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andra otrevliga nationer. För övrigt, kan man fråga
sig om det pågår, som tidigare, förberedelser
även i Skärgårdshavet. En tråkig historia. Vårt förnämliga flygvapen borde få ladda sina plan med
skarp ammunition och vara på plats när det
händer anflygningar mot våra gränser.

sarna har vikit, våren är igång. Så ock Vapenbröderna som har avhållit årsmöte på Berga. Det
var glädjande att återse de medlemmar som hörsammat kallelsen. Tyvärr saknades några som varit
med oss i många år. Vi tänkte på dem under punkten ”parentation”. En annan, mindre angenäm
punkt, blev den ekonomiska redogörelsen. Förhoppningsvis kan vi rätta till vår ekonomi för att
säkerställa Borg-Skum.
Den 29. Maj deltog vi med vår fana i Veterandagsfirandet som avhållits vid Sjöhistoriska Museet
i Stockholm. Sannolikt finns vi även representerade
den 8. juni i samband med Marinens Dag på
Skeppsbron.
Vi lever i en spännande tid, med tanke på de militära rörelserna mot vårt land. Tydligen sover inte
”Björnen” utan han är i högsta grad vaken och
vässar sina klor. Intet har vi för att avhålla honom
från att, förutom brummandet, trampa över staketet. Kanske för att med bästa vilja, skydda oss mot
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Vi önskar Er alla en skön sommar med mycket
nyttig motion, trevliga fester, resor och god hälsa.

Vi vill härmed framföra vårt
varma tack för de frivilliga bidrag som
kommit vapenbröderna tillhanda.
De som ännu inta har haft chansen att betala in
medlemsavgiften – gör det NU !
En viktig punkt under årsmötet: Medlemsavgiften
kommer att vara 250:-/år f o m 2014.

Årsavgiften och eventuella gåvor
emotses med tacksamhet!
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Äntligen! E fter en o v anligt seg v inter
har nu våren äntligen gjort entré.
Någon riktig vårvärme har det inte
blivit än (30 april i skrivande stund) men överallt blommar Vitsippor, Blåsippor och Tussilago som
visar att det går åt rätt håll. Valborgsmässoafton är ju en
dag som för de allra flesta symboliserar vårens ankomst
med körsång och majbrasor men det är också kungens
födelsedag vilket regementet uppmärksammar genom
att klockan 12.00 skjuta salut om 21 skott från Skeppsholmen. Vi deltog också i ceremonin vid prinsessan
Lilians begravning och vi kommer vara delaktiga i prinsessans Madeleines bröllop den 8 juni. Samma dag
genomför vi ihop med 4.sjöstridsflottiljen Marinens
dag på Skeppsbron i centrala Stockholm och dit är ni
alla varmt välkomna.
Amfibieregementet ansvarar för alla salutskjutningar i Stockholm men personligen tycker jag att det
var speciellt roligt att lyssna till dubbel svensk lösen
från Vaxholms kastell den 26 april. Detta skedde med
anledning av Vaxholms Fästnings Musei Vänners 50
årsjubileum och Vapenbröderna och Borgskum vill
naturligtvis sälla sig till raden av gratulanter. Tillsammans värnar vi många fina minnen och traditioner.
På regementet går nu förberedelserna för Afghanistaninsatsen in i sitt slutskede och när ni läser detta så
är de redan på plats och löser sina uppgifter. Jag kommer personligen att ha möjlighet att åka ner och besöka
våra medarbetare på plats i insatsområdet. Samtidigt
pågår insatsen, ME 03, i Adenviken och utanför Afrikas
kust för fullt och där är det Amf 1’s stabschef som kommer göra besök på plats.

När det gäller övrig verksamhet som utbildning och
ö vning så sker den naturligtvis mestadels här hemma i
Sverige och vi har mycket bra både övnings- och skjutfält på nära håll. Men även övningar har ju numera en
alltmer internationell prägel och som exempel kan nämnas att vi under första halvåret 2013 deltar/har deltagit i
övningar i Skottland, England, USA och Finland. Vi har
haft personal ombord på det franska fartyget Mistral i
tre veckor utanför Afrikas västkust och vi har haft andra
medarbetare på planeringsmöten i Tyskland, Danmark
m.fl. länder så det är en minst sagt händelserik tid vi
lever i. Lägger man sedan till allt som händer i den inhemska försvarsdebatten, den numera återupptagna
nationella försvarsplaneringen, rekrytering av nya soldater m m så blir dagarna ganska snabbt fulltecknade.
Men stämningen på regementet är bra och viljan att alltid göra sitt bästa och lösa de uppgifter man har, regementets adelsmärke, finns där idag precis som tidigare.
Årsmötet på Berga den 27 april gick mycket bra
och det var kul att se en ökad närvaro. Alltid kul att
träffa gamla kamrater som man inte ser så ofta. Den nya
styrelsen ser med tillförsikt an på det påbörjade verksamhetsåret och kommer arbeta mycket för att förbättra
föreningens ekonomi. För trots alla positiva och bra
saker vi gör så har vi vissa svårigheter att få ihop vår
budget. Så om ni känner för det så finns det möjlighet
att i samband med betalning av årsavgiften lägga ett
frivilligt bidrag.
Mycket nöje med ett nytt nummer av Borgskum.
Lev väl!
Ola Truedsson | Ordförande

