 
bäddar i 2 eller 3bäddsrum. 1974 
upphör markententerirörelsen. 1975 
höjs logipriserna med 10%. 1978 iord-

Drottning Victorias
Örlogshem100 år

Vid Teatergatan, mellan Grand Hotell och Nybroviken, ligger – intill 
Wallmans salonger – en institution som många av oss vapenbröder 
nyttjat som utgångspunkt för besök å stadens lokaler. Det är Drottning 
Victorias Örlogshem. I år firar denna stiftelse 100 år och fungerar 
alltjämt som det var tänkt sedan 1943, då den geografiska platsen 
”spikades” till Teatergatan 3. Hur var det då tänkt från början och  
vad hade hemmet för funktion dessförinnan?
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ningställs ett konferensrum. 1980 reno-
veras samtliga hotellrum till acceptabel 
hotellstandard. Vpl betalar 20 kr/natt 
medan civila får betala 100 kr/natt för 
enkelrum. 1983 firas 75års jubiléum 
med middag på sjöofficers Sällskapets 
lokaler på Långa Raden (Skeppshol-
men). 1984 renoveras fasaden. Antalet 
gäster börjar öka 1992. 1999 blir åter 
hotellbeläggningen högre och håller i 
sig över millennieskiftet. 2003 ökas an-
talet hotellrum från 36 till 38, för att 
2005 ökas igen till 45. Avtal tecknas 
med ”Kronhotell”. Klagomål om buller 
från intilliggande Wallmans salonger 
förekommer från övernattande på plan 
ett. En omdisponering av utrymmena 
planeras av styrelsen vilket gör att plan 
ett blir kontorsutrymmen och den ho-
telldelen flyttas högre upp i byggnaden.

Örlogshemmet idag
Idag är pensionerade Kommendören 
Ulf Edman VD för DVÖ. Han tar emot 
mig med öppna armar och berättar gär-
na om verksamheten som bedrivs för 
närvarande. 
”Idag får en vpl betala 70 kr/natt 
medan försvarsanställda (även 
reservare och vapenbröder m fl) 
betalar 600 kr för ett enkelrum eller 
900 kr för ett dubbelrum. Är du ren 
civilist betalar du fullt pris med 1.000 
kr för enkelrum och 1.200 kr för 
dubbelrum. En konferenslokal går på 
1.200 kr för mil konferenser medan ren 
civil hyra av konferens går på det 
dubbla.” säger Ulf och betonar att det 
gäller stora konferenslokalen. 

”Kan jag räkna med att som vapen-
broder, om jag tar med min fru för 
övernattning, erhålla ett dubbelrum  
för 900 kr eller måste även hon ha mil 
anknytning utöver att vara gift med 
mig?” frågar jag. 

”Självklart hänger hon upp sig på dig. 
Du betalar 900 kr för dubbelrummet.” 
informerar Ulf. 

”fungerar verksamheten rent ekono-
miskt eller får ni någon form av 
statsbidrag?” fortsätter jag. 

”DVÖ är en stiftelse och har en stabil 
ekonomi. Örlogshemmet har till 
skillnad från soldathemmen inga 
bidrag alls. DVÖ är helt självförsörj-
ande. Hotellverksamheten går jämnt 
upp och lokaluthyrningen betalar 
underhåll av fastigheten.” svarar  Ulf.  

”Är någon del av verksamheten 
utleasad?” säger jag. 

”Ja, städningen. Vi har 7 anställda 
som driver den dagliga verksamheten 
därutöver.” avslutar Ulf.

Vi tar en tur i huset och jag fotograferar 
flitigt. Ulf berättar att man har högst be-
läggning från april till medio juni och 
under hösten är det september/oktober. 
Jul och nyårsstängt gäller.

På återseende
Efter en kopp kaffe tackar jag min värd 
för underlag och fin genomgång och in-
ser att  jag borde nyttjat denna pärla vid 
något övernattningstillfälle. Så kommer 
det att bli framgent. Standarden är en-
ligt mitt förmenande hög och väldigt 
trivsam. 

Om du vill veta mera eller beställa 
rum ringer du bokningen på 

tel  08-611 01 13 eller

fax 08-611 31 50 
www.orlogshemmet.com

Borgskum önskar DVÖ all välgång och 
ett trevligt 100årsjubileum. 

