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Ordföranden avtackar Agneta Blom för mångårig tjänst i styrelsen.

V

ilken fin vinter och vår som vi återigen fick genomleva.

Så är det nu dags för ett nytt nummer av BorgSkum.
Apropå Borg-Skum så vore det passande med en
inriktning för framtiden avseende ett eventuellt namnbyte eller en modernare inriktning av innehållet –
kanske.
Då menar jag – självklart – uttryckt och föreslaget
från djupet av våra läsare. Vi får alltför sällan veta
vad som förväntas av oss i redaktionen.
Som vi tidigare har meddelat så förekommer inte
Regementets dag som tidigare utan det heter numera
”Marinens dag” och avhålls i Stockholm. Vid förra
årets dag fanns vi på plats och försökte värva medlemmar till oss – några nya kom till. På årets dag,
som avhölls den 26.maj, var vi inte på plats beroende på planeringsmiss – synd. Det var inte heller
vårt Regemente som hade planeringsansvaret.

Veterandagen den 29.maj fanns Vapenbröderna på
plats inom ramen för SMKR (SverigesMilitäraKamratföreningarsRiksförbund) och då med vår fina fana.
Veteranverksamheten är numera prioriterad och vi
finns med därvidlag alltmedan en del av våra medlemmar är dels veteraner med utlandstjänstgöring
och dels med tidigare anställning i Försvarsmakten.
Om Du,Vapenboder/syster, är intresserad av vad
begreppet ”veteran” innebär så finns det att Läsa på
SMKR hemsida.
Vår medarbetare och mångårige medlem Sigurds
Osis har gått ur tiden vilket meddelades oss under
pågående styrelsemöte där vi saknade hans närvaro
– skakande.
Årsmötet har avhållits, vilket kan ses längre fram i
bladet, och nya styrelsemedlemmar har blivit invalda
– framgår längre ner på denna sida.
Redaktionen önskar Er Alla en skön sommar.
Red.

P.S. Planera in höstmötet den 29. November.
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Ordförande
Foto: JOLO

har ordet

Vapenbröder!
Våren har kommit och vi är på gränsen till försommar. Årets inledning har bjudit på omväxlande väder
med tidig värme i mars, kyligt i april och en varierad
majmånad. Dags att bestämma sig kan man tycka
men vädret kan vi ju inte styra över.
Verksamheten på regementet har varit lika omväxlande som vädret med allt från övning Cold
Response i norra Norge till stridsbåtsutbildning i
Stockholms skärgård. Vi har också hunnit med att
högtidlighålla prinsessan Estelles både födelse och
dop genom kanonsaluter från Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Personalförsörjning enligt det nya frivilliga sättet har fungerat riktigt bra och vi har anställt alla de
soldater som vi behöver i dagsläget. Det finns trots
det en hel del frågor att arbeta vidare med för att systemet skall bli hållbart i längden. En av dessa frågor
är boendesituationen där ett antal soldater kan hyra
inne på regementet men flertalet är hänvisade till den
privata bostadsmarknaden vilket är en minst sagt svår
fråga i Stockholmsregionen. Arbete pågår och vi har
gott hopp om att hitta en godtagbar lösning.
Jag har under våren haft möjlighet att besöka
förband med liknande uppgifter som Amfibiereg mentet i både USA och Storbritannien. Mycket lärorikt att utbyta erfarenheter från olika länder och insatser vilket vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet med
att utveckla våra krigsförband.
Jag har också haft förmånen att tillsammans
med chefen för andra amfibiebataljonen besöka de ca
40 medarbetare vi haft i Afghanistan under sex månader. De har gjort ett fantastiskt arbete under många
gånger svåra förhållanden och jag skall
inte sticka under stol med att det är skönt
att samtliga är tillbaka i Sverige nu. Riskerna i Afghanistaninsatsen är betydande
och trots bra utrustning och träning så
finns det inga garantier för att allt skall gå
bra.
Fredagen den första juni kommer
hela styrkan att medaljeras för väl uträttat
arbete vid en ceremoni som hålls i Karlsborg, K3. Platsen är vald med hänsyn till
att K3 har haft huvudansvar för just denna
insats som hette FS 22.
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I december 2013 genomförs en motsvarande ceremoni
hos oss på Berga då FS 25, som är ett Amf1 ansvar,
fullgjort sin tid i Afghanistan. Förberedelser och
bemanning av den styrkan är redan i full gång.
Medaljer är ett sätt att visa uppskattning för väl
utfört arbete men många kamrater kommer hem med
både synliga och osynliga skador. För att bättre ta han
dom dessa kamrater eller veteraner som dom kallas så
har Försvarsmakten inlett ett omfattande arbete för att
hjälpa och stötta dom som har behov av det. Här ser
jag att alla kamratföreningar, inte minst Vapenbröderna, kan hjälpa till framöver. Både enskilt eller i
samverkan med andra. Som en del i detta arbete deltog och representerade vi med Vapenbrödernas fana
vid Veterandagen som högtidlighölls med en mycket
fin ceremoni den 29 maj vid FN-monumentet på
Djurgården. Jag var själv där för att representera
Amf1 men vid ceremonin deltog även ett par andra
regementskamrater nämligen HKH prins Carl-Philip
och försvarsminister Karin Enström. Vi kan vara stolta över vårt regemente, både våra medarbetare och de
uppgifter vi löser.
Med dom här orden hoppas jag ni får glädje av ett nytt
nummer av Borgskum och jag vill passa på att önska
er en riktigt trevlig sommar.
Ola Truedsson
Ordförande

