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Detta blir föremål och huvudtema i nästa nummer.

Å

terigen har en sommar förflutit och de lätt
gulnande björkbladen annonserar en
annalkande höst. Hösten är inledningsvis en färgsprakande årstid och förtjänar att avnjutas ute i
naturen.
Regementet står inför en strukturförändring – återigen – som vi tyvärr inte vet vad den innebär utan
får ta det i nästa nummer. Klart är dock att många
medarbetare inte får plats och har erbjudits en
gynnsam pensionsavgång. Då kan man se att detta medför en nästintill total kompetensförlust av det
gamla kunnandet avseende sjöfrontsartilleri och
minörtjänst som vi förvärvade under många år.

(Ni vet dom 7 bataljonerna som skall klara av det
nationella försvaret o även kunna sättas in om
något grannland får bekymmer med sin säkerhet.)
De erfordras nog för säkerställa flygförbandens
möjligheter till insats – ni vet skyddet mot sabotage- och markanfallshot. Vilket, som bekant, brukar
uppstå när en politisk Säkerhetskris överhettar. Fast
man kanske lejer ut säkerheten till något företag. Vi
ska dock inte bry oss ty vi är ju från det mossiga
invasionsförsvarets tid. Ta detta som en Sidetrac.
Om du mot förmodan läser detta och tycker något
så var vänlig och skriv ett mail.
Förhoppningsvis kommer många av Er till höstmötet. Således, möts vi den dagen.
Ha det bra och glöm inte bort att motionera.

P.S. Återigen har vi drabbats av ett dödsbud.

Svunna tider komma inte åter – men historiens
gång visar att orostider som kan ställa krav på
militära kunskaper tyvärr kan bli reella igen.
Vårt Lands försvar skall tydligen begåvas med nya
uppdaterade JAS – vilket i sig är positivt. Men då
går det nog åt alla tänkta Insatsförband.
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Torsten Dahlén, en av våra trognaste medlemmar, Kamrat, Kustartillerist, Kustjägare,
Museichef m m, finns inte hos längre. Han finns
dock, genom sin omsorg om Vapenbröderna,
kvar i våra minnen. Jag vet att han önskade att
Vapenbröderna skulle växa i antal för att vårda
minnet av Kustartilleriet.
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har ordet

Bästa Borg Sk u m släsare!
Hoppas sommaren har varit bra på den plats där ni har
varit. Själv kan jag säga att det var lite si och så. Den
största svårigheten var att planera dagarna eftersom
väderprognoserna slog helt fel. Sa dom (SMHI) regn
blev det sol och vice versa. Oavsett så blev det en
riktigt skön sommar till slut.
Nu drar hösten igång med full fart redan från
början. Omstruktureringen, som rör all personal, går
in i sitt slutskede men mer om resultatet av det i nästa
nummer av Borg-Skum. Regementet har precis stått
värd för VM i Marin femkamp. 11 nationer tävlade i
en vecka och våra svenska deltagare gjorde mycket
bra ifrån sig och erövrade många medaljer där flera
var av allra högsta valör. Erfarenheterna från alla
nationer, ledare, funktionärer och tävlande var odelat
positiva.
Under hösten kommer vi genomföra ett stort
antal övningar såväl nationella som internationella.
Bl.a. kan nämnas att 17.bevakningsbåtkompaniet är i
Grekland, vi gör ett örlogsbesök i Kaliningrad tillsammans med 3.sjöstridsflottiljen men vi genomför
också KFÖ med våra hemvärnsförband och bataljonsövning med 2.amfibiebataljone . Samtidigt har vi två
plutoner, en på Gotland och en på Berga, med rekryter som gör GMU (Grundläggande militär utbildning)
i tre månader.
Positivt är att ekonomin som varit en ständig
källa för diskussion de senaste åren ser riktigt bra ut.
Vi har de ekonomiska resurser vi behöver för att
utbilda och träna våra förband. Den diskussion om
Försvarsmaktens ekonomi som ÖB lyft den senaste