WEM

100 år100 år 100 år 100 år
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Chefen Victoria-
   bataljonen gratulerar

pÅ nAMnSDAgEn

om traditionen bjuder sedan flera år tillbaka, 
uppvaktas Hennes Kungliga Höghet Kron-
prinsessan på hennes namnsdag av chefen 

för andra Amfibiebataljonen.
 Amfibiebataljonen är en av de få som har lyckan 
att få uppvakta kronprinsessan och faktiskt få träffa 
henne under en ganska lång tid.
 Kronprinsessan var oerhört nyfiken och intres-
serad av förbandets verksamhet, självklart låg ett stort 
intresse i den nu pågående missionen i Tchad.
 Övlt Roger Nilsson försökte att beskriva läget 
och inte minst den miljö som TD 01 verkar, kron
prinsessan berättade själv hur svårt det var att bara 
sätta sig in i den speciella miljön med den extrema 
 värmen.

Roger hade på morgonen pratat med Peder Ohlsson 
som för precis exakt ett år sedan själv stod i röda rum-
met för att uppvakta kronprinsessan, han hade själv-
klart en särskild hälsning från TD 01.
 Efter ett trevligt och intressant samtal överläm-
nades fotoalbumet med nya färska bilder från förban-
dets verksamhet, också det mycket uppskatta, särskilt 
då det fanns med en bild på Kungen.
 Innan Roger lämnade kronprinsessan, lät hon 
särskilt skicka med en hälsning till TD 01.
 Uppvaktningen fortsatte sedan på Borggården 
med Arméns trumkår och en hel massa hurra rop.  

Text & Bild
Kristina Swaan

S
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       mfibiekåren var den första reguljära Euforstyrkan 
på plats i Tchad. Sedan i början av mars har förban-
det varit fullt operativt och fått lösa många upp
gifter.
 Förbandet har eskorterat vattenborrare, som 
sökt vatten i de norra delarna av operationsområdet i 
östra Tchad. De har eskorterat ett flertal civila och 
även militära lastbilskonvojer genom landet, skyd-
dat kapningsutsatta UNHCRfordon och genomfört 
såväl dag som nattpatruller i staden Abéché.
 – Vi har även vaktat fyra camper, i tre orter. 
Detta i två olika länder. Samtidigt! Det har varit 
mycket för oss att göra. Vi är eftertraktade, säger 
förbandets chef överstelöjtnant Peder Ohlsson.
 Just nu fortskrider etableringen av Eufor. Inom 
kort är de polska och irländska reguljära styrkorna 
var på plats i sina områden. 
 Sedan förljer andra nationer 
 efter.
 – Planen är att vi ska bli 
avlösta vid campen i 
N’djamena. Vilket gör att vi 
frigör en svensk pluton för an-
dra uppgifter i operationsområ-
det, säger Ohlsson.
 Fullt utbyggt ska Eufor 
omfatta 3 700 soldater från 14 
EUnationer. Uppgiften är – 
enligt FNmandatet 1778 – att 
skapa säkerhet för flyktingar 
och civila i operationsområdet. 
Vidare ska Eufor se till att de 
humanitära organisationerna 
och FN:s polisiära mission 
(Minurcat) har tillräckligt bra 
arbetsförhållanden för att kun-

na verka i området, som gränsar mot härjade Darfur-
provinsen i Sudan. 
 Amfibiekårens arbetsinsatser i Tchad lovordas 
av Eufors ledning. 
 – Varje gång jag träffar den franske Force 
Commandern – det gör jag flera gånger varje vecka 
– lovordar han vår arbetsinsats. Han är mycket nöjd 
över att ha tillgång till oss i sin styrka, säger  
Ohlsson.
Insatsen har också gett resultat.
 –Vi ser att vi gör en skillnad varje dag. Nu har 
också signaler kommit som tyder på att internflyk-
tingar i centrala Tchad är på väg att flytta tillbaka till 
sina övergivna byar. Just det är också ett av Eufors 
mål – att livet ska återgå till det mer normala i det 
härjade landet, säger överstelöjtnant Peder Ohlsson.

TD01 är också Force Com-
manderns egen Quick Reaction 
Force, det vill säga undsätt-
ningsstyrka för Eufor i hela det 
80 mil långa operationsområ-
det.
 – Vi har tränat helikop-
terinsatser de senaste veckorna 
med EUstyrkans franska heli-
kopterförband. Det betyder allt
så att Amfibiekåren numera 
även är luftburen. Förbandet 
och kåren har bevisat att The 
Swedish Marines är ett flex i
belt koncept för både land, sjö 
och luft, något att vara stolt 
över i tider av nerdragningar, 
säger Peder Ohlsson med glim-
ten i ögat.

gratulerar
pÅ nAMnSDAgEn Fakta:

TD01 består till största delen 
av Internationella  amfibie-
styrkan, IAS, som utbildades 
av Amf1 under fyra månader 
våren 2007. I juli anmäldes 
förbandet klart för beredskap 
som registerförbandet AM07. 
I september gav regeringen 
direktiv till försvarsmakten att 
förbereda en eventuell insats i 
Tchad. I november fattade 
riksdagen det formella beslu-
tet att bidra med soldater i Eu-
for i Tchad. I mars var TD01 
på plats i Tchad.

