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N          ytt År och nya friska tag. För-
hoppningsvis så kan vi detta år åter-
komma med fyra nummer. Men vi be-
höver flera medlemmar – rekrytera
 Det borde vara lätt att få till oss f d 
värnpliktiga, anställda och befäl då ju 
alla en gång i tiden talade om den fina
KA1-andan som dessutom numera sägs 
råda även på Amf1. Var detta bara en 
anka? Ring till tidigare kamrater, gå in 
på Facebook och försök få andra att 
ansluta sig.
 När det är nytt år får jag ofta tid till 
att rannsaka mig själv och min insats 
som redaktör för vår gamla ärevördiga 

tidskrift. Jag är inte riktigt nöjd för att 
mina planer att hålla Er informerad om 
händelser på regementet avseende ut-
bildning, idrott m m har kommit på 
skam. Det fysiska avståndet och utebli-
ven information om tilldragelser på för-
bandet samt vår ekonomiska situation 
är faktorer som påverkar bristerna.
 Från början var vi fyra personer i 
redaktionskommiten och hade inga 
svårigheter med resurser typ expenser, 
transporter m m. Allt detta är inte läng-
re, nu är vi två som delar på uppgiften.
 När jag tog redaktörsskapet så var 
min avsikt att kunna vara med vid öv-
ningstillfällen, besök och annat på för-
bandet. Utvecklingsarbete på olika ty-
per av materiel hade vi för avsikt att 
kunna förmedla – vilket också gjordes 
medan regementet fanns på Rindö och 
vi hade obegränsat med tillträde och 
en bred personkännedom.

Du, Vapenbroder, som har tidigare ut-
gåvor, kan nog se vad jag syftar på. 
Det är min förhoppning att vi får en bre-
dare förankring i den framtida kamrat/
veterankretsen på regementet och att 
det växer fram någon som tar vid som 
redaktör om några år.
 Detta nummer är endast på 8 sidor. 
En åtgärd vi påtvingats för att över-
huvudtaget kunna leva vidare. Om 
årets rekrytering utfaller positivt finns det 
möjlighet att återta tidigare volym.
 Vapenböder, den 31 mars har vi 
årsmöte på Berga. 
 Tidigare regementets dag kallas nu-
mera Marinens dag och blir den 26 
maj på plats enl senare.
 Planera in och väl mött.                       Red.           

Till alla som inte har haft möjlighet 
att sända in medlemsavgiften  
– Ta chansen NU!                  

Vapenbröder – besök www.urkustjagarna.dinstudio.se 
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I samband med Regementets jullunch, den 15 december, blev det en för senad 
medaljutdelning. Avsikten var att Mj Kristina Swaan skulle ha förlänats 
Vapenbrödernas förtjänstmedalj i brons vid vårt årsmöte. Kristina var då 
förhindrad att delta och utdelningen sköts på framtiden. Nu vid jullunchen 
yppade sig ett bra tillfälle och vår ordförande tillika Regementschef förrättade 
utdelningen. Kristina har under sin tid som Informationschef på Amf 1 i 
många år lämnad underlag till Borg-Skum och även den tid hon tjänstgjorde  
i Afghanistan delgav hon oss sina upplevelser i en fin artikel
                                                                                                                    Red.
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Nytt år och nya möjligheter. På regementet har vi 
minst sagt ett spännade år framför oss. Ett år som 
 redan börjat med vinterutbildning uppe i Boden. 
 Rejält kallt och termometern visade ofta under trettio 
minusgrader men resultatet blev riktigt bra. Detta var 
steg två i förberedelserna för att deltaga i en övning 
som heter Cold Respons (CR-12) och genomförs i 
norra Norge i mitten/slutet av mars. Del ett genomför-
des redan före jul då amfibiebataljonen genomförde 
en tvåveckors grundläggande utbildning i vintertjänst 
i Arvidsjaur.
 Den 30 januari hade vi inryckning av nya rekry-
ter. Det var ca 100 killar (tyvärr inga tjejer denna 
gången) som nu påbörjat sin 12 veckor långa grund-
läggande militära utbildning (GMU). Efter den perio-
den vidtar en sex månaders provanställning för dom 
som är godkända och intresserade av att fortsätta i 
våra krigsförband. Jag skriver intresserade för ni vet 
ju att numera är det frivilligt att vara soldat i Försvars-
makten. Vi upplever dock inga problem att i dags-
läget rekrytera nya medarbetare till Amfibiekårens
förband.
 Förutom GMU till amfibies krigsförband skall 
vi under året genomföra tre motsvarande utbildningar 
av rekryter som bara riktar sig mot de tre hemvärns-
bataljoner vi ansvarar för, två på fastlandet och en på 
Gotland.
 En annan mycket positiv sak här på hemmaplan 
är att det kommer byggas ca 300 lägenheter, avsedda 
främst för våra GSS (gruppchefer, soldater och sjö-
män), i Haninge kommun. Med de boendekostnader 
och de svårigheter som är på bostadsmarknaden i 
Stockholmsregionen kommer detta vara en viktig del 
i att kunna rekrytera och behålla våra soldater. Känns 
riktigt bra.