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

Erik Berg, Hägersten · Elis Hector, Johanneshov
Bengt Lindqvist, Täby · Sigurds Osis, Sollentuna
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den 31 mars
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Parentation hölls
Ordförande beredd påbörja
för de av våra
mötesförhandligen.
kamrater som avlidit under det gångna året.
Årsmötet fortsatte sedan enligt gängse plan och
de av er som önskar läsa protokollet i sin helhet kan
göra det på vår hemsida.
Det har blivit några förändringar i
styrelsen – kan läsas på sid 2.
Agneta Blom som i många år har
gjort tjänst i styrelsen avgick på egen begäran och avtackades för sitt fina arbete.
Skattmästare Kristina Granath, som inte
hade möjlighet att delta denna dag, kommer att avtackas i särskild ordning.
Ordföranden lämnade en utförlig
orientering över regementets rekrytering
och verksamhet.
Stellan Fagrell, pensionerad Överste, numera ordförande i Museets Vänner,
informerade om museets verksamhet och
önskade
hugade spekulanter till medlemskap.
En väsentlig
punkt blev ordförandens uppmaning att vi alla
måste bidra till att
värva nya medlemmar. Det måste
finnas många fler
ute i landet som erhållit utbildning i våra led och som
skulle kunna ingå i kamratkretsen. Betänk att regementet utbildade till 3 st Brigader – d v s ca 15 000
man, plus några andra bataljonsenheter (red anm).
Så nog borde det finnas fler att ropa till kretse
Nåväl, Borg-Skum och styrelsen tackar kam
raterna för denna gång.
Red
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Nr 1: Olika vyer över mötesdeltagarna
Nr 2: Agneta skall avtackas med
blommor – medalj har erhållits
tidigare.
Nr 3: Stellan Fagrell presenterar
möjlighet att bli medlem i
MuseeVänner.
Nr 4: Vår revisor, Christer Uppström,
som i snar framtid avser att
bosätta sig i Thailand.
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årsmötet avhölls traditionsenligt på
Regementet och denna gång i den nya Militärrestaurangen ”Yggdrasil”. Vädret var som brukligt d v s
soligt – ty solen lyser som bekant alltid på en Kustarti……. förlåt, Amfibiesoldat
För så är det nu en gång för alla. Vi är dom samma fast med en ny benämning och förändrade uppgifter. Tyvärr är det flera som
inte har kunnat ta till sig
förändringen och flytt våra
led och därför inte fått
möjlighet att träffa kamraterna och delta i vårt årsmöte.
Nåväl, det var ändå 32
medlemmar som ställde
upp denna dag. Bussen
samlade upp deltagarna på
väg från Vaxholm via
Stockholm till Berga där
avstigning (”avlastning”
på militär jargong)
beordrades vid ingången till Milrest.
Här gavs nu möjlighet att mingla
och bese den ljusa
och fina restaurangen. Då man inte träffas så ofta är
det alltid trevligt
med en stunds
mingel före mötets
början. Efter en stund med
prat om gamla tider och
tidigare kamrater blev det
då dags att inta lunch. Den
nya matsalen har beskrivits i tidigare nummer
med både text och bild
varför jag avhåller mig
från det och
går genast vidare till kaffe
efter maten.
Det blev så pass gemytligt efter den goda
maten att vi fick ”ragga” fram kamraterna till den del av matsalen som vi hade
bokat för vårt möte.
Ordförande Ola Truedsson hälsade
och öppnade mötet.
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Utvecklingen

