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Mission accomplished – åter efter Tchad och utdelning av medaljer.
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Det har funnits möjlighet att se och lyssna på 
vissa utsändningar från årets ”Folk o Försvar”. 
Tyvärr så blev det mycket partipolitik och glo-
baliseringsivringar, som alltför ofta skymde den 
centrala frågan om vårt nationella försvar. Vi 
bör inse att vi är en liten nation med en relativt 
stor landyta och liten befolkning. Vårt globala 
ansvar bör måhända inskränka sig till att om-
fatta norden och dess säkerhet.

Kan inte förstå att man talar om hur många 
”man” som skall ställas upp till vårt försvar istäl-
let för att fastslå att si o så många Brigader/
bataljoner, som erfordras för att säkerställa 
våra möjligheter till ett nationellt försvar. Vad 
tycker egentligen våra medborgare? Företräder 
våra valda kvinnor och män verkligen folkets 
vilja?

Nåväl, vi vapenbröder har gjort vår plikt och 
måste nu lita på att man styr mot rätt mål – fast 
vi får väl fortfarande tycka till? Är du intresserad 

av hur diskussionerna svallar kan jag rekom-
mendera webbadressen: 

wisemanswisdoms.blogspot.com 

Föregående år var vi tvingade att inställa ett 
nummer av B–S p g a sviktande ekonomi. Inne-
varande år avser vi att försöka hålla oss inom 
en ekonomisk ram genom att minska sidantalet 
och förändra antalet tryckta exemplar. Utsänd-
ning av B-S till olika myndigheter och organisa-
tioner (rekryteringssyfte) minskas. Fast det egent-
ligen inte är önskvärt, kommer vi att föreslå en 
höjning av medlemsavgiften en aning för kunna 
fortsätta vår verksamhet.

Givetvis är detta ett ärende för årsmötet som 
kommer att avhållas den 4 april. Ställ upp!

Kamratträffen går i år till Göteborg den 21–23 
augusti. Väl mött!

Obs Glöm inte att motionera!
Red.

Du har väl ine glömt att betala medlemsavgiften?
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i Vapenbröderna

EftEr välförtjänt jullEdighEt är 
personalen på regementet åter i full aktivi-
tet. Verksamheten har under januari känne-
tecknats av arbete föranlett av Försvars-
maktens underlag som lämnades av ÖB den 
30 januari. Underlaget ska ligga till grund 
för regeringens arbete med en proposition 
om en ny försvarspolitisk inriktning. Propo-
sitionen är planerad att komma i mitten av 
mars och kommer att beskriva en målbild 
för insatsorganisationen 2014. 

Det kommer att ske stora förändringar inom 
Försvarsmakten. Målbilden är ett försvar 
som är användbart och tillgängligt, med an-
ställda eller kontrakterade soldater och sjö-
män, i Sverige och internationellt. Försvars-
makten ska både kunna ge och ta emot stöd 
från andra länder, även vid insatser i Sveri-
ge. Den strategiska rörligheten ska i första 
hand lösas genom internationellt samarbete 
och civila resurser. 

Användbarhet i aktuella uppgifter ska prio-
riteras före högsta modernitet och spets-
prestanda och förbandens tillgänglighet ska 
öka. Regeringen har angivit att cirka 2000 
personer ska kontinuerligt över tid kunna 
vara insatta i insatser utomlands samtidigt 
som 300 personer utgör resurs för evakue-
rings- och förstärkningsinsatser. 

I det inlämnade underlaget är både 2. Amfi-
biebataljonen och 17. Bevakningsbåtskom-
paniet en del av insatsorganisationen.  

2. Amfibiebataljonen föreslås att fortsatt ut-
vecklas och är en av de 8 manöverbataljo-
ner som skall finnas med stående och kon-
trakterade soldater. Den målsättning som 
nyligen fastställts för bataljonen bär klart 
mot den fortsatta utvecklingen. 17. Bevak-
ningsbåtskompaniet föreslås att vidmakts-
hållas. 

