Operativa Reservens hemkomst och medaljering på Berga.

Foto: HJS
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S

ommaren gåt mot sitt slut och temperaturen medger
arbete o sysslor utan att allt för mycket vätskeförlust,
som tröttar ut.
Tja, aldrig får man vara riktigt nöjd. Temperaturer mellan
25 och 30 grader är vi inte vana vid. Nåväl, nu är det 14
grader och dags att gå igång igen.
En titt i dagens tidning ger dock en aning heta känslor
med tanke på det som sker i Irak, där det inte tycks vara
tillåtet att ha en kristen tro. Facebook o Youtube ger rysliga
reportage från dessa skeenden. Omänskligt säger man –
men ändå är det människor som begår illdåden. Vi har sett
det tidigare i världshistorien, men på något sätt har man trott
att sådant skulle vara just historia från oupplysta samhällen
fordomdags. Man får nu hoppas att ledarna för de stora
nationerna gör gemensamma ansträngningar för att hejda
detta. Som opolitiskt engagerad kan man tycka att samtliga
(USA, Ryssland, Kina m fl) borde sluta sig samman och
stoppa vansinnet. Vi kan inte bara stillatigande se oss till
bakaträngda in i medeltiden.

Vi har tidigare uppmanat till rekrytering av nya medlemmar.
Styrelsen gjorde i samband därmed ett försök genom att
erbjuda soldater från FS25 medlemskap till reducerat pris
under ett år. Detta helt i samklang med FM strävan att stöd
ja våra utlandsveteraner. Avsikten var att ta upp dom i kam
ratkretsen och ge dom en möjlighet att använda Borg-Skum
som kontaktforum. Döm dock om min förvåning när vi inte
fick vara med på deras träff. Mycket besynnerligt. Självklart
kan vi inte acceptera detta utan ärendet hamnar nog på
nivån SMKR/FM.
Vapenbröder – i förra numret begick jag ett fel. På sid
9 står: Text o bild…, skall stå: Mj Kristina Swaan.
Jag ber om ursäkt för denna fadäs.
Observera att det snart är dags för vårt höstmöte!
Hoppas att många av Er kommer att delta.

Slutligen – glöm inte bort att motionera!
Red.
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ORDFÖRANDE
har ordet

... med mycket vila och avkoppling känns det nu
riktigt bra att vara tillbaka på regementet igen. Am
fibieregementet står inför en både spännande och
utmanande period med allt ifrån utbildning av re
kryter, övningar, planering av kommande insats
och inte minst det fortsatta förändringsarbetet inom
ramen för FMOrg 18. Den närmaste tiden kommer
att präglas av arbetet med att utarbeta underlag för
FM Org18 och det inriktningsunderlag som För
svarsmakten ska lämna till regeringen i november.
Under sommaren togs en del beslut gällande
FMOrg 18:s krigsorganisation som nu ligger till
grund för det pågående arbetet på förbandet. För
Amf 1 del, innebar beslutet en positiv ökning av
krigsförbanden. Hela förändringsprocessen kan en
kelt beskrivas som både snabb och omfattande där
både Amf 1, övriga förband och Högkvarteret är
inblandade.
Under arbetets gång lämnar Amf 1 in utarbe
tat underlag till Högkvarteret för att ligga i fas med
den snabba processen. Flera medarbetare är invol
verade i arbetet och jag är ytterst tacksam för det
jobb och engagemang som alla lägger ner för att få
en så bra och effektiv organisation som det är möj
ligt. Jag vill verkligen understyrka vikten av det
arbete som nu görs för att skapa en bra amfibisk
framtid.
Andra spännande utmaningar vi står inför är
den kommande insatsen ME04 i Adenviken. För
bandet har gedigna erfarenheter av internationella
insatser, både som förband såväl som bland enskil
da medarbetare. Erfarenheterna och kunskaperna
gör förbandet efterfrågat och vi åtnjuter stort för
troende både nationellt och internationellt. Jag har
själv deltagit på olika möten, både på Högkvarteret
och utomlands för att diskutera ett eventuellt amfi
biskt bidrag. Vi vet nu med största sannolikhet att
det i ME04 ska ingå en amfibisk enhet, vilket är
mycket positivt. Jag kommer att återkomma i kom
mande nummer om bidragets utformning m m.

Foto: KS

E F T E R E N V A R M O C H SKÖN SOMMAR...

