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Vinter i skärgården.

I

detta nummer ska ni, kära läsare, för sista gången
drabbas av händelser från vår tidigare hemvist. Där går
förändringens vindar i stormfart och rivningsraseriet är
på topp. Samtidigt påbörjas en nybyggnation i sluttningen mittemot f d Konsumbutiken. Kasernen 4 är på
gång med bostadsbyggandet och västra kaserngården
blir någon form av park/parkeringszon. Delar av tidigare Brandstationen är riven.
För oss som har tillbringat större delen av vårt arbetsliv på platsen känns det mycket vemodigt. Det finns
själ i dom gamla stenhusen. Förhoppningsvis kommer
framtida generationer att sända någon tanke på det
som har varit. Slut nostalgi.
På regementet är det full fart och tillförsikten är
god. I dagarna roteras FS25 hem från sin mission i
Afghanistan och blir därmed förmodligen den sista insatsen från Amf i det landet – d v s om man kan sätta
tro till tagna politiska beslut.
Vapenbröderna har deltagit i SMKR rikskonferens
avseende veteranstöd och vi har nu utsett två personer i
styrelsen som handläggare av dessa ärenden.

Vapenbröder, gå in på nätet och ta del av vad som
gäller i det ärendet. Intressant är även Veteranutredningen som likaledes finns på SMKR hemsida. Där hittar du även vilka förmåner du kan få som medlem i vår
förening. Dessutom finns det ett rikligt bildunderlag från
de möten där våra representanter kan skymtas.
Slutligen riktar vi ett hjärtligt tack till dem som har
inkommit med ekonomiskt stöd till oss. I det sammanhang kan meddelas att vi framgent avser att sälja
annonsutrymme i B-S.
Glöm inte att rekrytera nya medlemmar!
Jag önskar att Ni alla får en

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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har ordet

Å RETS S ISTA NUMMER A V B ORG SKUM
...och det har åter blivit dags att summera ett år som
gått. Just nu när novembermörkret sänker sig allt
djupare över oss kan det kännas som att allt är tungt och
jobbigt men det finns många ljusglimtar att se tillbaka
på under det gångna året. Om vi börjar på det statscere
moniella området så har regementet gjort mycket bra
ifrån sig vid flera tillfällen. Prinsessan Madeleines bröl
lop, prinsessan Lilians begravning, ett flertal statsbesök
och högvakter samt alla årets saluter utom den på drott
ningens födelsedag som är den 23 december men den
kommer alldeles säkert genomföras på samma profes
sionella sätt som allt det övriga. En annan viktig hän
delse är Veterandagen som högtidlighölls på Kungl.
Djurgården vid Sjöhistoriska museet där HMK Carl XVI
Gustaf invigde det nya veteranmonumentet. Veteran
dagen är en återkommande högtid och genomförs varje
år den 29 maj för att hedra alla som tjänstgjort både
utomlands och här hemma. Vapenbröderna var väl re
presenterade med föreningens fana ingående i en fantas
tisk fanborg.
Det har också genomförts ett stort antal övningar,
både nationellt och internationellt, med bra resultat men
som också visat på vad som behöver förbättras under
kommande år. Vårt internationella samarbete med Fin
land har fortsatt men regementet har också haft givande
samarbeten med bl. a. Frankrike och Storbritannien.
Rekrytering av våra kontinuerligt tjänstgörande
soldater går fortsatt bra och det har genomförts GMU
(tre månaders grundläggande militär utbildning) på alla
platser där regementet finns, Berga, Göteborg och Got
land. Hitintills har vi haft ett stort antal sökande till
varje utbildningsplats men vi måste fortsätta anstränga
oss för att bibehålla detta även kommande år. På Got
land har vi invigt helt nya utbildnings- och förlägg
ningslokaler på Tofta skjutfält. Ett riktigt bra tillskott
för att kunna bedriva bra utbildning med rätt kvalitet.
Alla tre hemvärnsbataljoner som Amfibierege
mentet ansvarar för har genomfört krigsförbands
övningar, KFÖ, med bra resultat. Föryngringen av hem
värnspersonalen har fortsatt och succesivt så tillförs det
nu mer modern materiel till förbanden.
Regementet har också under året stått värd för ett
mycket stort antal besök. Utländska försvarschefer och
delegationer, utländska försvarsattachéer ackrediterade
till Sverige, olika departement från regeringskansliet,
statliga och kommunala myndigheter och enskilda
beslutsfattare i olika form. Känns alltid bra att få visa
upp våra förband och beskriva hur de arbetar.
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Jag har dock sparat det viktigaste till sist och det är de
skarpa insatser våra förband gör. Här hemma har vi
varit med och stöttat det civila samhället i olika former
plus en hel del skarpa uppdrag som av naturliga skäl
inte låter sig beskrivas. Det som dock syns och talas om
är våra internationella insatser. ME 03, operation
Atalanta, utanför Somalia genomfördes på ett alldeles
utmärkt sätt och diskussioner förs om Sverige skall
skicka förband till insatsen fler gånger. För FS 25 i
Afghanistan går det nu mot sitt slut och våra kamrater
kommer hem i början på december för att sedan gå på
välförtjänt ledighet över jul och nyår. Som jag skrivit
tidigare var jag nere och hälsade på strax efter midsom
mar och det jag upplevde då var mycket positivt. Nu
vittnar många fler och kanske mer opartiska besökare
om ett förband som gjort en mycket bra insats. Profes
sionellt, ordning och reda, bra förbandsanda. Bara att
gratulera till bra arbete och att även de sista veckorna
går på samma sätt. Välkomna hem efter en bra genom
förd insats under svåra förhållanden.
Som avslutning så kan jag berätta att jag lämnat
regementet och numera arbetar inne på Högkvarteret
som chef för den marina förbandsproduktionen och att
det nu är överstelöjtnant Jens Ribestrand som är tillför
ordnad chef fram tills överste Peder Olsson är hemma
från Afghanistan och tar över regementet i slutet på
januari.
Hoppas ni får en fortsatt bra höst och en inte allt
för snörik vinter.
Amfibiehälsningar
Ola Truedsson | Ordförande

