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Den bästa fanvakten på många år!

Salut!

Öv J Olsson tar emot förbandet en sista gång för att
sedan lämna befälet till öv O Troedsson.

På Regementet har det förevarit en del intressant verksam
het. En fin chefsbytesceremoni har avhållits med bl a tidi
gare regementschefer närvarande. Fanvakten denna gång
var nog en av de bättre som paraderat – inte en miss,
perfekt samtidighet – heders!

V

Vapenbröder/systrar minns att den 9. december inne
varande år är det 110 år sedan vapenbröderna grunda
des. Det är starkt att hålla lågan brinnande under så lång
tid. Kan det vara så att vårt värv har känts angeläget, som
en viktig del i landets försvar? Vedermödor, umbäranden
och arbetsinsatser över tiden kan likaledes ha bidragit till
kamratskapets stärkande.
Vi som vapenbröder måste knyta banden ytterligare, för vi
har ett arv att förvalta och uppgiften att föra andan vidare.
Så uppmana de bröder, som har sviktat i sin tro och avgått
ur kamratkretsen p g a ny inriktning och nytt namn, att åter
inträda, samt att få med nya kamrater ur sina ålders
klasser.
Under årsmötet klubbades en ny årsavgift (175:-), vilken
bör inbetalas tidigt, gärna vid nästa års början. Jag vill
också vädja till våra ständiga medlemmar att bidraga med
en frivillig avgift på 50:- eller ”så”. Detta hänger samman
med att regementets sponsring har minskats avsevärt.
B–S fortsatta utgivning måste tryggas. Det huvudsakliga
arbetet med B–S sker på ideell basis och kommer att vara
så framgent för att överhuvudtaget vara möjligt. Således,
ropa in fler kamrater till vapenbrödrakretsen.
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Det förekommer ofta att undertecknad bläddrar i gamla B–S
för att bl a hålla kunskaper om förbandets historia vid liv.
Vad som då slår mig är att förbandsidrotten – efter flyttet till
Berga – inte avspeglas på samma sätt längre i B–S. Ja, det
är med beklagan jag måste konstatera att ingen rappor
tering skett över huvud taget sedan dess. Förekommer det
några bataljons-, regementsmästerskap eller andra täv-
lingar? Någon Vapenbroder kanske tycker att en represen
tant för redaktionen borde vara på plats för att kunna
bevaka denna verksamhet. Tyvärr är det inte möjligt då
ekonomi och tid för sådant saknas. Vad vi kommer att göra,
från redaktionens sida, är att påminna idrottsdetaljen om att
dokumentera verksamheter och resultat och sända in dessa
(gärna med bifogade bilder) via epost till B–S redaktion.
Lördagen den 13. mars är det årsmöte, vilket kommer att
avhållas på Berga. Ställ upp!
Det visar sig att det kanske blir en regementets dag kom
mande år – vi återkommer till det.
Glöm inte att motionera!
Slutligen önskar vi Er riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR.
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Ordförande
i Vapenbröderna
Verksamheten på regementet är INTENSIV
utbildningen sker med full kraft för det
nya insatsförsvaret. Den stora värnplikt
omgången ger Amfibiekåren goda möjlig
heter att rekrytera och snabbt inta den nya
organisationen. Arbetet är nu påbörjat för
att utveckla förbanden mot insatsorganisa
tionen 2014. Målbilden är ett stående för
band med 550–600 anställda soldater och
lika många soldater med kontrakt.

Den omstrukturering av försvarsmakten
som nu sker är omfattande och kommer att
innebära stora förändringar. Det är många
delar som skall falla på plats för att inrikt
ningspropositionen skall kunna förverkli
gas. Förutom att det blir ett helt nytt perso
nalförsörjningssystem med en vilande
värnplikt så kommer det också att ske för
ändringar i grundorganisationen och i per
sonalramar för försvarsmakten som helhet.
Målet är att skapa balans mellan uppgifter,
krav på operativ effekt och tilldelad eko
nomi. Detta innebär att personal kommer
att få nya arbetsuppgifter men också att
personal kommer att förlora sina jobb på
grund av arbetsbrist.
För personalen är omorganisation och för
ändringar en del av vardagen men det är
tråkigt när medarbetare tvingas att lämna
sina jobb på grund av dessa förändringar.