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

Per Brissman, Täby
Gustaf Clarin, Jönköping
Erik Himmelstrand, Vaxholm
Lars Nordin, Gräddö
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Kurt Andersson, Värmdö
Nils-Gunnar Olivenbaum, Vaxholm
Nils Pettersson, Heby
Per Ruus, Saltsjö-Boo
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Organisation
Regementet:
på

I och med att Försvarsmakten

Amfibieregementet i ny tappning

har genomfört en ny organisa

Den första januari 2013 intog Amfibieregemente den nya organisationen (FM
Org 13). Den nya organisationen innebar både personalminskningar och förändrade arbetssätt. Arbetet med att utveckla den nya organisationen har
pågått under lång tid. Under processens
gång har förutsättningarna ändrats, vilket har ställt stora krav på förbandets
personal, att med ofta korta tidsförhållanden utarbeta svar och anpassa processen till de nya ingångsvärdena.
Den nya organisationen är ett steg
i Försvarsmaktens hela förändringsprocess, där det yttersta syftet har varit att
skapa tillgängliga insatsförband. Ett
ändrat personalförsörjningssystem, då
vi lämnade pliktförsvaret och bildade
ett yrkesförsvar, har varit ytterligare en
delprocess i förändringsarbetet. Införandet av tvåbefälssystem har också
varit en viktig grundpelare. På sikt skall

tion så har även förbandet
erhållit en ny struktur. Vi tar
oss här friheten att presentera
den nya organisationen. Vi ger
nu inga detaljorganisationer
utan spar det utifall någon
läsare önskar sådant.
Samtidigt gör vi en återblick 20
år tillbaka när regementet ut
bildade personal till 3 st KA
Brigader samt flera fristående
förband i den numera så för
talade krigsorganisa
tionen. Vi
hade då ett gränsförsvar som
hade till uppgift att avvärja
gränsöverskridande.
Red
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numerären av specialistofficerare vara
större en antalet officerare. Likaså är
målsättningen att öka tidvisanställda
soldater (GSS/T), som under kortare perioder tjänstgör på förbandet. Det ställer
höga krav på en lyckad rekrytering.
Förändrat arbetssätt
Den nya organisationen har inneburit
en hel del förändringar för Amf 1. Bas
organisationen har minskat avsevärt till
förmån för krigsförbanden. Tidigare
bestod till exempel regementsstaben av
tio olika sektioner. Idag består den
enbart av fyra sektioner.
Avsikten med att minska basorganisationen, har varit att de uppgifter,
som tidigare låg där ska omfördelas till
krigsförbanden. Exempel på uppgifter,
som i huvudsak ska hanteras av krigsförbanden, är rekrytering. Rent generellt ställs det betydligt högre krav på

Den första januari 2013 intog Amf 1 den nya organisationen, Org 13.
Org13 har inneburit förändringar i organisationsstrukturen, förändrade
personalramar och vissa uppgiftsförändringar inom organisationen.
Organisationsschema syftar till att ge en övergripande bild av genomförda förändringar.
Tidigare sektionsindelning G0-G9 samt GE upphör, under en övergångsperiod kommer gamla sektions-funktionsbrevlådor att vara i bruk för att
senare helt stängas 2013-03-31;
Amf 1SC =
HR =
Ops =
Log =
Plan =
StödE =

amf1-regstab@mil.se
amf1-HR@mil.se (G1)
amf1-Ops@mil.se (G0,2,3,6,9)
amf1-Log@mil.se (G4)
amf1-Plan@mil.se (G5,8)
amf1-StödE@mil.se (GE, G7)