Mats Laggar
Press- och informationsofficer TD01 
(KJ sedan 1982).

A
Amfibiekåren var först på plats i Tchad  
för att lösa många uppgifter
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– stämningen är mycket bra och vi lider 
åtminstone inte av tristess, säger Löjt-
nant Anette Wiberg plutonchef för 
 underhållsplutonen som tjänstgör i 
Tchad och missionen td 01.

Halva tiden på missionen har nu passe-
rat, hur har det fungerat med över 40 
graders värme, sand i oändligheter, brist 
på vatten och vägar. Med facit hand, var 
det tillräcklig och rätt förberedelser som 
genomfördes, när det gäller underhåll 
och logistik. Fungerade planerna i reali-
teten eller blev verkligheten en smärt-
baserad inlärning väl på plats?

Ankomsten till Tchad
Styrkan, td 01 kom till Tchad i olika 
omgångar under februari och mars 
 månad. För att acklimatisera sig och 
samla hela styrkan och den nödvän
digaste materielen, tillbringades de för-
sta veckorna i huvudstaden N’djamena. 
Samtidigt skeppades materiel ombord 
på M/S Gute till Kamerun där personal 
ur td 01 väntade för att omhänderta 
och vidaretransportera den materielen 
till operationsområdet, Abéché.

Den 20 mars inleddes den tre dygn långa 
marschen mot Abéché, där nu huvudde-
len av td 01 befinner sig, vissa delar 
finns fortfarande kvar i N’djamena. En 
liten styrka flögs till Abéché för att kun-
na förbereda mottagandet av kolonnen. 

Så fort svenska kängor nådde den Afri-
kanska marken, började den nya varda-
gen. Under den långa förflyttningen till 
Abéché löstes flera uppgifter på vägen, 
exempelvis eskort av sjukvårdsmateriel 
till en Italiensk camp. 

Byggde camp
Då td 01 var den första reguljära styr-
kan i operationsområdet lät inte uppgif-
terna vänta särskilt länge på sig. Sam-
tidigt som td 01 löste både bevakning, 
eskort, patrullerings och samverkans-
uppgifter för att nämna några, skulle en 
ny camp byggas upp med allt vad det 
innebar.

För att möjliggöra detta var det viktigt 
att campbygget kom i gång så forts som 
möjligt.

En av dem som flögs in för att ta emot 
huvudstyrkan var Löjtnant Jenny Svens-
son, förnödenhetstroppchef. 

– när vi kom till abéché fanns det bara 
ett stort platt, sandigt nyskyfflat om-
råde där vi skulle bygga vår del av 
campen. Vi började omedelbart planera 
för vart och hur alla delar skulle place-
ras för att taktiskt kunna leda in fordo-
nen så fort de kom in. En annan viktig 
del var att börja samverka både på lokal 
nivå och med de franska förband som 
fanns i området.

Tiden var knapp så det blev långa 
 arbetsdagar, men vi hade löst det mesta 
när styrkan kom på plats så det var i 
princip bara att fördela ut grupperings-
platser, berättar Jenny

Två minuter dusch
Det som lågt högst på prioriteringslistan 
var möjligheten att kunna sköta sin 
 hygien. Redan under de första dagarna 
sattes hygiencontainern upp. Detta var 
särskilt uppskattat av personalen som 
varit på rull i dryga fyra dagar.

Vattnet från hygiencontainrarna leds ut 
till ett grävt dike, som för övrigt har 
börjat bli grön och fin. Toaletterna som 

    

”Vi lider åtminstone inte av tristess”

Abéché hygiencontainer.

Abéché ankomst.



13borg-skum   2/08

finns är att jämföra med torrtoaletter á la 
husvagn, avfallet från dem tas om hand 
i särskilda plastsäckar.

Övriga sopor samlas ihop varannan dag 
och körs till en av fransmännen anvisad 
sopstation, lokalbefolkningen visar 
stort intresse för alla sopor.