En viktig del när det sker förändringar
är förbandsandan. Just förbandsandan är
kanske Amfibiekårens och regementets

starkaste varumärke. Det är därför viktigt
att vi tillsammans vårdar men också ut
vecklar förbandsandan och varumärket.

Kompetensen att lösa uppgifter inom den
sjöoperativa arenan kommer fortsatt att
vara viktig och nödvändig. Det finns en stor
efterfrågan internationellt och i vårt ome
delbara närområde av vår unika förmåga.
Den kvalitet och det engagemang som
karaktäriserar Amfibiekåren kommer även
i framtiden att vara e fterfrågad.

Slutligen vill jag framföra mitt tack till alla
vapenbröder, ni utgör en viktig tillgång för
regementet. Utan kopplingen till vår histo
ria och samhället utanför grindarna finns
ingen möjlighet att utvecklas.
Jag vill också framföra ett stort tack till sty
relsen och enskilda medlemmar för allt
arbete som lagts ner under året.
Nu stundar en välförtjänt jul- och nyårs
ledighet innan det är dags att anta nästa års
utmaningar.
En riktigt GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR.

Håll till godo med en ny Borgskum!

Mitt tips för
årets julklapp
är att ge bort

ett års

medlemskap
i vapenbröderna till
någon som
ni känner och
som inte är
medlem ännu.
Det kommer
jag att göra.

Jonas Olsson
Regementschef

Avlidna medlemmar!

Ny medlem!

Vi tackar för deras trohet och
behåller dem i vårt minne

Vi hälsar honom välkommen i kamratkretsen

Esse Dahl, Vaxholm · Otto Ekenberg, Vaxholm

Joakim Bragd, Täby

Bertil Eriksson, Kista · Erik Hörsta, Bandhagen

!!!

Erik Nyström, Lidingö · Jan Sjöström, Sollentuna
Swen-Arne Stenberg, Lidingö · Erik Velin, Uppsala
Birger Wassbäck, Västervik · Olof Åkerberg, Vetlanda

Glöm INTE medlemsavgiften
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Chefsb

Chefsbyte
på

Amfibieregementet

Öv Jonas Olsson tar emot för sista gången som förbandschef.

– Det är med blandade känslor som jag står här, min sista dag som förbands- och
garnisonschef. När jag tillträdde som chef 2005 visste jag att det skulle bli en
utmaning, men jag kunde nog inte då förutse allt vi skulle komma att vara med om,
både positivt och negativt. Det vi har gjort tillsammans är en resa som få har varit
med om. Flytten från Vaxholm och lämna en 500 hundra år gammal tradition känns
i själen, jag har också oerhörd respekt för alla som lämnade sina förband till förmån
för Amfibiekåren, det kan inte heller ha varit ett lätt beslut för er som gjorde det.
Det var några av de ord som avgående chefen överste Jonas Olsson inledde
med vid överlämningsceremonin.

Inbjudna gäster med tidigare chefer.

Förbandets personal
är samlat för en sista
avtackning.
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fsbyte Chefsbyte Chefsbyte
Leif Ecka Eriksson
håller tal (som bara
han kan göra)
till Jonas.

Chefsbyte

Jonas får medalj av Ola.

den

25

september var det alltså dags för

Jonas Olsson att överlämna staffetpinnen till inte en helt
okänd profil, överste Ola Truedsson.

Jonas tillträdde som chef under en turbulent tid, för
svarsbeslutet 2004 var precis i antågande och Amf 1
skulle avveckla verksamheten på Rindö för att utveckla
den vidare på Berga. Personal skulle sägas upp, nya
skulle tillkomma, ja, det var en hel del osäkerheter som
rådde.

Det är nog ganska svårt för dem som stått utanför att
förstå vilken resa som har genomförts.
Lika svårt har det nog varit att förstå vilken press och
arbetsbelastning det har varit på framförallt chefen under
den här tiden. Men som Jonas alltid sa, utan en fantas
tisk lojal och arbetsvillig personal hade allt arbete inte
varit möjlig.
Ola Truedsson, som närmast kommer från Marinbasen
där han hann tjänstgöra under drygt två år innan det var
dags att sadla om och komma tillbaka till Amfibie
kåren.