På bortaplan fortsätter insatsen i Afghanistan. Vi har 
ju ungefär 40 medarbetare från regementet på plats i 
ett sk OMLT (Observation Mentor Liaison Team). 
Deras främsta uppgift är att stödja en afghansk batal-
jon som de i princip lever och verkar med dygnet runt. 
Ett svårt och många gånger riskfyllt arbete som de 
löser på bästa sätt. Jag pratade med chefen, övlt Roger 
Nilsson, när han var hemma på  ledighet i Sverige för 
någon vecka sedan och han är mycket nöjd med det 
de gjort hitintills. Vi önskar dom all lycka till med det 
fortsatta arbetet. Jag tycker också att det finns anled-
ning att rikta mig till alla er anhöriga, familjer, föräld-
rar och vänner. Det ni gör är en minst lika stor och 
viktig uppoffring som förtjänar den största respekt. 
Mitt och regementets stora tack.
 Det är också i detta sammanhang som jag ser en 
kanske inte helt ny men något annorlunda roll för 
 Vapenbröderna i framtiden. Naturligtvis att vara ett 
stöd för våra kamrater när de kommer hem efter ut-
landstjänstgöring men även till alla dom som är kvar 
hemma under tiden.
 Slutligen vill jag tacka alla er som troget betalar 
era medlemsavgifter. Ni är en förutsättning för den 
verksamhet vi bedriver och inte minst vår fina tidning 
Borg-Skum. Vi har ambitionen att fortsätta med pap-
perstidningen men beroende på framtida ekonomi så 
kan vi tvingas övergå till en nätbaserad tidning.
 Men nu ser vi framåt. Ni har precis läst om plat-
ser som Boden, Arvidsjaur och Afghanistan så visst 
har vi, som det sas i dåtidens rekryteringskampanjer, 
”ett omväxlande jobb i skärgårdsmiljö”.

Lev väl!                                                
Ola Truedsson

Ordförande

Kamrater!

Nya medlemmar!

Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen

Michel Lindsjö, Jämjö
Christer Urbom, Vaxholm

Marie Wall, Vaxholm

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och 

behåller dem i vårt minne

Ture Bomgren, Handen · Ove Jansson, Västerås
Rune Nilsson, Hägersten · Sven Wikerfelt, Solna

Elof Zetterlund, Arboga
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i dessa tider av förbandsutplåning och reduceringar så måste detta 
betraktas som en stor händelse. På gamla KA1 fick vi (1989)  vara med 
om en sådan invigning, men tyvärr så blev vistelsen i den anläggningen 
inte särskilt långvarig. Militärrestauranten som då firades hotas nu av 
total nerläggning d v s rivning. Ekonomi? Tja, skattemedel måste för-
brukas. 
 Nåväl, detta är historia och vi ser nu med tillförsikt framtiden an, 
samt hoppas, att det denna gång blir en lång och lycklig existens för 
restauranten. 
 Som vanligt, när vårt vapenslag firar någon tilldragelse så lyser 
solen, fast denna dag blåste det en kall och snål vind från öster. 
 Byggandet av denna milrest har visats i tidigare nummer av B-S i 
 anslutning till byggstarten sommaren 2010. 
 Invigningen planerades att börja kl 11.00. B-S var på plats i god 
tid och tog därför chansen att besöka köket, som ståtade med en hög 
standard i form av den modernaste materielen. Det är en fröjd för ögat 

Den 7. Oktober var det klart för invigning av den nya militärrestaurangen på amF1. 
B-S hade fått förmånen att övervara händelsen.

Informationschefen Mj Kristina Swaan m fl väntar på
klartecken för att kasta sig över ”bubblet”.

Utbackningsdisk.

Kaffeteriadisken.

Nyamilitärrestaurangen

Regements-
pastorn ger 
bakgrunden 
till det valda 
namnet.

Personalen samlas inför öppningen.
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« YggdRASiL  
Namnet 
kommer från 
fornnordisk 
mytologi

Regements-
chefen håller 

tal, ett tal med 
positiv fram-

tidssyn.