När väl inriktningspropositionen är presen-
terad kan det krävas en fortsatt analys avse-
ende utbildning, rekrytering och eventuella 
organisatoriska förändringar.

Det kommande året kommer vi att fortsatt 
ha värnpliktsutbildning vid regementet. Vi 
kommer att vara det största utbildningsför-
bandet i landet med ca 730 amfibiesoldater 
samt samtidigt 80 soldater i vakt-insats-
kompaniet. Inryckning sker i slutet av april 
och augusti. Det är mycket roligt att vi får 
möjligheten att utbilda så många soldater.

Jag har tidigare nämnt hur glädjande det är 
att se vilket engagemang som finns inom 
Vapenbröderna, glöm inte att rekrytera nya 
medlemmar. Vapenbrödernas insatser är 
viktiga för att bevara våra traditioner.

Håll till godo med årets första Borgskum!

Jonas Olsson
Ordförande

Kamratföreningsträff
Kommer att hållas i Göteborg den

21–23 augusti 2009

Inga närmare detaljer finns ännu. 
Men intresseanmälan görs redan nu till Christina Grahn tel 08 541 350 61,

mobil 070 671 27 14 eller gärna på mail: christina.grahn@telia.com
Så meddelar jag detaljerna senare.
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Other ranks 
Sedan hösten 2007 har Försvarsmakten en specialistofficers-
utbildning, som är kortare och mer praktiskt inriktad än det 
3-åriga akademiskt inriktade officersprogrammet. Nu tas allt-
så nästa steg när specialistofficerarna får ett eget gradsys-
tem. 
 De nya ”övriga graderna” (som är en översättning av 
engelskans ”other ranks”) omfattar även soldater och sjömän 
och innehåller nio nivåer. Den översta nivån, OR 9, eller 
 regements- eller flottiljförvaltare, kan jämföras med en offi-
cersnivå mellan överstelöjtnant och major. I det nya tvåbe-
falssystemet ska det vara möjligt att växla mellan de båda 
officers kategorierna när, och om, det finns behov av det. 

Traditionella svenska titlar 
Titlarna i det nya gradsystemet utgår till största delen från 
 tidigare använda svenska titlar. Det har också varit viktigt att, 
så långt det är möjligt, uppnå överensstämmelse med utländ-
ska motsvarigheter. Därför har man valt att kalla OR 5-nivån 
sergeant i stället för furir eftersom det är praxis i flera jämför-
bara länder. 

Parallellt med de militära graderna införs också nivåer för ci-
vila befattningar i två olika kategorier. De civila nivåerna ska 
vara direkt jämförbara med militära motsvarigheter. Därför 
finns från den l januari nivåerna CF 1–9, för personal med 
bland annat akademisk examen och/eller personalansvar, 
samt CR 1–9, för personal med kompetens upp till gymnasie-
nivå. 
 Den grad man har som värnpliktig kommer man att få 
behålla. Men om man t ex tar anställning i utlandsstyrkan an-
ställs man på en befattning. Då får man under tjänstgöringen 
bära den grad som befattningen ger. 
 I framtiden kan man även tänka sig att yngre värnplik-
tiga befål tar anställning i insatsorganisationen. För sådan 
anställning gäller samma regler som för anställning i nuva-
rande Utlandsstyrka. 

Sammanfattning: 
Fanjunkaren och Förvaltaren är tillbaka.

Förändringar 

  i befälssystemet
I slutet av 2007 beslutade Riksdagen att Försvarsmakten skulle införa ett 
nytt befälssytem. Beslutet innebär att vi från den 1 jan 2009 kommer att 
ha två olika befälskategorier – officersgrader och övriga grader. Det 
senare benämnt med förkortningen OR (other ranks).Denna förändring 
anses vara mera anpassad till det moderna insatsförsvarets befälsbehov.

komplettering till tabellen

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

Gösta Ahlén, Älta · Roland Bodin, Lidingö · Per Dahl, Haninge · Göte Gidhagen, Kungsör 
 · Sven Gabrielsson, Täby · Per Gustafsson, Ed · Gunnar Johnsson, Vaxholm · Allan Jonsson, 

Stora Mellösa · Hugo Almquist, Sollentuna · Jan Beckman, Täby · Jörgen Leche, Viken · Gunnar 
Lennheden, Skärholmen · Bertil Lindersson, Järfälla · Adolf Löhr, Stockholm · Harald Mattsson, 
Östhammar · Rune Nilsson, Hägersten · Lars-Gunnar Söderman, Norrtälje · Agne Andersson, 

Ekenässjön · Kurt Larson, Sundsvall · Göte Hellman, Värmdö

nya medlemmar!

Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen
Helena Svartengren, Vaxholm · Lennart Flack, Vaxholm · Mats Lindberg, Stockholm · Anders Åkermark, Solna

Fanjunkaren
och Förvaltaren är 

tillbaka » 
«

➤
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Armén

menig
(försvarsgrenstecken)

menig 1kl 
(facktecken/förbandstecken
+ 1–4 streck); ett streck/tjår

vicekorpral
(facktecken/förbandstecken
+ 1 vinkel)

korpral
(facktecken/förbandstecken
+ 2 vinklar)

sergeant
(facktecken/förbandstecken
+ 3 vinklar)

1:e sergeant
(facktecken/förbandstecken
+ 1 stjärnknapp)

fanjunkare
(facktecken/förbandstecken
+ 2 stjärnknappar)

förvaltare 
(facktecken/förbandstecken
+ 3 stjärnknappar)

regementsförvaltare 
(facktecken/förbandstecken
+ 2 stjärnknappar+1 krona)

Flottan

menig
(utbildnings-linjetecken
ankare)

menig 1kl 
(utbildningslinjetecken enligt
yrke + 1–4 streck); ett
streck/tjår

vicekorpral
(utbildningslinjetecken 
+ 1 vinkel)

korpral
(utbildningslinjetecken 
+ 2 vinklar)

sergeant
(utbildningslinjetecken 
+ 3 vinklar)

1:e styrman 
1:e konstapel
1:e maskinist 
(yrkestecken i brodyr 
+ 1 galon)

flaggstyrman, flagg-
konstapel, flaggmaskinist 
(yrkestecken i brodyr 
+ 2 galoner)

förvaltare
(yrkestecken i brodyr 
+ 3 galoner)

flottiljförvaltare 
(försvarsgrenstecken, 
i brodyr + 4 galoner)

Amfibiekåren

menig
(vapenslags-tecken)

menig 1kl 
(vapenslagstecken
+ 1–4 streck); ett streck/tjår

vicekorpral
(vapenslagstecken
+ 1 vinkel)

korpral
(vapenslagstecken
+ 2 vinklar)

sergeant
(vapenslagstecken
+ 3 vinklar)

1:e sergeant 
(vapenslagstecken 
+ 1 galon)

fanjunkare
(vapenslagstecken 
+ 2 galoner)

förvaltare
(vapenslagstecken 
+ 3 galoner)

regementsförvaltare 
(försvarsgrenstecken 
+ 4 galoner)

Flygvapnet

menig
(försvarsgrenstecken)

menig 1kl 
(försvarsgrenstecken
+ 1–4 streck); ett streck/tjår

vicekorpral
(försvarsgrenstecken
+ 1 vinkel)

korpral
(försvarsgrenstecken
+ 2 vinklar)

sergeant
(försvarsgrenstecken
+ 3 vinklar)

1:e sergeant 
(försvarsgrenstecken 
+ 1 stjärnknapp + 1 galon)

fanjunkare
(försvarsgrenstecken 
+ 1 stjärnknapp + 2 galoner)

förvaltare 
(försvarsgrenstecken 
+ 1 stjärnknapp + 3 galoner)

flottiljförvaltare 
(försvarsgrenstecken 
+ 1 stjärnknapp + 4 galoner)

Nivå

OR 1

OR 2

OR 3

OR 4

OR 5

OR 6
(SOU-
examen)

OR 7
(SOU-
examen)

OR 8
(SOU-
examen)

OR 9
(SOU-
examen
och urval)

Tjänstegrader för specialistofficerare
Grpbefäl, soldater och sjömän

Specialistofficerare

 Aspiranter
✦ Aspirant på aspirantskolan bär 1 streck (+ krona  

i brons på ärm som skoltecken). Tituleras aspirant 
 (OR 2).