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och
behåller dem i vårt minne
Nils Friman, Solna § Lars Lovik, Täby
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Rekryterna var mycket nöjda med alla befälen. Instruktören Khaled
Elgamalaya körde drillövningar på skjutbanan.

rekryter till förbandet
Nyligen avslutades den grundläggande militära utbildningen (GMU) på Amfibieregementet som under hösten
har bedrivits på alla våra tre verksamhetsorter, Berga,
Göteborg och på Gotland.

F

örsvarsmakten är nu inne på tred
je året med rekrytutbildning och själv
klart har en hel del lärdomar och erfa
renheter gjorts som i sin tur har lett till
förändringar i de fastställda utbild
ningsplanerna. En ändring är bland an
nat att GMU har förlängts med en
vecka. Att ändra ett personalförsörj
ningssystem tar tid, därför är det viktigt
att hela tiden dra erfarenheter som ska
leda till att förbättra utbildningen, lika
viktigt är det att personalen som ska ut
bilda också får de rätta förutsättningar
na att göra ett bra jobb.
Årets GMU-omgångar slog re
kord i antalet kvinnliga rekryter, även
på Amfibieregementet. En av anled
ningarna till att allt fler kvinnor söker
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sig till Försvarsmakten, är enligt vissa
undersökningar, den betydligt kortare
utbildningstiden.
Fortsatta avgångar
Dessvärre har vi även vid denna GMU
haft en del avgångar likt tidigare GMU.
De främsta orsakerna till avgångarna
har varit att gamla men kända skador
har blivit för påfrestande. Även då ska
dorna har varit kända vid mötet med re
kryteringsmyndigheten (TRM), så har
individen ändå uppmanats att söka sig
till GMU. Det har vid avgångarna också
varit tydligt att många rekryter har
”mörkat” sina skador, då deras motiva
tion att genomföra utbildning har varit
så stark och individen själv inte har

»

Det är mycket som rekryterna ska lära sig
på den tre månader långa utbildningen,
extrema drillövningar finns det inte utrymme för. Därför ställs det allt större
krav på att instruktörerna levererar bra
utbildning.
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Övningar i grupps strids.

rekryter till förbandet

Tim MacNally var en av rekryterna
som redan från början hade bestämt
att han vill fortsätta på förbandet
även efter avslutad GMU.

Sofia Bråse var en av många tjejer, hon var extremt
motiverad och ville gärna bli kustjägare.

»

förstått att utbildningen är ganska kräv
ande. Några enstaka har självklart upp
levt att det militära livet helt enkelt inte
passade dem. Det som dock är positivt
är att av alla de som avslutat sin utbild
ning i förtid, så var det ingen som upp
fattade utbildningen som dålig, men
varje avgång är en förlust oavsett orsak.