Jonas Olsson överlämnar förbandsfanan och befälet till Ola Truedsson.

– Det känns självklart fantastiskt kul att få komma till
baka som chef för Amfibieförbandet, även om jag gärna
hade fullföljt uppgiften som chef för marinbasen. Precis
som Jonas har nämnt står vi inför stora utmaningar och
det kommer att krävas en hel del insatser från oss alla,
men jag ser med tillförsikt på framtiden.

Efter en väl genomförd ceremoni fortsatte avtackning av
Jonas under dagen. Personalen tackade för de åren
Jonas har tjänstgjort som chef och passade på att lyck
önska honom i hans framtida uppgifter, som attaché i
Frankrike om allt går enligt plan.
Mj Kristina Swaan
Foto : K Swaan, HJS

Med en perfekt fanvakt.
borg-skum
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Övning Amfibie
och

utbildningstecken
Kamratskapet prövas under övningen och det är viktigt att man hjälps åt.
Det nya utbildningstecknet.

Ja, så var det åter dags för övning Amfibie, den här gången skulle Amfibie
insatskompaniets soldater testa kunskaperna, motivationen och viljan.
ÖB Sverker
Göransson besökte
Amf 1. Han
passade på att
träffa soldaterna
under övningen.

G

Grundläggande syftet
Genom åren har övningen ändrat
karaktär, av flera orsaker. Vi har
fått mer erfarenheter och ändrat
vissa inslag. Vi har också anpassat
verksamheten till soldatmaterialet,
självklart är innehållet avspeglat på
de uppgifter förbandet har. Men det
grundläggande syftet med övningen är fortfa
rande att vi skall genom en utbildningskon
troll, mäta och värdera soldaternas vilja, dis
ciplin, självkontroll och kamratskap. Vidare
är det också en kontroll av soldaternas kun
skaper och färdigheter, såväl enskilt som i
grupp. Jag är helt övertygad om att våra äldre
kollegor som en gång i tiden genomförde
samma övning men under namnet, ”basker
provet” fortfarande kan hitta likheter med
dagens övning.

CAmf 1 öv Ola Truedsson
följde intresserat soldaterna.

6

Övningsupplägget
Övningen pågick mellan
måndag och fredag, där det
mesta prövades som har ut
bildats på under den grund
läggande soldatutbildning
en, skjutning, sjukvård,
upprättande av till
fällig bas, patrull
strid, huvudtjänst
relaterade uppgif
ter vattenfys och
mycket annat.
Av 166 startande
var det 165 som
fullföljde hela öv
ningen, det säger
en hel del om sol-
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➤

➤

Ceremoni där
utbildningstecknet
utdelades.

Vattenövningar är en viktig del under övningen, det
är ju trots allt en av Amfibiekårens verkansområde.

En bra soldat vilar så fort tillfälle ges.

➤

datmaterialet och självklart om befälen
som utbildar dessa killar och tjejer.
Nytt utbildningstecken
Tidig fredag morgon, stod stolta solda
ter ur Amfibieinsatskompaniet uppställ
da på
Bergas högsta punkt för en cere
moni, efter väl genomförda insatser.
För första gången delas utbildningsteck
net för övning amfibie ut till solda
terna.
Tidigare utgjorde som bekant den
gröna baskern utbildningstecken efter
genomförd övning, men då Amfibiekå
ren bildades kunde inte längre baskern
fungera som ett utbildningstecken då
alla tilldelades huvudbonaden.
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Det är dock fortfarande viktigt med
symboler, därför har det under några år
tittats och arbetats fram ett antal förslag
på utbildningstecken. Förbandet har nu
en interimistisk lösning på utbildnings
tecknet och alla officerare som nu tjänst
gör på Berga och tidigare har genomfört
de prov som ställts, övning amfibie,
stridshinderbanan och snabbmarschen,
tilldelades också utbildningstecknet
före de första soldaterna, är själv stolt
innehavare av utbildningstecknet.
Tills vidare finns enbart utbild
ningstecknet för modell 90 uniformen,
men kommer så småningom att finnas
för att kunna bäras på modell 87.
Text & Bild
Mj Kristina Swaan

Även vård och återställning är en stor del
av övningen.
7

Vilka Vapenbröder
– eller!?