rätt

går åt

– Det har varit både en utmaning och en
komplex uppgift att jobba tillsammans
med våra afghanska kollegor i Kandaken (bataljonen). Den största utmaningen har varit skillnaden på vilket sätt vi
jobbar. Som svensk officer är vi väldigt
uppgiftsinriktade och strukturerade, det
är då lätt att glömma bort att det är vi
som ska anpassa oss efter afghanerna
och fungera som rådgivare och inte ta
befälet. Syftet är ju att vi skall stödja de
afghanska säkerhetsstyrkornas arbete
och inte leda den, sa Roger.
Toppstyrt ledarskap
Roger berättade vidare att det fanns individuellt stor kompetens i den afghanska bataljonen, men de saknade sam
övning. Soldaternas och officerarnas
bakgrunder var också högst varierande,
några var traditionellt militärt skolade
och andra var bara bra krigare. Detta
tillsammans med toppstyrning medförde en del kulturella krockar. Det krävdes en hel del samövning för att jobba
bort den klyftan. Svårigheten med toppstyrningen var att ingen vågade ta egna
initiativ utan beslut fattades ytterst av
brigadchefen. Ett annat problem med
toppstyrningen var att kandakchefen
inte själv fick utse sina underställda
chefer, de tillsattes centralt. Den
afghanska armén har de senaste åren
vuxit snabbt i styrka vilket också har
lett till ett ökat förtroende för ANA då
de har tagit ett större ansvar för interna
problem. I den stora personalförsörjningsprocessen har uppföljning och

Roger Nilsson under
en gemensam lunch med
afghanska kollegor.
Foto: Roger Nilsson
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Vägarna är inte alltid de bästa, särskilt