Förbandet har nyss påbörjat ännu en grundläggan
de militär utbildning (GMU). Utbildning sker både
här på Berga och på Gotland. Jag och övriga för
bandet ser fram emot nya medarbetare så småning
om. Fram till dags datum har förbandet haft en hel
del besök av olika karaktär, det har varit allt ifrån
olika politiska beslutsfattare, näringslivet till mili
tära besök från andra nationer. Alla besöken har
haft en gemensam nämnare, de har lämnat förban
det med en positiv bild av både personalen och den
verksamhet vi bedriver. Det kan jag tacka alla en
gagerade medarbetare för. Avslutningsvis vill jag
nämna några ord om det arbete som min företrädare
nämnde i förra numret, gällande föreningens sjun
kande medlemsantal. Jag kommer att göra mitt yt
tersta för att både öka på och föryngra antalet med
lemmar i kamratföreningen. Det är inget enkelt
arbete och det är heller inget arbete man gör på
egen hand. Vi måste hitta ett forum för att öka an
talet medlemmar men också för att föra vår historia
och traditioner vidare. En idé som vi ska pröva är
temakvällar där äldre kollegor med stor erfarenhet i
något enskilt ämne får tillfälle att berätta och delge
det till yngre och vetgiriga kollegor här vid rege
mentet. Jag har i skrivande stund inga tider, men vi
återkommer i ämnet.
Jag vill önska er alla en riktigt skön höst!

Amfibiehälsningar
Peder Ohlsson

Avlidna medlemmar!
Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen
Berndt Jältsäter, Vaxholm
Kristian Jältsäter, Vaxholm
Vivecka Kuylenstierna, Upplands Väsby
Michael Moberg, Vaxholm
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Vi tackar för deras trohet och
behåller dem i vårt minne

Bertil Erland Carlsson, Lidingö
Ingegärd Hultberg, Vaxholm
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Att teoretiskt veta hur en chef ska leda sin enhet
är en sak, att ha förmågan att omvandla teori till
praktik är en helt annan, att dessutom leda i mer
stridsmässiga förhållanden ger ytterligare en
dimension på ledarskapet.
Att som plutonschef ge rätt order vid en stridssituation kräver träning och övning, ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser.

F: KS

Chefsträning i

”stridsmässig” miljö
FÖR ATT SOM CHEF KUNNA...
... leda sin enhet i olika påfrestande situationer och
tvingas till att fatta snabba beslut, krävs det träning
och övning. Många förknippar ofta ordet chef med
högt uppsatta företagsledare, myndighetschefer
och andra höga positioner. På förbandet finns det
chefer på flera nivåer, det är allt ifrån gruppchefer,
plutonchefer upp till chefen i högsta ledingen, det
vill säga förbandschefen. Det ställs höga krav på
alla chefsnivåer inom förbandet. De leder dagligen
enheter under fredsmässiga förhållanden, men de
ska snabbt kunna leda i mer påfrestande situationer.
Spännvidden på en påfrestande situation är relativt
stor, det kan handla om allt ifrån att stödja samhäl
let vid en krissituation, såsom till exempel svåra
översvämningar till att lösa uppgifter i en oroshärd
någonstans i världen.

4

Konsekvenser av fattade beslut
Under våren har det på förbandet bedrivits en hel
del utbildningar, det har varit allt ifrån, grupps-
plutons- och kompanichefsutbildningar såväl som
centralisera befattningsutbildning. Ett av syftena
med utbildningarna har varit att ge chefer på olika
nivåer de bästa förutsättningarna för att kunna vara
de ledare och föregångsmän och kvinnor som yrket
kräver. Ett annat syfte har varit att individer ska
behärska och utvecklas inom sin egen funktion
(befattning). För att testa både ledarskap och för
mågan att lösa uppgifter inom sin egen funktion, så
har utbildningarna avslutats med en funktions
övning. Som chef är det viktigt att kunna leda, men
det är också viktigt att han/hon vet hur att utnyttja
sin enhet bäst och genom det bidra till att hela
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”stridsmässig” miljö

Chefsträning i

Att fatta rätt beslut under pressade förhållanden
kräver träning.
Foto: Andreas Löfqvist (AL)

Chefer finns på alla nivåer, det är lika viktigt för en båtchef
att chefsträna som det är för en kompanichef.
F: AL

Under funktionsövningen, lades mycket
tid på just chefsträning.
F: AL
Bataljonens alla funktioner övades under
funktionsövningen, här omhändertar
sjukvårdare sin skadade kamrat.
F: AL

Att fatta beslut handlar inte alltid om den
rena striden, det är minst lika viktigt att
till exempel, kompanichefen för 206.
underhållskompaniet, planerar och fattar
rätt beslut för att kunna förnödenhetsförsörja bataljonen. Foto: Kristina Swaan (KS)