Start i Norrtälje. Fotografen saknas.

När vi låg inkallade så sade
kapten Olivenbaum när vi
skulle rycka ut att vi blev
tillfälligt civila men att vi alltid
skulle finnas tillhands som
kustjägare.
Detta har några av oss som
tjänstgjorde i början på 60
talet, tagit fasta på och
förutom sedvanliga rep
övningar har vi lagt till en
övning sista helgen i augusti
varje år.

V

vi som är med är en brokig
blandad skara som kommer från
Hudiksvall i norr till Berlin i söder,
från Göteborg i väster till Stockholm
i öster. Det är Översten och arkitek
terna det är direktören och advokaten
det är kommissarien, inredaren och
ekonomen och nu på senare år några
pensionärer, alla med målet att ha en
trevlig helg. Några har varit med i 10
år andra är nya. Denna tripp skall inte
jämföras med distanspaddlingen el
ler vandring och klättring som andra
jägare träffas för att genomföra. Vi
har varit och paddlat i Hälsingland,
Dalsland och Vänern. Vi
har också besökt Väst
kusten och Söderman
land.
Denna övning har
med åren blivit mer av
gastronomi än av strapat
ser även om vi aldrig
skulle erkänna detta
hemma.
I år blev vi 11 st
som samlades på skär
gårdsbåten Norrtälje i
Norrtälje hamn. Där vi

Trosspackningen
på Taxibåten.
Är det amlådor
som stuvas?

Basen klar på Yttre Hamnskär. Inga maskeringsnät?
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ordning startade vår helg, fre
➤ idagsedvanlig
till söndag, med en lunch. Efter att ha

kommit igång med snacket som vi avslu
tade för ett år sedan tog vi våra bilar med
packning 2, något förstärkt, ut till Räfs
näs där en taxibåt väntade. Efter att ha
lastat ombord vår packning som bestod
av Klepper kajaker samt tidigare nämnd
packning, frågade båtägaren om vi skulle
vara borta två veckor eller två dygn.
Detta år gick turen ut till Yttre
Hamnskär i Söderarmsskärgården där vi
fått tillstånd utav Amfibieregementet att
landstiga. Som vanligt har vi med vår
gamla plutonschef Per Lundbeck som
också i år omgående tog befälet över
mannarna. Lasse kollar var vi sätter upp tälten, Dick kollar
eldplatsen och Roffe och Benke tar hand om montering av
Klepper kajakerna.
Det tog lite längre tid denna gång att montera dessa än
för fyrtio år sedan, varför kunde vi inte reda ut! Det var inte
heller lika smidiga pojkar som bordade kajakerna eller också
hade dom gjort hålen mindre?! En provtur runt ön bestämdes
och det tog inte lång tid att komma in i den tidigare rytmiska
paddlingen. Möjligt var att det
gick lite långsammare!
När vi kom tillbaka var
det dags för middag, Brandy
tog befälet över matlaget och
Paien över den fältmässiga
espressomaskinen inklusive
kaffekvarn. Den årliga pryl
tävlingen var avgjord! Vi fick
en fantastisk kväll med stjärn
himmel och ljuset från fin
landsbåtarna som passerade
Tjärvens fyr. Historierna från
vår mycket tuffa tid på kustjä
garna kom snart igång och det
verkar som det som hände på
den tiden har blivit något mer
äventyrsaktig än tidigare,
landstigningarna har blivit
värre och granaterna från
Äntligen på väg.
GRK hamnade bara några
meter framför framryckande
pluton. Kuoppala har blivit en legend och Svenssons
skrik värre än någonsin. Dick och Benke som inte legat
på jägarna såg något tvivlande ut, men det var nog bara
inbillning. Efterhand droppade mannarna iväg för en
välförtjänt sömn, snarkningarna från våra tält kunde
nog vägleda vilken lede fi som helst. Vaktlista hade vi
glömt att upprätta och alla vaknade utvilade till en stra
patsrik lördag.
Efter fältmässig frukost lämnade
klepperkajakerna Yttre Hamnskär för
kurs söderut mot Långskär för att på
plats uppleva gamla minnen. Vädret
stod oss bi och vi hade härligt solsken
men hård sydvästlig vind, klepperkanoterna är lika bra som vi upplevde
dom på 60-talet, dom vakar fint i sjön,
rör sig mjukt i vågorna till skillnad
från dagens plastkajaker.
Förberedelse
inför middag?