Fortverkets 
projektledaren 
som efter ett kort 
anförande 
lämnar över den 
symboliska 
nyckeln till 
anläggningen.

Kaffeterians lockelser.

Konvektionsugnar.Nya fräscha grytor.

CAmf1 
klipper 
bandet.

Mj A Magnerfeldt begår sitt livs andra 
militärrestaurangsinvigning.

och sinnet att se en så ny och fräsch anläggning. Detta borde vara en fin
arbetsplats för ekonomipersonalen.
 Invigningsceremonin var enkel med korta men kärnfulla tal av 
Fortverkets projektledare, Regementspastor och Regementschef. 
Många anställda hade samlats och under invigningstalen kunde åhö-
rarna njuta av bubblande dryck.
 Namngivningen av byggnaden hade föregåtts av en omfattande 
förslagsverksamhet och det saknades inte idéer. Många av förslagen – 
typ ”Ragnarök” – återspeglade en viss misstro mot vår uppdragsgivare 
staten. Tidigare sa man lite galghumoristiskt – men med ett korn av 
sanning – att när ett regemente får ny matsal dröjer det inte länge förrän 
det läggs ned.
 Slutligen blev det namnet ”Yggdrasil”. Namnet kommer från 
fornnordisk mytologi och förekommer även i andra världsdelars myto-
logier och då i en något annan betydelse. För att berika våra vapen-
bröders kunnande återger vi Wikipedias förklaring – se nästa sida. 

invigs!militärrestaurangen

Stekbord.

» 

FOrtS SiD 6 ➤
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  Världsträdet, Yggdrasil (ungefär: 
”den förskräcklige stormgudens häst”, 
av Ygg, ett binamn på Oden, och is-
ländska drasil, häst), Lärad, eller 
Mimers träd, var enligt båda eddorna 
namnet på världens största träd. 
Från dess grenar, som täcker 
hela himlen, faller dagg över 
världen. Under denna ask 
(ibland kallad ek, alterna-
tivt idegran) finns den he-
ligaste plats där gudarna 
dagligen samlas till ting.
 Yggdrasil har tre 
rötter: den första går till 
människornas (Midgård) 
och gudarnas hemvist 
(Asgård), den andra till 
jättarnas hemvist (Jotun-
heim eller Utgård) och den 
tredje till underjorden (Nifel-
heim), på trädets norra sida. Un-
der var och en av dessa rötter finns
en brunn: under den första roten ligger 
Urdarbrunnen (”ödesbrunnen”) där 
gudarna håller sina ting; under den 
andra Mimers brunn, visdomens och 

kunskapens källa; och under den tred-
je föds älven Vergelmer. De tre nor-
norna Urd, Skuld och Verdandi bor vid 
asken Yggdrasils rötter, invid Urdar-

brunnen, där de hämtar det vat-
ten och den vita sand med 

vilka de sedan över-
sköljer Yggdrasils 

rötter för att hindra 
dess stam och gre-
nar att vissna.
I Yggdrasils kro-
na lever fyra 
hjortar, Dain, 
Dvalin, Duneyr 
och Duratror, 
som betar av trä-

dets blad. I top-
pen sitter örnen 

Hräs velg som har 
höken Veðrfölnir pla-

cerad mellan ögonen. 
 Örnen skapar vind genom 

att slå med vingarna. Där finns också 
tuppen Viðofnir eller Gyllenkam som 
räknar. Ekorren Ratatosk springer upp 
och ned för trädets stam och agerar 

budbärare mellan örnen och draken 
(eller lindormen) Nidhögg (Niðhöggr) 
vid trädets rot. Dessa två ligger i stän-
dig fejd med varandra. Nidhögg gna-
ger på Yggdrasils rötter (enligt vissa 
källor tillsammans med många andra 
ormar) och på Valhalls tak står hjorten 
Eiktyrner (Eikþyrnir), tre andra hjor-
tar och geten Heidrun och gnager på 
dess lövverk. Trots dessa tärande djur 
står trädet alltid grönt eftersom nor-
norna som bor under dess grenar vatt-
nar det med vatten ur Urdarbrunnen.
 Det var i Yggdrasil som Oden 
offrade sig själv genom hängning för 
att lära sig runornas hemlighet. I Ha-
vamál berättas att den sårade Oden 
hängde i nio dagar. Möjligen är nam-
net Yggdrasil en kenning som syftar på 
denna hängning. Vid Ragnarök kom-
mer Yggdrasil att skälva och stöna 
men trots allt förbli stående.
 Yggdrasil är asagudarnas 
världsträd och ett liknande världsträd 
förekommer i mayansk mytologi.