inte under vintersäsongen som ofta kan
kontroll av
vara ganska blöt.
personalen
vårt samarbete. Vi ser att
varit betydvårt arbete har varit viktig
ligt bättre än
för utvecklingen i den kanvid tidigare
dak vi har följt. Bara under
rekryteringMindre vägar, ibland är det enklare att
vår korta tid har vi sett stora
ar, vilket sä- ta sig fram till fots.
Foto: OMLT
förändringar ibland annat
kert har varit
vad gäller just deras analysarbete men
en bidragande orsak till den positiva
också det sätt de har planerat och förbeutvecklingen av ANA. Chefer har varit
rett olika operationer på. Det finns dessmåna om att hålla insurgenter och upputom en afghansk doktrin som efterrorsmän borta från armén.
– Min uppfattning är att soldaterna
följs. Även om utvecklingen har gått åt
hade förtroende för sina chefer då de
rätt håll, finns det fortfarande stora prokände att de ställde upp för dem. Ett exblem med korruption och nepotism,
empel på det var att kandakchefen såg
berättade Roger.
till att soldaterna fick lära sig att läsa
och skriva då han ansåg det viktigt att
Värdefulla erfarenheter
soldaterna kunde värna om sina rättigChefen för Amfibieregementet överste
heter. Civila lärare utbildade soldaterna
Ola Truedsson och chefen för andra
som fick diplom efter genomförd utamfibiebataljonen överstelöjtnant Patbildning som ett bevis på deras nyvunna
rik Gardesten besökte nyligen OMLT.
kunskaper. Att vara soldat i armén är
– Vi blev väl mottagna av nuvarande
numera en eftertraktad position då de
chef för FS 22 överste Anders Löfberg
både får utbildning men också mat och
och övriga på förbandet som gav oss bra
kläder. Soldaterna skrev på kontrakt för
och värdefull information. Att sedan få
fyra år.
följa verksamheten på plats gav en inblick i OMLT:s dagliga arbete och de
Förstår vinsten med OMLT
utmaningar som de har jobbat med.
Inom en snar framtid kommer samordAfghanerna förstod mycket väl vinsten
ningsorganet (OCCP) alltmer att överta
med att ha ett OMLT, samarbetet och
dialogerna mellan svenskarna och
de uppgifter som OMLT idag löser, ur
afghanerna var både öppna och utveckden aspekten var det därför värdefullt
lande.
att få kunskaper om vilka gränsdrag– Det har funnits en stor vilja att lära
ningarna kommer att vara i framtiden
sig av våra kunskaper, men de har
vad avser olika uppgifter.
många gånger valt egna lösningar på
De kunskaper vi tog med oss från beolika saker. Om vi i OMLT föreslog nåsöket är oerhört värdefulla för förbangot för kandakchefen men han valde att
dets pågående planeringsarbete inför
inte genomföra det, var han väldigt tydvårt övertagande av ansvaret för FS 25.
lig med att förklara varför. Det såg vi
Jag ser också att officerarna och soldasom positivt då det visade på att de själterna som nu tjänstgjort i OMLT, har
va analyserade uppgifter på ett helt
mycket att lära övriga förbandet inför
annat sätt än vad de gjorde i början på
uppdraget år 2013, sa Ola Truedsson.

Faktaruta: Samordningsorganet OCCP – Operational Coordination Center Provincial. Ingående i den är Polis, militär, säkerhetstjänst
(NDS) motsvarande SÄPO. Det finns flera OCCP utspridda i landet som har till uppgift att samordna bland annat säkerhetstjänsten.
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Konceptet med Operational
Mentoring and Liaison
Team,(OMLT), har varit att
träna och leva tillsammans
med den afghanska armén
(ANA). Det är precis vad chefen för
OMLT, överstelöjtnant Roger Nilsson
och hans killar har gjort i snart sju
månader.

Vy över en dal.

Mj Kristina Swaan, Amf 1
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Träning
för att uppnå
precision
Bordningstroppen har en intensiv vår att se fram emot som omfattar
både nationella och internationella övningar och träningsmoment.

Bordningstriss
etablerar sig i
skjutställning efter
inbrytning.
Fotograf Bordningsstyrkan.

huvudsyftet med övningar och träning i dagsläget

är att samtrimma respektive grupp, lära upp ny personal och att uppnå den grad av taktisk flexibilitet som
tjänsten kräver. Nästa steg blir att samöva hela en
heten i syfte att kunna operera troppvis då uppgiften
kräver detta.
Liten enhet med bred kompetens
Utöver att kunna hantera styrkans RHIB och Stridsbåt,
skall vi även kunna utnyttja helikopter som verktyg
vid bordning. Förutom de inplanerade taktiska övningarna kommer även säkerhetshöjande utbildningar
genomföras så som till exempel nödluftsutbildning
och Helicopter Underwater Escape Training (HUET).
Rent konkret innebär det att hamnar vi under vatten då
vi löser uppgifter med hjälp av helikopter, skall vi
kunna ta oss upp till ytan.
Prickskytt ur
Bordningsstyrkan
understödjer RHIBs
framryckning.
Fotograf Bordningsstyrkan.