➤
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Klepprarna
sätts samman.
Knep o knåp?

Genomgång av rutt.

Landstigning (Lst) på civilt vis.

Forts s 10

➤
9

Forts fr s 9

Vilka Vapenbröder
– eller!?

➤

Vi rundade Långskär och gick norrut mot Karskär där vi åt
vår medhavda gulaschsoppa uppvärmd på fältmässigt sätt.
Efter rekognosering och letande efter platsen för tidigare bat
terier, nu nedtagna, njöt vi av utsikten mot Ålandshav. Vi såg
också ett flertal havsörnar, mäktigt!
Nu var det dags
att återvända mot
Hamnskär och jägardrycken före maten,
Paien och Claes-Inge
kunde inte låta bli att ta
en extratur till Söder
arm för att kolla hur
den ön hade civiliserats
till en konferensanlägg
ning med bastu i ett
gammalt värn. Dom
fick en tuff paddling
hem i kraftig motvind.
Per, Dick och
Roffe som ej medföljt
Vilken fin middag!
på paddlingen hade för
berett lägerelden för
kvällen. Efter att bytt om och förflyttat oss till denna, undrade
alla vad vi skulle äta till middag, eftersom sådan inte hade
inköpts. Klockan 18.30 bad Lasse och Benke om bärhjälp och
på utsatt tid kom sopbåten, med Harry Sjöbloms son vid rod
ret, och lade till i hamnen. Vi lossade medhavda varor från
Fejans rökeri, som hans hustru driver. Maten som dukades
upp var garanterat av annat slag än
den vi åt här ute 1963. Rökt fisk av
alla sorter kompletterat med fårkött
från Fejan samt härlig färskpotatis.
Måltiden avslutades med ostbricka
och en chokladkaka med vispgräd
de. Sen fortsatte vi med att lösa en
del världsproblem och tiden rann
iväg som den gärna gör när man har
trevligt.
Söndagen ägnades åt att riva
lägret och montera ned kajakerna.
Taxibåten kom på utsatt tid och vi
anlände Räfsnäs trötta men nöjda.
Vi avslutade turen där vi började, på
båten Norrtälje, med en lunch innan
alla vände bilarna i olika riktningar
för hemfärd.
Innan dess tog vi som vanligt
beslut om vem som skulle ordna
näst års paddling, Per tog på sig
Prylarnas pryl – kan vara
ledarrollen igen, två frivilliga, Roffe knepig att få plats i
och hans bror Lasse. Våra nya med stridsselen.
lemmar Bosse och Bosse lovade att
följa med även nästa år.

Avätet – civil oreda – låg marschberedskap.

Paddlarna
Bo Ahlèn
Christer Brandt
Bengt Fredrikson
Lars Fredrikson
Dick Grip
Lars Hörjel
Rolf Hörjel
Claes-Inge Isacsson
Per Arne Ivarsson
Per Lundbeck
Bo Ringqvist

KJ 65
KJ 65
Militärpolis K3, Skövde 67
KJ 63
T1 61
KJ 70
KJ 65
KJ 65
KJ 65
Ständigt inkallad fram till
pension Överste 4 gr
KJ 65

Kjvimpel i rätt miljö.

