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Byte av Ordförande. Peder Ohlsson, vår nye ordf, här beredd att tilldela avgående ordf Ola Truedsson 
vapenbrödernas förtjänstmedalj.
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A   tt skapa detta nummer av B-S är inte lätt då allt
   tycks gå mig emot denna dag. Solen strålar
      och det är en fin dag – klippning av gräsmattan
     erfordras, båten, nyligen sjösatt, lockar till tur i
skärgården, datorn har krånglat och skrivaren har lagt av.
 Det finns dock en del ljusglimtar i tillvaron. Vi har av-
hållit årsmöte – om vilket jag berättar längre fram i skriften 
– där vi har fått ett bra tillskott i styrelsen och en ny ord-
förande har valts. Vår annonsplatsförsäljning har rullat på 
och vi kan denna gång glädjas åt fler sidor än tidigare. 
Tyvärr så har rekrytering av nya medlemmar avstannat lite. 
Styrelsen är mycket medveten om detta och avser att satsa 
för att kunna attrahera personal på regementet att söka 
medlemskap. Det är inte enbart vår förening som har dålig 
nyanslutning utan det tycks vara ett riksomfattande ointresse 
för föreningsliv. Ser man bakåt i tiden kan man skönja att 
tillströmningen till föreningar ökar i nöd- och ofärdstider. 
Konstigt egentligen. Ute i samhället finns tusentals före detta 
Kustartillerister och Amfibiesoldater som med den vitt omta-
lade förbandsandan borde ha vilja att länka sig till sina 
kamrater genom just medlemskap i Vapenbröderna. Med 
detta sagt, ta kontakter och anslut!
 Vi har, genom samverkan inom styrelsen, börjat packa 
upp vårt arkiv som har varit i flyttkartonger alltsedan den 
opåtalade tvångsförflyttningen till ett annat och mindre ut-
rymme. Det återstår dock ett antal dagsverken för att reda ut 

tidskriftsarkivet. Under min tid i redaktionen har det flyttats 
från KA1 fritidsbaracken till ”fortet”, till gamla konsum, till 
kasern4 och sedan till Berga och där är det nu den tredje 
flytten – pust. Det är verkligen tålamodsprövande och kostar 
mycket tid. I synnerhet när det egentligen inte är nödvän-
digt. Emellanåt anfäktas jag av tanken att överlåta ämbetet 
till någon annan. Vad är det som har avhållit mig från ett 
sådant steg? Betänk att vi har ett historiskt arv att förvalta – 
vår kamratförening bildades 1899. Alla tidigare medlem-
mars ansträngningar kan inte få vara förgäves.
 Notera att vi numera har en Veteran- o anhörigsam-
ordnare i styrelsen. Detta ingår i Försvarsmaktens satsning 
på stöd till veteraner – avser både utlandstjänstgörande och 
tidigare anställda. Grundhandlingar i det ärendet kan läsas 
på vår hemsida (vapenbroderna.se) och även på SMKR 
dito. Tyvärr så har inte hela organisationen ”svängt in ” i FM 
inriktning vilket återspeglas i det att man på t ex regementet 
ännu inte har helt kännedom om förhållandet.
 Kan ”orosmolnen” i österled medförta att nationen 
återigen behöver genomlida ansträngningar typ 1936– 
omkring 1948 för att bl a säkra vår sjöfart och våra grän-
ser? Om vår sjöfart hindras – tja, då svälter vi förmodligen. 
Måhända måste det bli ett nytt synsätt på vårt nationella 
försvar då ju det nuvarande insatsförsvaret inte har erforder-
lig numerär och uthållighet och knappast kan freda våra 
gränser. Var finns Civilförsvaret, luftförsvaret av våra städer 
m m, –  huuu – inte politik i denna skrift! Fast tankarna 
tränger på.
 Om DU Vapenbroder kan berika B-S med information, 
är du välkommen att skriva. Kanske vi kan starta en artikel-
serie? Ha nu en skön sommar!
PS ta del av personalförändringarna i styrelsen.
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... Chef för Amfibieregementet och Haninge 
Garnison. Som ni alla säkert förstår så är det en 
fantastisk känsla att åter få vara tillbaka på rege-
mentet. Den här gången som förbandschef- på 
sätt och vis sluts cirkeln. Jag började efter 
grundutbildningen som instruktör sommaren 
1982 på dåvarande kustjägarskolan, en tjänst-
göring som gav några månaders möjlighet till 
instruktörserfarenehet innan officersutbildning-
en började i Göteborg. Genom åren som har följt 
har jag haft många skiftande befattningar både 
här hemma och utomlands. Jag har utöver för-
bandstjänstgöring i olika nivåer även erfarenhet 
från vårt eget högkvarter samt fyra internatio-
nella tjänstgöringar inklusive studier i USA. Jag 
känner därför att jag är väl rustad för kommande 
utmaningar som regements- och garnisonschef.
 Vid Vapenbrödernas årsmöte den 10 maj 
tog jag över ordförandeskapet från brigad
general Ola Truedsson. En av de utmaningar 
jag som ordförande i Vapenbröderna avser ta 
mig an omgående är att försöka öka antalet 
medlemar. Hur det exakt ska genomföras måste 
jag självklart få återkomma till när vi i styrelsen 
har diskuterat ett antal åtgärder. 
 Ett är dock säkert, utbyte av erfarenhet och 
kunskap mellan yngre och äldre kan aldrig vara 
fel. För tillfället genomförs ett stort antal för-
ändringar inom försvarsmakten, förändringar 
som inte upphör under innevarande år. 