2.Amfbat =
132.Säkkomp sjö =
17.Amfbevbkomp =
UGS =
UGG =

2amfbat-amf1@mil.se
sakkompsjo@mil.se
bevb-amf1@mil.se
sodertornsgruppen-amf1@mil.se
gotlandsgruppen-amf1@mil.se
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Org 13
framförallt krigsförbandscheferna, på nivåerna plutonchefer upp till bataljonschefer, att själva lösa uppgifter som tidigare
kunde stödjas av basorganisationen.
Funktionsenheten (FunkE) som
bland annat ansvarar för amfibieutveckling, tillhör inte längre förbandet, utan
har överförts till Sjösstridskolan (SSS).
Provturskommandot (PTK) som ansvarar
för båt och fartygsutveckling, tillhör
numera tredje sjöstridsflottiljen.
De båda enheterna kommer
dock fortsatt att ansvara för amfibieutveckling, men det kommer att ställa stora krav på planeringsarbetet, då flera förbands
olika verksamheter måste synkas.
Arbetet med att hantera förändringsprocessen började i ett tidigt skede
på Amf 1. En arbetsgrupp ledd av regementsstaben och med ett brett deltagan-

de, skapades. Gruppen hade till uppgift
att inhämta, analysera, och bearbeta all
information som kom till förbandet. Ibland ledde analyserna till konkreta åtgärder. Planeringsarbete inför den nya organisationen har skett parallellt med
förbandets övriga verksamhet. Vi har genomfört insats i Afghanistan, utbildat rekryter, deltagit i övningar och ska snart
genomföra ytterligare insatser i
Afghanistan och Adenviken.
Lägg därtill all besöksverksamhet och det dagliga
”bruset” på det hela. Jag är
imponerad av det sätt som
personalen har hanterat hela
situationen, samtidigt som
den dagliga verksamheten. Tidvis har det ställts orimliga krav på personalen, inte minst med vetskap om att alla
inte skulle inrymmas i den nya organisationen. Personalen har trots det genom-

« Tiderna

»

förändras och vi
med dem

fört fantastiska arbeten. Det är nu viktigt
att vi tillåter oss själva att fasa in i det nya
arbetssättet och den nya organisationen.
Det här var en kort beskrivning av
innebörden av den nya organisationen.
Förändringsarbetet är inte slut i och med
det här, utan den kommer att pågå inom
överskådlig tid i försvaret. Förändringarna innebär också att det införs nya verksamhetsledningssystem, som på sikt ska
effektivisera arbetet. Förändring av den
här magnituden sker inte över en kafferast. Många har invanda mönster och det
gäller att ändra hela tankesättet inför den
nya försvarsmakten, men som de gamla
grekerna sa:
Tempora mutantur nos et
mutamur in illis –
”Tiderna förändras och vi
med dem”
Kristina Swaan

C Amf 1
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Regementets org 1993
Här kan noteras att utbildningsomfånget var på ca 800–1000 vpl o yrkesofficer
varje år.
Denna organisation hade funnits
sedan 1989 då Depåbataljonen och Brigadledningarna tillkom.
Depåbat innebar en rationalisering och förändring av regementsstaben.
Hela den bataljonen avsåg en samlad
ledning av infrastrukturen med inriktning på framtida utb- och utvecklingsbehov. Här skulle även kontinuitet i ledning av dessa bat funktioner tillgodoses.
Emellertid rådde under detta tidsskede
stora ekonomiska och organisatoriska
nedskärningar. Som exempel kan nämnas att det sedan många år tänkta

ö vnings- och vårdområde skrinlades. Så
under året 94/95 fick Depåbataljonen
byta namn till Depå Nord (kriorg) och
utökades med flera underavd. Spärr
bataljonen och Minbataljonen sammanslogs till det som fick benämngen Kustförsvarsbataljonen.
Det finns en lång historia med
tids- och ekonomianpassade förändringar för detta Regemente. Det största
steget härvid kom när man ”rev försvarsstaketet” utmed vår kust. Tyvärr
blev detta alltför radikalt. Amfibieförbandet av idag hade väl behövt delar av
det befintliga artilleristödet för strid i
Skärgårdshavet.
Red.

CKA 1 med STAB
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SPÄRRBAT

AMFBAT

MINBAT

DEPÅBAT

• Stabsbatt
• Artbatt
• Ubskykomp
MS
• Stabsbatt

• Stab och
Grk komp
• Kjkomp
• Amfkomp
• Båtkomp
• Amf S

• Min S
• Ubskykomp
Vx
• 1.Muldiv Dyk

• Depåkomp
• Motorplut
• Vakt och
reception
• Driftavd
• Hamnavd
• Sjukutbavd
• Idrotts- och
skytteavd

KADERBEMMANADE
BRIGADLEDNINGAR

FÄSTNINGSMUSEET

• KAB 1
• KAB 2
• KAB 3
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Vapenbrödernas

den 27 april 2013
Denna härliga, löftesrika vårdag! Rena nöjet- och förväntansfullt
– att få deltaga i Vapenbrödernas årsmöte på Berga.