Nöjda rekryter
På förbandet finns det en oerhörd stolt
het och vilja att genomföra bra utbild
ning, oavsett om det handlar om rekry
ter eller befälsutbildning. Den här omgången har inte varit något undantag.
Rekryterna har i erfarenhetsundersök
ningar berättat om att de är extremt
nöjda med både utbildningen som hel-

het och inte minst befälen som de har
uppfattat som kompetenta och positiva.
Att rekryterna har varit nöjda med ut
bildningen vittnar också det stora anta
let sökande till fortsatt utbildning eller
anställning till förbandets olika enheter.
Text & bild

Kristina Swaan

Till Redaktionen på Borg-Skum
Jag som skriver är barnbarn till
Flaggjunkare Herman Eneström.
Besökte ofta Rindö både som
barn och vuxen.
Arbetade från april till september
1953 som smörgåsnisse på
Waxholms hotell.

Minörhamnen Oskar-Fredriksborg någon gång i juli 1909.
Sittande Flaggjunkare Herman Eneström.
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På hösten började jag som
sjuttonåring i flygvapnet och
blev pensionär efter 39 års
tjänstgörning. Flög 17 år som
navigatör.
Med vänlig hälsning

Göran Eneström
Hässleholm
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Gröna Villan

Så ser ”Gröna Villan ut idag”
d v s sten-o grushög

Ett regementes

Gamla KA1 matsal i väntan på ”slakt”

”svanesång”

«Var dhährarföhräsignt?gått
Ha
Ruiner
?
ig
r
k
lt
a
k
lo
ett
överallt! »

E

Gamla matsalen/bataljonsförrådet under rivning.

n vapenbroder som inte besökt sitt gamla regemente
på Rindö på länge, ställer sig kanske frågorna: ”Vad har hänt?
Har här försiggått ett lokalt krig? Ruiner överallt! ”
Kampen för regementets fortlevnad var förlorad på för
hand. Kommunen visade inget intresse för dess fortsatta exis
tens, till skillnad från Väster – och Österhaninges kommuner,
vars representanter var stadigt parkerade utanför dåvarande
ÖB:s tjänsterum för att lobba för ett flytt av regementet till
Haninge garnison.

Kvarstod de personer som är historiskt och kulturellt intres
serade att bevaka regementets fortsatta öde. I centrum stod
önskemål om att bevara simhallen och att de strandnära gräs
ytorna skulle bli fredade. Det fanns inget politiskt stöd från
kommunens majoritetspartier att bevara simhallen. Först pro
gramplanen sedan översiktsplanen och slutligen detaljplanen
– alla överklaganden ogillades och slutligen fastställde miljö
överdomstolen kommunens och Vasallens viljeinriktning.
Som vi militärer uttrycker oss när vi kämpat – men förlorat:
”Det är bara att gilla läget.”

« Det är
bara att gilla
läget »

En ny tid för kvarstoden av regementsområdet
randas. Hur ledsamt det än är, att se Vattenhallen,
Gröna villan och gamla matsalen skatta åt förgän
gelsen, så måste man släppa nostalgin och se
framåt. Gud ske lov så kan aldrig minnena hos var
och en av oss raderas samtidigt. Vi gamla regements
kamrater som bor på ön, följer avvecklingen/utveck
lingen. Alla om – och tillbyggnader/nybyggnader
respektive rivningar, kommer vi inte att gilla. Vissa
saker kanske vi t o m tar upp kampen emot, men
mycket kommer också att lyftas på hatten för. Vasal
lens nuvarande ledning på Rindö skall ha äran av att
vara finstämda grannar med en tjänstvillig inställning
inom de ramar de har att förhålla sig till. Det har inte
alltid varit så under resans gång…
WEM

Vattenutbildningshallen under rivning.
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Sn art redo
för

insats

I början av året inleddes på allvar
utbildningen och förberedelserna av den
operativa reserven (OR14). Syftet med
en operativ reserv är att Försvarsmakten
och Sverige, ska ha tillgång till ett
omedelbart gripbart förband. OR14 skall
kunna lösa uppgifter internationellt
såväl som nationellt.

Även stridsbåtarna användes
taktiskt undre funktionsövningen.

Efter en intensiv utbildningsperiod, känner
sig Patrik Berge redo att tillsammans med
kompaniet lösa skarpa uppgifter.