Nya medlemmar!
Vi hälsar dem välkomna i kamratkretsen

Bengt Jansson, Åkerberga
Hans Luthander, Stockholm
Lennart Sjöberg, Mölndal
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tiden handlar inte om det korta perspektivet utan den
handlar framförallt om materielförsörjning i det långa
perspektivet, efter år 2014.
Personalförsörjning av det frivilliga Försvaret
har ju varit uppe på agendan vid ett flertal tillfällen
sedan värnplikten lades vilande men för närvarande
fungerar det bra. Vi har idag ca 450 heltidsanställda
soldater och ett fortsatt positivt inflöde. Under hösten
skall vi också formalisera anställningen med ca 100
soldater som skall vara tidvis anställda. Men ett positivt läge idag innebär inte att vi kan slappna av utan
attrahera och rekrytera nya samt behålla våra redan
anställda soldater under längre tid kommer vara en
fokusfråga under lång tid framöver. Då känns det
tryggt att regementet har så bra personal i form av
både yrkesofficerare och civila medarbetare. Medarbetare som är engagerade, kunniga och målmedvetna och där ingenting känns omöjligt.
Hoppas nu att ni får stor glädje av nya Borg-Skum
och hjälp gärna till med att försöka öka medlemsantalet i Vapenbröderna, både ”gamla” Kustartillerister
och nya Amfibiekårister är varmt välkomna
Ha en skön höst!

Ola Truedsson
Ordförande

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

Eric Andersson, Farsta · Torsten Dahlén, Vaxholm
Gösta Dahlgren, Täby · Anna-Lisa Ejemyr, Vaxholm
Leif Swedin, Enskede
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i marin
Efter mer en ett års förberedelser som omfattat
allt ifrån att bygga tävlingsbanor till att lära sig
reglerna för marin femkamp är nu avslutad.
Övlt Leif Eriksson ansvarig för tävlingen tittar på sjömanskapet.

E

n liten kärngrupp med ställföreträdande förbandschefen överstelöjtnant Leif
”Ecka” Eriksson i spetsen och i rollen
som ordförande för organisations kommitté för det 48:e världsmästerskapet i marin femkamp har drivit arbetet. Arbetsgruppen

Gäller att kasta tillräckligt långt vid första
försöket.

exempel vid utbyggandet av tävlingsbanor.
ställdes inför en del utmaningar och hårt
Det finns en fin femkampsbana på Berga,
arbete, men med facit
men den fyllde inte de internationella krai hand har de åstadven till fullo och behövde förbättras. Vi har
Handgranatskommit bra resultat,
lagt mycket kraft på att iordningställa skjutkastning.
rent av en succé.
banan och sjömanskapsbanan. Det har inte
Den sista deltävenbart handlat om hur banorna skulle se ut,
lingen var avslutad,
det har lika mycket varit en ekonomisk och
Sverige hade presterat
infrastrukturell fråga. Sjömanskapsbanan blev klar bara nåpå topp. Det som återgon dag före tävlingens början så det var lite svettigt, berätstod var avslutningstade Leif.
ceremonin, nåja det
var lite till som skulle
Mästerskap eller
göras, men hur kände Jämnt mellan herrarna i de olika
övning, samma
sig
överstelöjtnant heaten.
utmaningar och
Eriksson?
metoder
– Jag är så stolt över alla som deltagit i arbetet. Våra
Att planera ett världsegna medarbetare, soldater, civila, officerare, personal ur
mästerskap var ungefär
andra förband och alla
som att planera en större
före detta femkampare.
övning och visst var det
Alla har jobbat långt
mycket i det vanliga
över deras gränser för att
ledarskapet inför och –
Första dagen inleddes med
få det så bra som möjligt.
under övningar som var
hinderbanan.
Det känns bra att det nu
direkt användbara inför
är färdigt, sa Eriksson.
mästerskapet.
Det kan kanske tyck– I ett tidigt skede
as enkelt att planera en
började jag att delegera
tävling som denna, men
ut uppgifter och utse deldet fanns en hel del utansvariga. Detta gjorde att den enSkjutningen i amfibielö maningar på vägen.
skilde kände stort ansvar för sitt
ningen kan ge straffrunda
– Det är en hel del in- om man missar tavlan.
ansvarsområde och det var lättare
ternationella regelverk
för mig att överblicka arbetet.
kring marin femkamp
Alla har på ett utmärkt sätt tagit
som man måste kunna. Jag som aldrig har utövat
ansvar för sin del plus lite till.
sporten fick helt enkelt läsa in mig på CISM regelUnder arbetets gång genomförde
verk. Att förstå regelverken var en förutsättning
vi också uppföljningsmöten med
för mig att förstå vilket arbete som var viktigt till Rodd en av grenarna i sjömanskap.
alla inblandade.
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Herrarna skall hissa sig upp
i masten i sjömanskapet.