Officersaspiranter
✦ Elev vid grundläggande officersutbildning bär 1–3 

vinklar (+ krona i guld på ärm som skoltecken).
 Tituleras kadett (OR 3–5).
✦ 1 vinkel under termin 1 och 2 , befordran till OR 3.
✦ 2 vinklar under termin 3 och 4, befordran till OR 4.
✦ 3 vinklar under termin 5 och 6 , befordran till OR 5.

Anställd militär personal
Anställd militär personal som genomför grundläggande 
officersutbildning (OR 3–5) bibehåller sin nivå och grad-
beteckning och anlägger skoltecken (krona). Tituleras 
Kadett.
✦ OR 3 anlägger skoltecken (krona) och i övrigt enligt 

kadetter
✦ OR 4 anlägger skoltecken (krona) och 3 vinklar termin  

5 och 6
✦ OR 5 anlägger skoltecken (krona)
✦ OR 6–8 som genomför grundläggande officersutbild-

ning (mot OF) anlägger skoltecken (krona) men bibe-
håller egen tjänstegradbeteckning under den tid som 
utbildningen sker.

komplettering till tabellen

➤
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redaktören anländer tidigt 
d v s ett par timmar innan utsatt tid 
för avtackningsceremonien. Träffar 
på ett gäng i ökenkammokläder ut-
anför truppserviceförrådet – det är 
dags för inlämning efter missionen. 
Det var den sista delen av TD 01 
som återvänt till Sverige och som 
idag skulle avtackas. Språkar lite 
med några soldater som alla kände 
sig lättade att vara hemma igen – att 
slippa värmen och sanden. 

Eftersom det fanns gått om tid så 
gjorde jag några lovar runt på för-
bandet för att eventuellt kunna snap-
pa upp något för en artikel längre 
fram. Tyvärr, dom flesta var lediga, 
på jobb eller upptagna i möten. Så 
det blev tid till att städa och plocka 
ordning på redaktionen.

Lunch – en god sådan – och sedan 
mingla innan uppställning.

Den 7 oktober, bländande sol-

sken, en mycket vacker höstdag. 

Parken rund slottet på Berga 

prunkar i en mängd höstfärger.

AvTAckningav

Utanför förrådet.
Amf 1 frivilliga musikkår.

Samling inför uppställning.

Amiralen samspråkar med stabschefen – eller?

M
edaljerna upplagda.

”Kommendanten” Lars-Inge P inhämtar erfarenheter.
Amiralen informerar om ceremoniens gång.

”Medaljörer”.

➤
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Efterhand anlände anhöriga till den 
personal som skall avtackas och 
dom ökencammoklädda strömmade 
till. AMF 1 frivilliga musikkår 
 underhöll i solskenet alltmedan man 
förberedde ceremonien.

Så småningom kommenderades 
uppställning, fanvakten inmarsche-
rade och Inspektören för Marinen 
tog emot kontingenten.

Stilligt. Soldaterna utstrålade själv-
säkerhet och styrka. En iakttagelse, 
inför en ceremoni av detta slag med 
denna klädsel – här erfordrades ing-
en blank skoputs – ökenkängorna är 
av tyg och behöver inte blankas.

Parad för fanan, tal till truppen där 
amiralen bl a betonade vikten av 
vårt deltagande i den internationella 
verksamheten. Han uttalade även ett 
tack för en väl genomförd mission. 

Sedan blev det utdelning av medalj. 
Fanan troppades och det kommen-
derades ”höger- och vänsterom 
marsch”. Nu kunde soldaterna 
mingla med sina anhöriga.

Jag låter ett antal bilder tala ett tyd-
ligare språk än vad min text kan för-
medla.

Text o foto: HJS

Medaljutdelning.

Tal.

Truppen uppställd.

Medaljutdelning. Medaljutdelning.