Bakom varje övning finns en framgångsrik
övningsledning, även den här gången. Tornet
på Utö var självklart bemannat där man
hade full koll på omgivningen.
F: KS

»

Under funktionsövningen deltog eleverna från
AmfK12 och AmfK 16, vid tillfället genomförde
eleverna från AmfK 12 en skarpskjutning. F: KS

förbandet kan lösa ställda uppgifter. Det kanske
allra viktigaste med övningen har varit att chefer på
alla nivåer, direkt har fått uppleva konsekvenserna
av deras fattade beslut.
– Att kunna öva i mer stridsmässiga eller rea
listska förhållanden är extrem viktigt för att utveck
las både som chef men också som en enhet. När vi
övar tvingas vi att snabbt greppa läget och hela
tiden fatta snabba beslut. Övningar ger dessutom
ett kvitto på att utbildningar ligger på rätt nivå. När
jag ger order till mina gruppchefer om att de till
exempel ska gruppera på en höjd för att bekämpa
en motståndare, så får jag direkt kvitto på om jag
fattade rätt beslut eller inte. Jag tycker verkligen att
det är kul att öva och få testa mina kunskaper, sa en
plutonchef tillhörande andra amfibiebataljonen.
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Alla funktioner har övats
Det är lätt att förknippa stridsmässig miljö med en
bart strid, men förutsättningen för att kunna lösa
strid, eller insatser av olika slag, kräver så mycket
mer. Under funktionsövningen har andra amfibie
bataljonens alla ingående kompanier övats för att
utveckla bataljonens hela förmåga. Det är viktigt
att till exempel chefen för underhållskompaniet
förstår hela bataljonens uppgift för att kunna pla
nera och fatta rätt beslut om hur han ska stödja
bataljonen med logistikfrågor såsom till exempel
sjukvård, transporter, mat eller teknisk tjänst. Att
öva chefer på alla nivåer under mer stridsmässiga
förhållanden, är en förutsättning för att kunna ut
vecklas och lösa ställda uppgifter.
Text Kristina Swaan

Under övningen deltog
även deltidssoldater
som bland annat
utgjorde del av
besättning på lätta
trossfärjan. F: KS
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Så började

Ä

ntligen! Säger åtminstone vi i
traditionsgruppen (Kustjägar
veteranerna) som varit med om, från
början, att skapa ett KJ-rum på Vax
holms fästnings museum. Ursprungli
gen var det en idé som framfördes av
Anders Joninger. Som guide på museet
var han rätt man att leda verksamheten
och fick tradgruppen och KJV styrelses
välsignelse att dra upp riktlinjerna. En
museigrupp ur tradgruppen bildades.
Framförallt gällde det att få tillgång till
ett rum på museet. Efter några turer blev
det klart att vi kunde disponera ett ut
rymme i anslutning till den permanenta
utställningen om Ytterby gruva. Efter
idogt arbete över tiden så började det ta
form och en invigningstidpunkt diskute
rades. Då kom bud om att museet be
hövde denna lokal för utökad visning av
Ytterby gruva. Ny lokal anvisades. I vårt
tycke med ett bättre läge, så det var bara
att med förenade krafter omgruppera
och iordningställa den nya lokalen. Ny
tidpunkt för invigning och planering av
densamma.

Invigning
Lördagen den 28 juni 2014 från kl 11.00
kunde besökande till invigningen gå
ombord på passbåtar från kajplats 9 i
Vaxholm. Lars Nordin förde på plats
KJV fana. Kl 12.40 klev försvarsminis
ter Karin Enström ombord på en strids
båt 90 för transport till kastellet. När hon
blev synlig på borggården blåstes Amfi
biesignal från hornblåsare och vid in
gången stod veteraner i civil klädsel och
basker med plutonsfanor. Led av åskå
dare bildade häck under ministerns an
komst. I en fullpackad lokal utanför
KJV rummet, avgränsat med blågult
band, hälsades ministern välkommen av
museichefen Erik Himmelstrand var
efter KJV ordförande Johan Karlsson
kort redogjorde för museets tillkost och
tackade de som varit aktiva vid museets
utformning. Särskilt framhölls Leif
Cimrells insatser. Kustjägarkompaniet
representerades av ställföreträdande
kompanichef Gustav Frizell som fram
höll den historiska betydelsen för kom
paniet. Försvarsministern betonade, i
sitt tal, betydelsen av – både historiskt
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det…