Dagligen hämtas 10 kubik bulkvatten 
från den franska campen, det är inget 
drickvatten utan används för dusch-
ning, tvätt av kläder och annat.

Varje individ har två minuter i du-
schen per dag och tvättar en maskin 
tvätt i veckan. Vattnet räcker väl 
även då campen är fullbelagd.

Flaskvatten fås både från Sverige och 
Kamerun. Vattnet från Kamerun 
hämtas på den franska campen, vil-
ket inte alltid fungerar som man kan 
önska och tilldelningen uteblir 
 ibland.

Lagad mat dag 46
Den 18 april var en historisk dag på td 
01, då serverades den första tillagade 
måltiden vid camp Stars efter 46 dygn 
med fältransoner. Styrkan har inte 
 tillgång till färsklivsmedel utan det är 
hållbara livsmedel som nyttjas vid en 
måltid per dag och övriga måltider blir 
det rations.

Till frukost bjuds det på lokal juice och 
bagetter från ett lokalt bageri. Annat 
som ibland köps lokalt är grönsaker, 
frukt och kryddor.

– vi får i oss tillräckligt med kolhydra-
ter och vitaminer, men det är svårt med 
proteinet, berättar en av killarna i 
 troppen.

Magsjuka eller ”jalla” har förekommit 
förvånansvärt lite, till 90% av dem som 
råkat ut för det har ätit mat någon annan 
stans utanför campen.

Säkringsboxar smälter 
– det är en hel del problem med viss 
materiel, det mesta vi har är inte 
 dimensionerad eller testade för tempe-
raturer över 40 grader. Säkringsboxar 

smälter, vi har redan 5 
trasiga el-björnar som 
var helt nya. Datorer, 
GPS: er och annan elek-
tronisk utrustning går 
lätt sönder om de inte 
står i luftkonditionerat 
utrymme, som för öv-
rigt också är en brist. 
Det saknas fortfarande 
en del AC-aggregat till 
vissa funktionscontain-
rar vilket gör att vi 
måste prioritera. Våra 
Geländewagen får ofta 
elfel av värmen. Sedan 
har vi all sand som 
tränger in precis över-
allt. 

En del materiel har också skakat sönder 
under transporter från Sverige. Viss ma-
teriel saknas fortfarande, exempelvis en 
del styckegods som reparationstroppen 
behöver, oljor och vätskor.

Men i stort så är det ändå färre problem 
en vad reparationstroppen från början 
hade räknat med, säger anette. 

    

”Vi lider åtminstone inte av tristess”

Många lever i tron
att allt bara sker, precis 

som hemma. » 
« Abéché här ska TD 01 bo.

Abéché kvällsmål.

ForTS. sid 14 ➤
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Mycket av den sönderskakade materi-
elen är  numera lagad av reparations-
troppen.

Brist på vaccin
Det finns väl utrustade sjukvårdsfordon 
som kan upprätthålla sjukvårdsbered-
skapen vid patruller och längre utflyk-
ter, men det är ingen så kallad role 2 
sjukvård som det var planerat för från 
början. Det är främst brist på läkare och 
medicin. Bland annat har det visat sig 
vara brist på stelkramps vaccin, dess-
värre är inte td 01:s personal vaccine-
rade mot stelkramp vilket innebär att 
varje sår som måste sys skall också ha 
en stelkrampsspruta. Vid de tillfällena 
blir det en tur till den Italienska 
 campen. 

Fransk  
organisation
– Utmaningen är mil-
jön och den tröga 
franska organisatio-
nen, det måste till ex-
empel vara med ett 
befäl hela tiden för att 

uppgifter skall bli lösta. Sådant som vi 
behöver hjälp med. Uppdragstaktik som 
hemma där våra soldater, får en uppgift 
och löser den självständigt, fungerar 
inte. Fransmännen kräver att en officer 
skall handleda hela tiden.  Behovet av en 
ketchupflaska kan i byråkratin gå upp 
till överstelöjtnant. 

– många lever i tron att allt bara sker, 
precis som hemma. Det är inte alltid vat-
ten i kranen här och för att det ska bli 
det så krävs det ett kontinuerligt arbete.

– Mycket av materielen är heller inte 
dimensionerat för denna miljö, extrem 
hetta, sand, torka och med inslag av 
skyfall. Elkablar, elverk, datorer ja det 
mesta tar stryk.

Jobbar i efterhand 
Underhållsplutonens chef påpekar ock-
så att informationen inför missionen 
vad gäller vägar, miljö och logistik 
 borde ha varit mer tydlig.