Medaljutdelning. Åter i familjen. Åter i familjen.

➤

Utanför förrådet.

➤
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Bussen 
anländer och 
Fru Grahn tar 
täten mot 
Slottet.

”Acke” strong 
as ever, på 
väg.

Solveig och 
Ove Palbring 
och Bengt 
Svanteson med 
målmedvetna 
miner.

ÅÅterigen var det dags för vårt traditionella 
Höstmöte och en trogen skara hade hör-
sammat kallelsen, trotsat höstmörkret och 
äntrat bussen för färd till Berga.
 Föregående år bjöd på vackert vinter-
väder med nysnö och köldgrader denna 
gång var det riktigt gråväder. Bussen 
 anlände som brukligt i tid och urlastning 
genomfördes utan misshälligheter. Vår 
Ordförande tillika CAMF 1 med ställföre-
trädaren på plats tog emot och hälsade 
välkommen. Efter ”mingel” intogs plats-
erna och mötesförhandlingen tog sin 
 början alltmedan brödernas lystna blickar 
drogs till den framdukade maten.
 Emedan det inte förelåg några motio-
ner eller propåer kunde mötet avrundas 
ganska raskt för att övergå till SoS åtföljd 
av ärtsoppa med den varma punschen i 
släptåg. Inte heller saknades pannkakor 
med sylter och grädde. Under det att 
 maten smakade ansträngde sig tjänste-
förrättande ceremonimästaren Sven-Erik 
Meyersson med att leda diverse visor. 
Middagen avrundades med Kustartilleri-
visan – även detta år svårsjungen – och 
borden lämnades.
 Det blev kaffe och lotteri i sällskaps-
delen av slottet. Även denna gång 
 delade vi platsen med annan personal 
från Amf 1 – denna dag en arbets-
platsmiddag. Trevligt att träffa på pre-
sumtiva vapenbröder Det var den 27 
november 2008 när 45 vapenbröder 
samlats.

Text o foto HJS

Fler Vapen-
bröder träder 
in i samlings-
salen.

Vapenbrödernas 

Höstmöte
på Berga
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Peter Svarten-
gren hälsar på 
Ordföranden.

Vår medlem och 
chaufför Per 
Eskilander, t vä, 
ser inte ut att ha 
tagit skada av 
åkturen.

Kjell Axelsson, 
”Ackes” telning, 
först i kön till 
baren – 
framåtanda.

Håkan Melin 
stegar mot 
maten.

Sven-Erik 
Meyersson 
leder allsång.

Elis Lageros 
och Helena 
Svartengren 
hämtar mat.

Fler Vapen-
bröder träder 
in i samlings-
salen.

Vapenbrödernas 

Höstmöte
på Berga
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DDet hölls ett antal anföranden som 

givetvis berörde försvaret och dess 

framtid. Ett av dom mera fascine-

rande avsåg värnpliktens vara eller 

icke vara. Utredaren lade fram fullt 

adekvata synpunkter till vilka vi på 

B-S livligt samtyckte. Huruvida 

statsmakten har tagit till sig denna 

utredning undandrar sig vårt 

 vetande. Synd, för utredaren hade 

hittat precis det som gemene man 

helt logiskt anser (red anm.). Detta 

ämne är föremål för många diskus-

sioner i kamratkretsar där man kan 

skönja att merdelen nog före-

språkar ett fortsatt pliktsystem.

Efter talen erbjöds förfriskningar 

med tilltugg och det gavs tillfälle 

till mingel. Härvid blev det så dags 

för olika instanser att visa sin upp-

skattning av DVÖ genom att lämna 

någon gåva.

Kommendören Ulf Edman,VD för 

DVÖ, får härmed ett stort tack från 

Borg-Skum för att vi fick förmå-

nen att delta i detta fina jubileums-

firande.

 Red

Drottning Victorias
örlogshem100 år

I nummer 2 – 08 lämnade vi en utförlig presentation av 
DVÖ och här kommer en liten redovisning från den hög-
tidlighet som avhölls på Grand Hotel den 27 oktober 
2008. B-S var inbjuden.