-kamp

»

Gäller att placera
rätt färg i rätt markering
vid sjömanskapet.

en succé

Sammanfattning
Även om inte Leif har utövat sporten
var jag givetvist nyfiken på vilken av
grenarna som var hans favorit.
Silvermedaljören
Cecilia Sjöholm.
– Jag tycker att hela tränings- och tävlingsformen marin femkamp är intressant och rolig. Det är en bra träningsUnder 2011 ansvarade Amf 1 för det nordiska mästerform som passar soldater och officerare.
skapet i marin femkamp, även då var jag ansvarig. Erfaren
Även om jag tycker att alla grenar är
heterna från de tävlingarna gav också bra erfarenheter till
roliga då de består av så många olika
arbetet inför världsmästerskapet, berättade Leif.
moment så är simgrenarna mina favoriBåde de tävlande och andra inblandade i mästerskapet
ter. Jag har själv utövat simning på en
ansåg att den här tävlingen var
ganska hög nivå och kan mer relatera
en av de bättre planerade och getill sim grenarna. Jag vet hur jobbigt det
nomförda, vilket är bra betyg för
är att ta sig fram i vatten och här ska de dessutom ta
förbandet.
sig igenom en massa hinder, det är imponerande.
Brasilien var ansvarig för det
Det marina världsmästerskapet är över för den här
förra världsmästerskapet, Eriksgången. Mästerskapet blev en framgång både vad
sons motsvarighet berättade för
gäller arrangemanget och
honom att han hade önskat att
de tävlandes insatser.
han sett Amf 1 arrangemang och
Sverige tog hem ett
upplägg innan Brasilien själva
individuellt guld och ett
planerade och genomförde täv- Kläderna vid livräddning
silver. Lars Ekman blev
lingen, det var mycket han skulle tas av under loppet.
ny världsmästare och
ha gjort annorlunda. Det får an- I damernas lopp ingår inte
Cecilia Sjöholm tog hem
ses som bra betyg då Brasilien klädmomentet.
silverplatsen för damer. I
har stor erfarenhet av
den totala poängserien
marin femkamp. Något
vann både det svenska
som också förvånade
dam- och herrlaget vilket
Damernas hindersim.
brasilianaren
och
innebar två lagguld.
många andra, var den
– Jag är helt övertygad om
lilla organisation som
att det förträffliga arrangelåg bakom planeringen.
manget starkt bidrog till de fiLars Ekman
na resultaten. De var väldigt få
Världsmästare.
till inga friktioner vilket gjorde
Alla lika viktiga
att fokus helt kunde läggas på
Marin femkamp består,
tävlingen. En stark bidragande
Tunnan en av hindrerna i hindersim.
som det låter av fem
orsak är självklart att Amf 1
olika grenar. Man tävoch Berga är ett utomordentlar både individuellt
ligt bra område för den här tyoch i lag. Enkelt beskrivet kan den enskilde tävlande vinna en
pen av tävling. På många andra
gren men ändå inte vinna hela tävlingen. Har laget tillsamplatser tvingas de tävlande till
mans presterat bra och har höga poäng så kan det innebära bra
långa transporter till de olika
placering eller rent av vinst.
tävlingsmomenten, men här
– Det är några av de tävlande som alltid dominerar i några
fanns allt samlat, avslutade
grenar och hamnar i regel alltid på prispallen. Det genomförs
		