och i nutid – denna typ av elitförband.
Så klippte hon bandet och hornblåsaren
bjöd på jägarsignal.
Därefter guidades ministern med
sällskap i KJV-rummet varefter allmän
heten hade tillträde. Veteraner med an
höriga fick sedan guidning igenom hela
museet. Många veteraner stannade över
natten i Vaxholm för att umgås under
kvällen. Det var en välbesökt invigning.
En rekommendation till dig som med
lem i kamratföreningen är att göra ett
besök på kastellet. Du kan både sova
över på vandrarhemmet därstädes, om
du så vill, och du kan äta och inmundiga
lämplig dryck i minbaren. När nu rege
mentet flyttat från sin ursprungsplats på
Oskar-Fredriksborg/Rindö, så blir Kas
tellet en naturlig mötesplats för nostal
giska veteraner. Ni har där också möjlig
het att se den nya dramadokumentären
”En dag på Kastellet 1890.”





Välkomna ombord!
WEM





Bildtext nr 1: Redaktören iklädd äldre fältuniform hälsar gäster välkomna. Nr 2:
Gammal kamratskap rostar inte. Nr 3: Försvarsministern, flankerad av Kjvet ordf Johan
Carlsson och museichef Erik Himmelstrand, anländer. Nr 4: Under uppsikt av Anders
Joninger klipps det blåa bandet av Karin Enström. Nr 5: Plutonernas gamla
igenkänningstecken visar vägen. Initiativtagaren, Anders Joninger, ger anvisningar.
Nr 6: Red i samspråk med Per Ax:son Hambrunger (Kj 56/57) som startade föreningen
Kustjägarveteranerna i slutet av 1980-talet. Nr 7: Så träffas de åter.
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Delar av bataljonen visade sin
förmåga, bland annat attackdykarna
som fällde från stridsbåt. Rådet var
mycket imponerade

Försvarsmakten

ur ett

UTIFRÅNPERSPEKTIV

H

ur uppfattas Försvarsmakten ur ett
utifrånperspektiv, hur ser folkför
ankringen ut, finns det ett förtroende för
Försvarsmakten? Är Försvaret en attrak
tiv och bra arbetsgivare? Att se styrkor
och svagheter i den egna organisationen
är inte alltid så lätt, ett samarbete med
andra parter kan därför vara väldigt ut
vecklande för den egna organisationen.
För att få en bättre uppfattning och
i vissa fall kanske svar på de ovan ställ
da frågorna, har överbefälhavaren (ÖB),
general Sverker Göranson tillsatt ett
strategiskt råd. I rådet ingår utöver ÖB,
en landshövding, två generaldirektörer,
tre företagsledare och en mediepro
fessor.
Det finns flera syften med det stra
tegiska rådet, ett syfte är att utveckla
kontaktytor mellan Försvarsmakten, an
dra myndigheter, kommuner och före
tagsledare. Det är inte minst viktigt ur
ett arbetsgivarperspektiv då individer
oftare i dag byter arbetsgivare mellan
Försvarsmakten, andra myndigheter
eller företag.



ÖB med strategiska
rådet, hade en intressant
samtalsstund med soldater
och officerare.

Ett annat syfte är att medlemmarna med
sina gedigna erfarenheter och kunskaper
inom sina respektive områden, kan ge
deras syn på till exempel arbetsgivarrol
ler, förtroendefrågor och annat som kan
omsättas till Försvarsmakten och vise
versa. Därför fungerar rådet också som
ett viktigt bollplank för ÖB att kunna
diskutera aktuella frågor.
Stimulerande uppgifter
och kamratskap
För att skapa sig en bättre bild av hur
Försvarsmakten ser ut i dag, besökte rå
det Amfibieregementet och Fjärde sjö
stridsflottiljen under en dag. Rådet fick
se både förevisningar och framförallt
fick de samtala med soldater, sjömän
och officerare.

Rådet var nyfiken på varför killarna och
tjejerna hade valt det här yrket och inte
minst vad som gjorde att de valde att
stanna kvar. Stimulerande och varieran
de uppgifter men framförallt kamrats
kapen var det som lockade. Att utbilda
soldater, sjömän, genomföra övningar
och internationella insatser var en annan
viktig parameter som gjorde yrkesvalet
stimulerande. Strategiska rådet ställde
också frågan om det fanns något som
personalen saknade eller ville ha mer av
i Försvarsmakten, svaret lät inte vänta
på sig.
– Självklart vill vi öva mer, fram
förallt vill vi delta i större övningar och
i internationella insatser, sa några av sol
daterna.
Bild & text
Kristina Swaan