Foton: WEM

Musikkåren inleder. Ordföranden och 
VD:n verkar allvarstyngda.

Dom inbjudna gästerna. I förgrunden,med märket 
på blazern, SMKR ordförande Christer Olofsson.

Tilltuggen är 
serverade.

Gåvobordet. 

Vår ordförande i 
samspråk med 
Victor Phalen.

DVÖ VD Ulf Edman.
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Läsvärda 
                        böcker


borg-skums redaktion har, i likhet med flertalet av 
vapenbröderna, fullgjort vår grundutbildning och olika an-
tal krigsförbandsövningar. Ofta förs diskussioner i ämnet 
”huruvida vi fick en adekvat utbildning” för att kunna lösa 
våra uppgifter. Efterhand som tiden lidit och efter att jag 
har läst ett antal hyllmetrar om krig och andra konflikter, 
inställer sig ett visst mått av tvivel. Hur kan detta komma 
sig? Vi hade ju en fast tro på vår förmåga och våra för-
band. 

Vapenbroder, vad känner Du i denna fråga?
Ofta har frågan inställt sig – hur orkade dom, hur motive-
rades soldaterna till att hålla ut och vilken utbildning 
 genomfördes?
 Det finns i andra världskrigets historia en mängd 
 dokument där man numera kan ta del av fakta i ovannämn-
da frågor. Det handlar då inte enbart om konventionell 
krigsföring utan även om andra typer av konflikter.
 Jag är helt övertygad om att en tre–fyra månaders ut-
bildning, som det talas om, inte är tillräcklig för att sända 
ut våra soldater i en stridssituation eller annan konfliktlik-
nande miljö. Begreppet ”väpnad strid”, denna luddiga 
fras, kräver mycket längre utbildning av både enskilda och 
sammanhållna förband. 

Med tanke på hur vårt soldatmaterial lever idag så accen-
tueras behovet av längre sammanhållen utbildning (kan 
utvecklas vid annat tillfälle).
 Härovan presenterar B-S den mycket läs- och sevärda 
boken och DVD-serien ”band of brothers”. Det 
handlar om de överlevandes minnen och upplevelser åter-
berättade av Steghen E. Ambrose. Ambrose har genomfört 
många intervjuer med de som finns kvar i livet från E Com-
pany,506. Regiment,101. Airborne. D v s det förband som 
i folkmun kallas Screaming Eagles.
 Det började vid en veteranträff i juni år 2000, i New 
Orleans i samband invigningen av D-day Museum. Det var 
vid det tillfället som Tom Hanks och Steven Spielberg träf-
fade på den ovannämnda gruppen med dess dåvarande 
 bataljonchef. Deras berättelser ledde till att man bl a 
 genomförde resor i stridens spår och intervjuade de som 
fanns kvar i livet.
 Men det som mest imponerade på mig, var den ut-
bildning den här speciella enheten fick genomgå och som 
ledde till att förbandet blev ett s k spetsförband. Att notera: 
De ryckte in 1942 och tränade fram till 1944 (!) då de sattes 
in i strid. Läs och lyssna till deras historia samt gör reflek-
tioner. Vi kommer att presentera ytterligare böcker, men 
från andra förbandstyper, i nästa nummer.                                             

     Red



POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1
130 61 Hårsfjärden

Den 4 april genomförs
årsmötet på
Första Amfibieregementet
på Berga slott
Buss avgår från färjeläget Vaxholm kl. 09.30,
via Roslags Näsby – Danderyd – Klarabergsviadukten.

2009

Program
◆ Ankomst Berga 10.45
◆ En enkel lunch i matsalen.
◆ Årsmötet genomförs i Blå salen.
◆ Efter årsmötet program enl CAMF 1
◆ Hemtransport kl. 14.00.

Anmälan måste göras senast den 27 mars, med fullständigt  
personnummer  till Christina Grahn på tel 08 541 350 61,  
mobil 070 671 27 14, eller gärna på mail:
christina.grahn@telia.com

Hjärtligt Välkomna
önskar Vapenbrödernas styrelsen

ÅRSMÖTE