Skapa en enhetlig styrka
Bordningstjänsten är mycket säregen och ställer stora
krav på grupperna avseende ett dynamiskt och resolut
uppträdande. Enheten skall dessutom ha förmågan att
kunna operera självständigt under påfrestande omständigheter. Detta möjliggörs tack vare styrkans mest
värdefulla resurs, det vill säga personalen.
Framgångsfaktorn för en väl fungerande enhet
har varit att rekrytera unika individer med en signifikant grad av personlig mognad, fysisk arbetsförmåga
samt mental spänst i kombination med en påtagligt
utvecklad kompetens avseende personlig färdighet.
Med det menar jag att då enheten kan hamna i
pressade situationer där vi är helt utelämnade till oss
själva, blir det än mer viktigt att vi är samtränade och
att alla vet sin uppgift.
Bordningstroppen övar och tränar för att uppnå
optimal precision.
Magnus Augustinsson
AMF 1
6

Foto: MA

Även då bordningstroppen är liten till sin storlek, finns
det en hel del kompetenser inom enheten som måste
övas. Prickskytte är en av kompetenserna. För att
kvalitetssäkra och certifiera prickskytteförmågan, har
vi genomfört formellt prickskytteprov för berörd
personal.
Prickskyttarna är en kvalificerad och vital del av
enheten och vår taktik är många gånger beroende av
förmågan till precisions understöd.

Den mycket säregna
miljön ombord
formar enhetens
taktik. Fotograf
Bordningsstyrkan.
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Kasern 3 – Numera med balkonger.

”Regemente”

i förvandling

Vasallens Platschef Fredrik Brehmer.

den

1

april

2011

Hur går det med ombyggnaden av gamla KA1?

tillträdde fredrik brehmer

som chef för Vasallen Rindö. Kontakten med den nye chefen
utvecklade sig i en mycket positiv riktning. Han har förmågan
att lyssna och diskutera sakfrågor inom det som skall bli en
detaljplan och backar inte för att ge ett gillande uttalande om
han finner något som ser ut att vara en bra lösning. Huruvida
han kan påverka utformningen av den plan som kommunen
arbetar efter, vid sitt sena tillträde i processen, förblir ovisst.
Vi får se tiden an. Vasallen ligger ute till försäljning. Ingen har
nappat på helheten men försäljning av delar pågår hela tiden.
Det föreligger således en viss osäkerhet om det blir Vasallen
som avslutar omvandlingen eller om det blir någon annan
aktör.
”Vi stannar inte upp för att vänta in en eventuell köpare.
Vi jobbar på enligt den plan vi har.” säger han till mig där
jag sitter vid konferensbordet i våningen högst upp i gamla
sjukan, där Vasallen huserar. En kopp kaffe, som erbjudits
mig, hjälper till att få upp värmen efter en kylslagen
vandring och fotografering denna soligt vackra januaridag.
F B ”Vasallen räknar med att det kommer att ta c:a 7–8 år
innan projekteringen har genomförts. 400 bostäder kommer
det att bli enligt planeringen.”
W ”Vad har ni döpt kasern 3 till i dess nya skepnad?”
F B ”Vi har döpt bostadsrättsföreningen till Grisselmaren 1.”
Brandstationen (I 26 matsal) och kasern 4
W ”Är kasern…. Förlåt, Grisselmaren 1:s alla lägenheter
sålda och vad kommer att bli nästa projekt inom området?”
F B ”12 lägenheter av 42 är inte sålda ännu, men vi räknar
med att de skall bli sålda under innevarande år. Brand
stationen blir nästa åtgärd att göra om till bostadsrätter.
7 st är det tänkt. Klart för inflyttning under 2013.
W ”Blir det inte svårsålt med hänsyn till att du har en stor
kasernvägg direkt i söder och en parkeringsplats i norr?”
F B ”Det tror vi inte. Vi kommer att avskärma mot
parkeringsplatsen med mur och häck.”
W ”Och efter den ombyggnaden?”
F B ”Då tar vi oss an kaserngården för att därefter göra
om kasern 4 till Brf Grisselmaren 2.”
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Kanslihuset och kasern 1 och 2

W ”Vad händer i senare etapper?”
F B ”Kanslihuset skall därefter byggas om med två lägen

heter per våningsplan. Ganska stora lägenheter, men det
visar sig att önskemål om stora lägenheter är efterfrågat.
Kasern 1 och 2 ligger också med, men sent i planeringen.
Om det skall bli hyresrätter eller bostadsrätter är inte
klart ännu, men det ligger inom tidsramen 7–8 år.”