V

Alla foton: HJS

id färjeläget i Vaxholm stod inhyrd buss
för att transportera oss söderut. Christina Grahn bockade av oss Rindöbor som
anslöt. En civil kepsprydd chaufför
visade sig vara Lars Inge Pettersson,
förhållandevis nybliven pensionär. Han
hade tillräckligt mycket minneskapa
citet för att hitta vägen till sin gamla
tjänstgöringsplats, vilket gladde oss
mycket. Efter några halvhalter var vi
framme vid centralen där Staffan Vestin
förväntades ansluta. Nu blev det inte så
utan han kom på efterkälken då vi lämnade centralen för att runda Sergels
torgs ljuspelare och ta oss tillbaka till
avfarten söderut. Här lyckades vår
chaufför forcera ett rödljus, vilket fick
en annan bussförare att ovänligt hänga
sig på tutan. Det hade han inget för.
Vapenbröderna går alltid före.
Ner mot Handen bytte Lars-Inge
skepnad och började guida med hög
talarsystemet som hjälp. Simultankapacitet har han, för bussen fortsatte sin
färd med guiden som chaufför. Trevligt
inslag genom Haninge och Jordbro. När
vi närmade oss Berga passerade vi en å
som Lars-Inge visste berätta att laxen
gick upp i från Hårsfjärden. Jag tittade
ner på den chokladbruna ytan med viss
misstro samt kontrollerade att dagens
datum inte var 1:a April. Vid ankomst
till ”ryska grä…” – jag menar infarten
vid Berga vakten, blev vi vederbörligt
avprickade efter visad legitimation.
Vaktpersonalen var vänligare, men lika
noggranna som sina ryska kollegor,
som jag minns dem från min senaste
gränspassage mellan Finland och Ryssland. Bussen gick raka vägen upp till
Forts. sid 8
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Vapenbrödernas

den 27 april 2013
den nya matsalen, vilken begåvats med namnet Yggdrasil – världsasken enligt den nordiska mytologin. Som varande något hemma i vår
nordiska mytologi tyckte jag att Särimner
skulle passat bättre, men fick mig till livs att
någon annan byggnad långt tidigare erhållit
det namnet. Byta namnen hade väl varit något
förvirrande kan man tänka.
Öv Ola Truedsson tog emot oss och gav
oss dagordning och förhållningsregler. Efter
en tallrik chili con carne med ris, och friska
salladstillbehör, jämte kaffe, var vi beredda att
bussas till blå salen för årsmötesförhandlingar.
Där överraskade ordförande oss med en arkeologisk sensation! Han hade hittat den, sedan
länge, försvunna original-ordförandeklubban,
vilken han stolt visade upp. Den dunkade bra i
bordet och borde väl hedervärt döpas till
Mjölner.
Vi inledde allvarligt med att iaktaga en
tyst minut för under verksamhetsåret bort
gågna medlemmar. Tommy Asa drog därefter
verksamhetsberättelsen och Marie Wall resultat och balansräkning. Ansvarsfrihet föreslogs
för styrelsen från revisorshåll, vilket mötet tog
till sig. Ekonomin för Vapenbrödernas verksamhet har ingen ekonomiskt stabil grund att
stå på, vilket tydliggörs av denna skrifts begränsade sidantal. I detta sammanhang tog
undertecknad upp idén att Vapenbröderna på
sikt skulle kunna samordna sig med Kustjägar-

veteranerna. Båda föreningarna har ju samma
regemente som utgångspunkt och lever under
tynande förhållanden. Just nu har Kjveteranerna sin ”storhetstid” så vi får vänta in rätt
tidpunkt.
Mötet tog förslaget att höja medlems
avgiften med en 50-lapp till 250 kr och att
ständiga medlemmar lämnar 50 kr i en administrativ avgift.
Nyhet i styrelsen var att Magnus de Jong
och Staffan Vestin valdes som 1:e och 2:e vice
ordförande.
Vid punkten övriga frågor informerade
ordförande om att Konungen inviger veterandagen på Djurgården den 29/5 och att Marinens dag genomförs på Skeppsholmen den 8/6
– samma dag som prinsessan Madelaine gifter
sig.
Vi fick en uppfräschning om amfibie
kårens indelning och uppgifter. Riket har 8
manöverbataljoner varav amfibiekårens är den
personellt största. Den 6 juni sker en sam
övning med Nylands brigad i Finland.
Så avslutades mötet med en initierad
guidning inom området, per buss, med allas
vår Lars-Inge. Därefter lämnade vi amfibie
kåren på Berga för återtransport. En oväntad
rundtur på Kungsholmen skedde, då Lars-Inge
missade en avfart, men det är en helt annan
historia…
WEM
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