Stora kramar, hej då, vi ses snart igen!
Lars Fredriksson
KJ 63
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Höstmiddag
på Berga slott den 12:e november
så har den då avnjutits, den årliga höstmiddagen i
vapenbrödernas regi. Klubbmästaren Christina Grahn hade
inte samma problem som för några år sedan då
bussen redan – vid färjeläget i Vaxholm – var
fullbelagd. Då löste hon det med att ställa sin
egen bil till förfogande. Med alltid samma posi
tiva humör tog hon nu emot en begränsad skara
resenärer som inte ens fyllde en femtedel av
bussen. Hur skall detta komma att bli? Tänkte jag
för mig själv och såg framför mig ett ödsligt möte
bland saknade medlemmar. Först vid Roslags
Näsby trafikplats stannade
bussen till för att ta upp en
ålderman i form av Åke
Brymér. Vi kom i gemyt
ligt samspråk och pratade
mest om gemensamma be
fälsbekanta och deras vara
i dagsläget. Något hopp
fullare såg det ut då bussen
stannade till vid Centralen
och tog upp ett antal
vapenbröder som hjälpte
till att fylla de tomma
stolarna. Bland andra hjälpte Karl
Mauritzson till att besätta en av plat
serna. Alltid en säker gäst i dessa
sammanhang. Något lugnad och
mindre orolig över ödslighetsfaktorn
fortsatte resan mot Berga. Axel Axelsson var med, som med sina 92 år
är ett föredöme
för vilken vapen
broder som helst.
Visserligen hade
han landstingets
krycka att stödja
sig på, men inte
av ålderskrämpa
utan pga att han
blivit påkörd av
en bil vid ett
övergångsställe i
Vaxholm. Sonen ”Kecke”, som så här års brukar befinna
sig på Cypern, var också med som förkläde
får man förmoda. Var och en skall skatta sig
lycklig om han eller hon är lika fräscha vid
70 som Axel är vid 92. Trafikskadad eller ej!
Vi svängde upp framför slottet för de
barkering. För Evert Näslund var det första
gången som han under alla år i kustartilleriet
(sedan 1940) besökte Berga och dess emi
nenta slott. Exteriört såg man inte särskilt
mycket av slottet i novembermörkret, men
väl innanför porten möttes man av dess vack
ra interiör av träpanelade väggar och valv.

Här sorlades det minsann av redan ankomna gäster, som tagit
sig dit på egna däck. Vi fördubblade därmed vår skara och
torde därmed ha uppnått ett delta
gande om ett 30-tal vapenbröder.
Fullt acceptabelt således. Ordf Jonas
Olsson hälsade oss välkomna och
efter lite mingel var det dags för
middag i matsalen. Lyckligtvis hölls
menú-traditionen, för jag var liksom
övriga, får man förmoda, synnerli
gen sugen på en ”sillabid” som för
rätt med därtill hörande sjungbart
dryckjom, följt av
ärtor med varm
punsch och slut
ligen pannkakor
med grädde och
sylt.
(När jag skriver
detta känner jag
mig lika sugen
igen).
Claes-
Göran Hedén –
numera slottsfog
de på Gripsholms slott i Mariefred – svarade för
att måltidsdeltagarna upphävde sina sångröster
efter hänvisningar till aktuella sidor i sånghäftet.
Stämningen var – liksom maten – god och efter
dess intagande vankades kaffe med avec i
salongen. Från Söderköping hade även Jan-Axel
Thomelius med fru tagit sig till denna höstmid
dag. Han har god ”slottsvana” efter att – som
överste – tidigare ha varit chef för verksamheten
vid Karlbergs slott.
Som bekant passerar trev
liga kvällar alltför fort. Den
na afton var inget undantag.
Uppbrottets timme var sla
gen och en massa adjön
utdelades liksom ett antal
förhoppningar om återseen
den. Återresan var stäm
ningsfull genom ett upplyst
Stockholm.
Förvånande
mycket trafik trots den sena
timmen (22.30). Med en
minut missade vi tre Rindöbor (Evert
Näslund; Kjell Hjalmarsson och undertecknad) 23-färjan, men vad gjorde det
med en sådan lyckad kväll i minne? Det
var vi all överens om. Tack alla ni i sty
relsen som bidragit till denna minnesrika
afton. Det är bara att hoppas att fler
vapenbröder upptäcker denna höstpärla
i vår verksamhet…
WEM
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Vapenbrödernas

Den 13

mars avhålls årsmöte på Berga.

Buss avgår från Färjeläget Vaxholm kl 09.30
Via Täby, Danderyd och Klarabergsviadukten.

Preliminärt program:
◆ Ankomst Berga ca 10.45
◆ Lunch i militärmatsalen
◆ Sedvanliga årsmötesförhandlingar
◆ Ny ordförande väljs
◆ Nya Regementschefens presentation
◆ Visning av Slottet och minneshuset över
Helge Axelsson Jonsson

Välkomna!
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