Leif.
många fina enskilda idrottsliga prestationer men de uppmärkAvslutningsceremonin och
Marinfemkamp består av;
sammas inte alltid då de kanske bara är bra i en gren.
prisutdelningen fick en extra
En tävlande kan till exempel vinna i en gren men hamnar
 Hinderbana
hedersam inramning då prisutkanske inte på prispallen i den totala tävlingen och får då ald Hindersim
delarna utgjordes av de herrar
rig den uppskattning som han/hon förtjänar. För mig var det
som var med och vann det för Livräddning
viktigt att uppmärksamma alla tävlandes prestationer, därför
sta marina femkamps världsvalde jag att ha en prisutdelningsceremoni efter varje gren Sjömanskap
mästerskap år 1957.
tävling vilket var mycket uppskattat. Ett exempel var herrar Amfibielöpning
nas hindersim där Polen tog hem segern, vinnaren fick stå
överst på prispallen och se sin fana hissas för honom, det var
Bild & Text
CISM = Conseil International
stort, sa Leif.
Kristina Swaan

Fak t a r u t a :

du Sport Militaire
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Ett

400-års
minne
Svensk lösen.

400-års

B

Historik om det som kallas
”Kalmar kriget 1611–13”

akgrunden till 400-års minnet är
det anfall på Sverige som inleddes
1611 av den danske kungen Kristian
Fanvakt.
IV, som närde drömmen om att återsvenskt
lösen – om att kampupprätta Kalmarunionen. Anfallet var
lusten mellan kontrahenterna
stort upplagt med mål att inledningsDanmark och Sverige visserlivis ta Älvsborg, Jönköping och Kalgen kvarstod men på ett mera
mar. Kraftsamlingen var mot Kalmar
hanterligt plan, dvs fotbollssom i augusti togs genom överrumpoch handbollsdito. Musei
ling. Övriga framgångchefen Erik Himmelstrand bear lät vänta på sig. Först
Det danska
ambassarådet, rättade om den historiska
i maj 1612 föll Älvsbakgrunden till skärmytslingen
Christian
borg och därmed gick
Hagelin, talar. 1612, vilken i sammandrag kan
den enda porten västerläsas här ovan.
ut förlorad. Nu skulle
Det danska ambassadrådet företrädde ”motden svenska flottan
ståndaren” vars framtoning var betydligt
krossas en gång för alla.
fredligare än Kristians för 400 år sedan. Han
Kristian IV kom i konunderströk det som
takt med den i Stockband oss samman som
holms södra skärgård. Intresserad åhörarnationer och minimeSvenskarna inlät sig in- skara – trots det
rade våra motsättningte i strid, men sände dåliga vädret.
ar, vilka numera är
”brännare” mot den
svåra att finna
danska flottan och drog sig tillbaka norrut och
Sthlm stads fullmäkin i skydd, på fjärden, bakom Vaxholms fästtigeordförande – Marning. Det var den 1 september. Den 3:e dök
gareta Björk, talade
Kristian upp med 30 skepp i ett försök att
varmt om skärgårdens
snabbt ta Stockholm och därmed vinna sitt
betydelse för StockFr
vä:
Jörgen
Hammarstedt,
Margareta
syfte. 2 dagars skärmytsling och han förstod
att det var lönlöst. Kriget kostade. Värvade Björk, Christian Hagelin, Karin Enström, holm, både som källa
för turism, och rekreasoldater krävde mycket pengar och snart hade Erik Himmelstrand, Lars Lindgren.
tion.
han nått vägs ände rent ekonomiskt. Under engelsk beLars
Lindgren
delade
därefter,
som
present till hedersmedling kom freden i Knäred till stånd 1613. Sverige
gästerna, ut boken om Vaxholm och fästningen.
som nation hade kommit undan liksom Finland kom
Amfibiekåren bistod med fanvakt och personal
att göra, gentemot ryssen under 2:a världskriget. Villvid salutkanonerna. Salutofficer var Anders Rydberg.
koren för Sverige var hårda. Bland annat kostade lösen
Anders Joninger guidade senare de som så önskade –
för Älvsborgs fästning en million daler silvermynt eloch det var merparten av den besökande allmänheten
ler i jämförelse fyra hela års skördar.
– runt fästningen, vädret till trots.
Slutligen kan inte undertecknad underlåta sig att
Minneshögtiden
uttrycka
sin glädje över att se den tretungade vaja för
Klockan 14.00 hälsade Vaxholms stads kommunfullvinden över kastellet. Den dysterhet som vidlåder en
mäktiges ordförande – Lars Lindgren – hedersgäster
gammal militär, vid åsynen av den vanligtvis kalrakaoch allmänhet välkomna och betonade Vaxholms kride flaggstången, som likt en torrfura på ett kalhygge
giska förändring, från att ha varit låset till Stockholm,
låter meddela att militär frånvaro är för handen, förtill att nu vara skärgårdens vänliga hjärta. Försvars
byts därmed från dysterhet till upprymdhet.
minister Karin Enström talade – efter att ha beordrat
WEM
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Inbjudan till Vapenbrödernas