Vi diskuterade sedan biografen som Fredrik skulle vilja ha
kvar, men han tror inte att någon entreprenör vill ta sig an den,
även om den skänktes gratis. Osäkerhet råder ännu om
bostäder längs gräsmattorna nedanför markan – vattenhallen
– gröna villan. Först måste man få länstyrelsens dispens från
strandskyddet. En annan besvärande faktor är den beräknade
vattennivåns höjning med hänsyn till växthuseffekten. Vore ju tråkigt om vattenhallen
ersattes i framtiden av små simhallar i
vardagsrummen. Jag tackar för mig och
avslutar med att berömma den nya Grenadjärbryggan. Vid bygget av denna
assisterade den stora kranen Lodbrok. På
frågan om staketet var planerat att ta bort, så
sade Fredrik att det inte var en åtgärd som han
ansåg vara akut. Han hade inte hört några klagomål om dess
existens från något håll och jag höll med. Finns där någon
spekulant så var han beredd att sälja den på rot, så att säga.
När jag kom ut passerade påpassligt en pappaledig Andreas
Bergius. Lycklig ägare till en lägenhet i Grisselmaren 1.
Jag frågade hur han upplevde sitt nya boende.
”Fantastiskt!” blev svaret. ”Vi bodde tidigare i Stockholm
och önskade oss bort från stadsmiljön, så detta är toppen.”
”Har du någon anknytning till regementet sedan tidigare?
Gjort värnplikten här?” ” Nej, men jag har bott på Tynningö
under en period.”

«Vi stannar

inte upp för
att vänta in

»

I Grisselmaren 1 bor endast en omflyttad familj på Rindö,
medan några familjer har tidigare kommunboende. De flesta
kommer från andra kommuner och delar av landet.
Vi önskar dem lycka till.
WEM
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Entusiasterna
Borg-Skum nr 1/2011 redogjorde för de fantastiska insatserna några personer åstadkom i
Rindös gamla kraftcentral. Sedan vi skrev den
artikeln har det hänt mycket och deras ideella
flit har givit resultat och eko i både press och
TV. Borg-Skum kan inte annat än att beundra
dessa män som med sin idoghet återskapade
ett stycke historia. HEDERS!
Det har inkommit ett brev till redaktionen från
Torsten Dahlen (tidigare befäl på KustJS, Regementsförvaltare o Museechef) som vi gärna vill
delge Vapenbröderna.

Kommer ni ihåg att jag i ett tidigare
nummer av Borg-Skum berättade om de tre
entusiasterna, som frivilligt arbetade för
att få igång en av de två dieselmotorerna
i Nedre Verket, som på sin tid levererade
ström till fästningen och kaserner?
Den 18.januari 2012 hade arbetet kommit så långt att man inbjöd några speciellt intresserade att komma för att se och
höra starten av motorn. Efter två försök
startade motorn. Trion hade lyckats i sin
föresats att efter drygt 50 år i förfall få
den nu restaurerade motorn att fungera.

Trion under ledning av Lars Carlsson hade
fått en ny medlem, Lennart Jonasson, son
till flaggjunkare Kurt Jonasson med
förflutet som adjutant på tidigare Kus 
jägarskolan. Arbetet i Kraftcentralen har
gjort dessa entusiaster kända långt utanför fästningen genom tidningar,böcker och
TV.
Jag fick glädja mig åt att efter 20 år
(renoveringen påbörjades i början av
1990-talet) få lyssna till ljudet av den
motor som levererades till fästningen år
1910.

Torsten Dahlen

Här vill B-S inskjuta att Torsten i sin blygsamhet förtigit sin roll i detta arbete
– han är nog initiativtagare till att detta möjliggjordes.
De som ska hedras för arbetet är:
Lasse Carlsson, Bengt Eklund, Per-Åke Eriksson och Lennart Jonasson.
Red.

Foto:HJS