S

edan hösten 2006 har Försvars
makten avdelat ett förband, motsvaran
de ett skyttekompani, som en operativ
reserv. Efter genomförda utbildningar
och övningar, har kompaniet sedan stått
i tio dagars insatsberedskap. Historiskt
sett har den operativa reserven under
kortare perioder använts som förstärk
ning vid flera tillfällen, bland annat vid
insatserna i Afghanistan.
Uppgiften har fördelats mellan
Försvarsmaktens olika förband, nu har
ansvaret gått till Amfibieregementet
och andra amfibiebataljonen, närmare
bestämt 204.amfibieskyttekompaniet.

Detta innebär till skillnad mot tidigare,
att den operativa reserven nu har både
sjö- och markrörlighet. Sjörörligheten
utgörs av kompaniets ordinarie strids
båtar, för markrörlighet används främst
terrängbil 16 (RG32 GALT).
Omfattande utbildning
– Efter ett intensivt år, har vi kommit till
slutskedet av vår utbildning för att på
börja beredskapsskedet efter nyår. Ut
bildningen har varit omfattande och va
rierande, både för den enskilde soldaten,
men också för kompaniet som helhet.
Vi måste ha en bred utbildning i syfte

Kompanichefen major Patrik Berge har genomgång efter genomförd övning.

att kunna hantera olika typer av insatser
med ont om tid till förberedelser, säger
kompanichefen major Patrik Berge.
Killarna och tjejerna har inled
ningsvis utbildats och övats i sina be
fattningar som bland annat sjukvårdare,
fordonsförare, minsökaroperatör och
stridsbåtsförare. Soldaterna har därefter
blivit integrerade i sina grupper och till
sammans genomfört stridsutbildning
med kompaniets samtliga vapensystem.
Kompaniet har i sin helhet under hösten
genomfört flertalet kompaniövningar
med nationella och internationella upp
gifter. Det har varit stort fokus på
stridsutbildning i bebyggelse, skogsoch skärgårdsterräng. Förbandet har
även utvecklat förmågan att möta olika
typer av hot, som till exempel en irre
guljär motståndare med hemmagjorda
bomber. Syftet med den varierande ut
bildningen har varit och är att förbereda
enheten för olika typer av miljöer och
uppgifter.
– För några veckor sedan genom
förde kompaniet en funktionsövning
där vi bland annat genomförde flera
skarpa kompanistridsskjutningar med
alla våra ingående vapensystem. Det är
viktigt att kunna öva så realistiskt som
möjligt för att hela tiden utvecklas. En
del i stridsskjutningarna har varit att öva
chefer på olika nivåer, det är viktigt att
de får direkt kvitto på de beslut som de
fattar, säger Berge.
forts sista sidan
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S n ar t r ed o
för

insats

Under funktionsövningen genomfördes
skarpa skjutningar med samtliga vapensystem i förbandet.

Stort intresse
När Amfibiebataljonen våren 2012 star
tade rekryteringen till den operativa
reserven, tog det inte långt tid innan
platserna fylldes upp. Huvuddelen av
personalen tillhör sedan tidigare förban
det, några med lång tjänstgöringstid och
andra med lite kortare.
– Intresset för att vara en del i den
operativa reserven har varit stort, både
internt men också externt. Det är en
blandning av personal, många är grund
utbildade på Amfibieregementet, men
det finns också några som kommer från
andra förband. Bakgrunden och den mi
litära erfarenheten skiljer sig något,
vissa har nyligen genomfört sin militära
utbildning och några andra muckade för
flera år sedan. Därför har vi under ut
bildningen lagt mycket tid på den per
sonliga färdigheten i syfte att skapa en
hög gemensam nivå. En annan viktig

del under förberedelserna, kanske rent
av den viktigaste, har också varit att
skapa en stark förbandsanda där vi alla
jobbar mot samma målbild. Jag tycker
att vi tillsammans har lyckats väl och
jag känner att vårt kompani kommer att
vara redo för att lösa de olika uppgifter
vi kommer att ställas inför, säger Patrik
Berge.
Efter funktionsövningen genom
fördes fordonsutbildning på terrängbil
16, utbildningen omfattade allt ifrån
handhavande av fordonet till fordons
strid och kravallhantering.
Det som nu återstår innan kompa
niet ställs i beredskap är validering av
förbandet. Valideringen syftar till att
kvalitetssäkra förbandet OR14 och
identifiera eventuella behov av kom
pletterande utbildning.
Text & Bild

Kristina Swaan