höstmöte med middag
på Berga Slott 2012, Amf 1

29 nov
0
Kl 18.3

Den 29. november kl 18:30 på Berga Slott, Amf 1
Missa inte detta, anmäl dig redan nu genom att sätta in 250:på Pg 9 33 80-4 dock senast den 19. november.
På anmälan anger du ditt personnummer (hela) och om du vill åka med
bussen samt var du vill kliva på densamme.
Bussen avgår från färjeläget i Vaxholm kl 17.00 – upphämtning sker
efter önskemål utefter vägen och vid Klarabergsviadukten i Stockholm.
Hemfärd cirka 22.00.
Till middag serveras SOS – ärtsoppa m punsch
Samt pannkaka med sylt o grädde.
Till Kaffetåren blir det samvaro med mycket ”ljug” om
forna dagars storhet.

Har Du frågor – ring till Christina Grahn på 070 671 27 14
alternativt mail: christina.grahn@telia.com.

VÄLKOMNA !
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Jag fick häromdagen
en tidning av sällsy
nt sla
därför att den ger mi
tt sinne en viss form
av välbehag
ty den för mina tank
ar till min tid i mi
litäruniform
det var 40-tal och
vårt land hade ett
försvar med neutrali
tetsnorm!
Borg-Skum är tidnin
gen med förpliktelse
r.
Vapenbröderna är mo
ttagarna så länge vi
lever
komna från alla rege
mentet KA I-s katego
ri
er
regementschefen har
alltid hävdat att ha
n Borg-Skum behöver
!
Men stämningen i vå
rt samhälle och värl
dsbilden ida’
berör tillgång och
behov av institutione
r
i konkurrens med an
nat som vi svenskar
vill ha
då blir det skrivna
ordet oslagbart när
det gäller försvarsinf
ormationer!
Borg-Skum har flytta
t med K I till Amf
1 – Berga
och har att fortsätt
ningsvis fylla sin In
fo-uppgift
och det gäller att
ej ge vika utan mot
belackare sej värja
redaktionen får per
omgående alltså arbe
ta i skift!

Släpp in medias posi
tivia skribenter
och överväg att låta
oss prenumerera på
Borg-Skum
och inför en frivill
ig avgift vid alla fe
st
kontakter
det ovan skrivna är
ingalunda ett tecken
på min ålderdom!
Erik Ahldén
23-09-04-0331