– vi jobbar ofta i efterhand och finner 
nya lösningar på problemen, kanske 
inte alltid efter handboken men solda-
terna vi jobbar med är extremt duktiga 
och hittills har vi nog klarat av det vi 
skulle. 

Avslutningsvis
Dagen till ära hade bjudit först på en 
sandstorm och sedan på ett bombastiskt 
skyfall, en ny upplevelse för underhålls 
och logistikfunktionen i detta annor
lunda land.

Text: Kristina Swaan
Foto: Lt Jenny Svensson

Abéché inte mycket till skugga.

Abéché regndiken 
förbereds runt camp.

Amfibiekårens

Station på materielstigen. Ny bäranordning tydlig 
hos soldaten i förgrunden.

Här visas understödsvapen för amf-skyttepluton.

Patrulltält.

Avtransport av ”sårad” vid slutmoment i anfalls-
uppvisningen.

Prickskyttar och spaningdykare poserar.

ForTS. fr

➤



den 19 april genomfördes 
Amfibie kårens dag på Berga. Som bruk-
ligt vid detta tillfälle var det vackert 
 väder och många anhöriga och andra 
 intressenter hade hörsammat inbjudan.

Det var upplyftande att se regementets 
resurser framdukade för påseende i 
form av s k materielstig och på annat 
sätt. De av våra Vapenbröder som i 
samband med namnbytet, KA – Amf, 
hyste tvivel borde ha varit här för att 
kunna konstatera att vapenslaget fortfa-
rande har ”drag under galoscherna” 
som någon uttryckte det. Det är bara 
stridsmedlen som är annorlunda – 
 eller?

Framåtandan och kunnandet saknas då 
inte i detta förband. Upplägget av dagen 
var traditionsenligt och det en aning 
oproffsiga momentet med mycket 
”pang och dunder” fanns på program-
met.

Dagens verksamhet styrdes av en diger 
order som hade handlagts av Mj Åsa 
Nyberg. Regementschefen hade inbju-

Amfibiekårensdag
dit före detta Regementschefer och 
 Militärattacheer till en enkel lunch och 
att övervara själva uppvisningarna. 
 Regementsuppställningen var impone-
rande och man kunde skönja att det har 
förevarit någon form av disciplin-
uppryckning under den gångna tiden 
(red anm). Vid uppställningen återfanns 
glädjande nog även Vapenbrödernas 
vackra fana.

Imponerande var det samtal regements-
chefen förde med  platschefen i Tchad 
vilket via högtalare  kunde följas av 
samtliga närvarande. Teknikens under 
– eller . Inslaget med skicklighets och 
kämpakamp kompanienheter emellan 
blev en lyckad föreställning. Här visa-
des ”fighting spirit” parad med kunnig-
het.

Det finns mera att skriva om detta till-
fälle men platsbrist råder och vi priori-
terar bilderna som bättre än ord illustre-
rar hädelserna.

Red
Foto: Red o Swaan

Svävaren accelererar ut från stranden efter 
att ha landsatt material.

Två attacher ledsagas till lunch.

Regementschefsparet med attachefru (t h) 
på väg mot utspisningen. 

Uppstarten av kompanitävlingen – Här tältslag-
ningsmoment. Tävlingen omfattade tältslagning, 
vedsågning, handgranatskast, cykeldelshämtning 
med orientering, ihopssättning av cykel o cykel-
staffet, byggande av bår och transport av skadad 
samt hinderbanelöpning.

Mj Nyberg 
kan slappna 
av när 
orderverket 
med dagens 

begivenheter 
har fungerat.

Hemvärnskvinnan som på fint sätt förhöjt sitt kamoflage.

Hemvärnsman stillar hungern.

Regementsuppställning.

Tidigare Regementschefer m fl.

Traditionsfanorna fr v Vapenbröderna, f d KA3 o Södertörnsgruppernas.
borg-skum   2/08



POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1
130 61 Hårsfjärden

Vi kommer att bo på ”Trolle”.
Besök på Kungsholmen, Drottningskär 

och Aspö.

I stort blir det mingel på fredag kväll, 
utflykt och festmiddag på lördagen samt 

hemfärd på söndag.

Vi har till dags dato inte erhållit
detaljprogram men så här gör Du:

Intresseanmälan till
Christina Grahn tel 08-541 350 61

alt 070-671 27 14.

Här får du veta tider och plats m m

Kostnad preliminärt:
1.500:- plus 500:- för bussen per person.

Väl mött!

Kamratträff i Karlskrona
29–31 augusti