när invigningstalen var klara 
och det blågula bandet på sedvan-
ligt sätt klippts av, fick vi tåga in i den fina matsalen. Direkt vid in-
gången upplever man den nya given, då gästen passerar ett barliknande 
långbord där det erbjuds möjlighet till handtvätt. Sedan vidare till olika 
diskar för utbackning (njut av bilderna).
 Dagen till ära serverades det  givetvis en festliknande måltid (hel-
stekt karré med gängse tillbehör, olika grönsaker, fin salladsdisk m m).
 Matsalen har inga särskiljande avdelningar. All personal nyttjar 
matsalen gemensamt. I den ena ändan av lokalen finns det en marketen-
teri/cafeterialiknande avdelning, där det även finns möjlighet att värma 
lätta rätter i mikrovågsugn.
 Det är bara att gratulera Amf 1 till denna fina militärrestaurang 
och hoppas att den får en lång livstid.

Bild & text HJS
    

Handtvättdisk vid ingången.

Regementspastorn vid salladsbordet

Öv Ola Truedsson ser ut att vara 
belåten.

Vår styrelseledamot Kn Lars-Inge 
Pettersson koncentrerar sig på matintaget.

Källa: Wikipedia

FOrtS invigs!Nyamilitärrestaurangen



7borg-skum nummer 1  |  2012

KALLELSE
        till

Den 31.mars avhåll Vapenbrödernas årsmöte på amf1, Berga.
Buss avgår från färjeläget i Vaxholm kl 09.30.
Stannar vid ordinarie hållplatser i Vaxholm samt Roslags-Näsby, Danderyd och 
Klarabergsviadukten (utanför Centralens övre ingång).
    
Program:
◆ Ankomst Berga ca kl 10.45
◆  Enkel lunch i nya Militärrestaurangen
◆  Årsmötesförhandlingar i Blå Salen
◆  CAmf 1 informerar om Regementets verksamhet,
 modern soldatutrustning förevisas.
◆  Hemtransport ca kl 14.00.
     

anmälan senast den 23 mars till Christina Grahn, telefon 070 671 27 14  
alternativt mail: christina.grahn@telia.com.

Anmälan måste innehålla hela ditt personnummer o namn samt  
var du vill  kliva på bussen.

VÄLKOMNA
Styrelsen

Vapenbröder – vi har erhållit ett brev med önskan om hjälp – vill gärna att vi  
hjälps åt att om möjligt lösa detta. Återger härmed del av brevet:

English Collector who is a great admirer of Swedish Military insignia would  
like to complete a set of beretbadges for the former Coast Artillery Regiments.
I therefore would like to obtain the following 2 beretbadges:
1. Baskertecken  för KA 2
2. Baskertecken  för KA 5

Kan Du, Vapenbroder, åstadkomma detta, maila till redaktören som ombesörjer resten.

                  Red.Up
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POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1
130 61 Hårsfjärden

Vapenbrödernas 

H ö s t m ö t e
Den 24 november hade vi vårt traditionella höstmöte 

med middag. Som vanligt busstransport till Berga 

och Slottet där vi först minglade och sedan hade en 

kort mötesförhandling ledd av vice ordföranden 

Bengt Svanteson. Middagen serverades på  Verandan 

och det blev SOS, pann kakor med visp-o-sylt.

 Ordf hade nöjet att tilldela Gunilla Borg vår för-

tjänstmedalj i brons som ett erkännande för mång-

årig tjänst som layoutansvarig för Borg-Skum.

Vår bussförare denna dag 

var Lars-Inge Pettersson som 

förgyllde  resan med sin 

 humor och säkra förarkonst. 

Det var ett trettiotal med-

lemmar som ställde upp runt 

det trevligt dukade bordet. 

Stämningen förhöjdes 

genom vår sångledare 

Staffan Westin som  

på brukligt vis hade 

sammanställt ett sång-

häfte med passande 

sånger. Den traditio-

nella Kustartillerivisan 

kunde vi, precis som vid 

tidigare  möten, inte få 

rätt ”snits” på. Men vi 

 hade trevligt – syftet 

med mötet uppnått!
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1. Gunilla Borg blir medaljerad.
2. Kerstin Axelsson o nyblivna medlemmen Mari Wall.
3. Kekke Axelsson med ”byte” från baren o Robert Källman  
 som artigt inväntar sin tur i lön.
4. Grahn, Johansson, Svartengrens vid utbackningsdisken.
5. Staffan Westin laddar med krydda. Lena Seifert står och 
 hoppas på sin tur.
6. Gunilla ser lite fundersam ut när Svante avslutar sitt tal.B
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