VAPENBRÖDERNA INBJUDS TILL

Den 23. oktober 2014
program:

18.25
18.35
19.00
22.00

Samling vid vakten
Mötesförhandling
Middag
Hemfärd

Anmälan görs genom att sätta in 200:- på
postgiro 933 80-4 före den 12 oktober.
OBS! Till- och återresa genom egen försorg!
Tillämpa samåkning. Detta p g a ingen ekonomi för buss.
Ange hela ditt personnummer på anmälan (inpassage).

meny:

För mera upplysning ring eller maila;

SOS
(snaps finns att inhandla)
Ärtsoppa med punsch
Pannkaka med sylt och grädde

Staffan Vestin: 08-768 28 07 alt: staffan.vestin@home.se
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Välkomna!

Styrelsen

7

POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1

130 61 Hårsfjärden

Myndigheter

samverkar

F

på DJUPET

örsvarsmakten har sedan
urminnes tider haft olika kategorier
av dykare där alla kategorier
besitter unika kompetenser som
bidrar till Försvarsmaktens
operativa effekt. Det är allt ifrån
underrättelseinhämtning till att röja
ammunitionseffekter under ytan.
I dag finns det fem katego
Kapten Kim
rier av dykare i Försvarsmakten,
Settergren som är
attackdykare, amfibiedykare,
förbandets
dyköverledare,
arbetsdykare, fältarbetsdykare
ledde utbildningen.
och röjdykare. På Amfibierege
mentet utbildas och tjänstgör
attackdykare och amfibiedykare.
Förbandet har lång och gedigen erfarenhet av
dykning och delar gärna med sig av kunskaperna,
inte minst till andra myndigheter såsom till e xempel
polisen.
Ökad operativ effekt
För cirka två år sedan,
utbildade sjöpolisen i
Stockholm egna dykare
för att effektivisera deras
operativa arbete med att
bland annat att hitta för
svunna personer och utreda
olyckor i den m
 arina miljön.
Tidigare var sjöpolisen
beroende av dykare från
Nationella insatsstyrkan,
kustbevakningen eller
brandförsvaret för att fullt ut Amfibiedykaren Stefan Lindbom,
hjälpte till under utbildningen.
kunna lösa uppgifter kopp
lade till den marina miljön.
Då det var och fortfarande är, en stor efterfrågan på
dykande personal, blev det ofta långa väntetider på att få
fram dykare för att till exempel
bärga föremål eller att omhänderta
en drunknad person. Att vänta på
dykare från andra håll fördröjde
i vissa avseenden det polisiära
arbetet. Med egna dykare går
allting både smidigare och snab
bare.
Poliserna utbildades av
brandförsvarets dykinstruktörer,
men har under olika perioder

Roger Kjaer, gjorde
värnplikten på KA1 som
mindykare. Han står
framför ”sin” dykflagga.
Han mindes sina instruk
törer Anders Joninger och
Ole Maasing mycket väl.

tillbringat tid på Amfibieregementet tillsam
mans med förbandets dykare för att få än mer
dykutbildning och träning.
– Dykpersonalen på Amfibieregementet har
stor erfarenhet och breda kunskaper så det
känns riktigt bra att kunna samverka och få
kompletterande utbildning och träning här på
Berga. Att samverka är för oss viktigt för vår
fortsatta utvekling som dykare. Sedan vi fick
kompetensen, har vi haft
en hel del uppdrag där vi
bland annat har sökt efter
försvunna personer i
vattnet, som vi också har
hittat. Att vi nu har egna
dykresurser har skyndat
på vissa utredningsarbeten,
och länet och myndigheten
har ytterligare en bra
resurs, sa Roger Kjear.
Inför varje
Kapten Kim Settergren
dykmoment, gick
som är förbandets dyköver
dykledaren igenom
ledare, ledde utbildningen tillsammans med
vad som skulle
amfibiedykaren Stefan Lindbom. Olika
genomföra.
moment övades, såsom till exempel hur
man på ett bra och rutinmässigt sätt kan
genomföra sök efter föremål på botten. Under
dagarna på förbandet vidare utbildade sig dessutom
dykarna till att få
behörighet att
jobba på 40 meter,
mot tidigare 30
meter.
Samverkan
mellan myndig
heterna var över
för den här gången.
Den kommer att
fortsätta inte bara
inom dykning utan
även inom andra
Förberedelser
områden. Samverkan är utveck
inför komlande och viktig för båda
mande dyk.
myndigheterna.

Under utbildningen användes polisens egen båt
då det är deras naturliga arbetsplats.
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