Min  bestämda uppfattning är att försvarsmak-
tens personal kommer att få leva med en ständig 
”utveckling” under en överskådlig framtid. För 
att lättare kunna hantera dessa oundvikliga och 
nödvändiga förändringar av exempelvis organi-
sation, personalsystem m m måste vi bland 
 annat dra erfarenheter från svunna tider. Att på 
olika sätt sammanföra äldre och yngre kollegor 
i Vapenbrödernas regi och utbyta erfarenheter 
kan förhoppningsvis leda till bättre kunskaper 
om framtiden och inte minst fler medlemar. 
    Avslutningsvis så vill jag tacka avgående 
BG Ola Truedsson för väl genomfört arbete  
i Vapenbröderna som dess ordförande och 
 sam tidigt vill jag önska er alla en riktigt skön 
sommar.

Amfibiehälsningar
Peder Ohlsson
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I  FÖRRA NUMRET AV BORGSKUM SKREV JAG. . .

vapenbröder!

I  JANUARI  T ILLTRÄDE JAG BEFATTNINGEN SOM.. .

... att jag lämnat posten som chef 
för Amfibieregementet och numera 
arbetar på högkvarteret som 
 Marintaktisk chef. Ett jobb som är 
fantastiskt stimulerande och som 
innebär att jag har kvar den direkta 

kontakten med våra marina krigsför-
band och inte bara sitter framför datorn 

med mer eller mindre administrativa 
 uppgifter.

Men att lämna regementet och byta jobb 
innebär också andra förändringar så vid Vapen-
brödernas årsmöte den 10 maj lämnade jag över 
ordförandeskapet till överste Peder Ohlsson 
som är chef för Amf 1. Jag lämnar dock inte 
 arbetet i Vapenbröderna för under det komman-
de året kommer jag sitta kvar i styrelsen som 
 styrelsemedlem.
 Hade hoppats kunna lämna över ett lite 
bättre läge i föreningen än vad som är det fak-
tiska fallet och då tänker jag främst på vårt sjun-

kande medlemsantal. Vi har så fin historia, 
många traditioner och gott kamratskap att värna 
om så det är tråkigt att vi inte lyckas attrahera 
våra yngre kollegor att bli medlemmar. Dock, 
skam den som ger sig och vi fortsätter jobba för 
att få fler medlemmar. Styrelsen kommer inte 
kunna göra allt själva utan det krävs att vi alla 
hjälper till. På den positiva sidan så ser vi nu att 
ekonomin ser bättre ut. En anledning ser ni i 
detta nummer av Borgskum, vi har börjat ta in 
annonser från olika företag så om ni själva eller 
någon i er omgivning driver företag eller verk-
samhet så är ni varmt välkomna att annonsera i 
kommande nummer. Enklaste är att ta kontakt 
med någon i styrelsen så kan vi hjälpa till.
 Avslutningsvis så vill jag tacka alla och 
speciellt styrelsen för bra samarbete och stöd 
under min tid som ordförande och önska Peder 
lycka till.

Amfibiehälsningar
Ola Truedsson
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 jorde min entré hösten 1946 vid 
 Vaxholms kustartilleri regemente 
 som musiksoldat/volontär, och 
kunde väl vid det laget påstå att jag nå-
gorlunda behärskade ett signalhorn, vars 
kunskap jag mödosamt inhämtat vid 
Bråvalla Flygflottilj i Norrköping.  
 Hösten 1947 var det time för 
 volontärskolan vars disciplina ”tradi
tioner” möjligen kan diskuteras. En 
 volontär måste visa en korpralskoleelev 
respekt med dess befängda konsekven-
ser. Samma förhållande gällde givetvis 
mellan en korpral och furirskolelev, för 
att inte tala om förhållandet mellan 
 volontären och furirskolans elever.  
Nåväl jag överlevde.
 I kustartilleriet gjorde man på den 
tiden ingen skillnad på musiker och 
 andra yrkesgrenar inom truppslaget, 
varför även musikpersonalen fick delta i 
ren militär utbildning till skillnad från 
musiker i armén och flygvapnet, som 
med undantag för rekrytutbildningen 
var helt befriade från rent militära 
 övningar. Flottans musikpersonal å 
 andra sidan, utbildades till ”ekonomis
ter”, ansvariga för bl a förråd ombord på 
fartyg under sjökommendering.
 Tjänsten i musikkåren var avspänd 
och trivsam under vår populära musikdi
rektör Verner Lindströms ledning och 
den kvalitetsmässigt höga standard 
Lindström lyckades skapa ledde under 
sommarhalvåret till en rad  engagemang, 
bl a på Gröna Lund och Hasselbacken 
samt även Trädgårds föreningen och 
 Liseberg i Göteborg. Givetvis utgick un-
der dessa engagemang ett gage som en-
väldigt bestämdes av  musikdirektören. 
Följaktligen ansåg Lindström enligt 
gammal sedvänja att vi ungdomar – två 
till antalet – bara  hade gjort oss förtjänta 
av ett halvt gage vilket vi energiskt pro-
testerade mot, och möttes av fullkomlig 
oförståelse. I ungdomligt oförstånd drev 
vi nu våra krav in absurdum och beslöt 
med löfte om stöd från musikkårens 
 övriga medlemmar liksom musikerför-
bundet, att vi skulle vägra medfölja den 
båt som dagligen förde musikkåren från 

Rindö till Gröna Lund, om inte fullt 
 gage skulle utgå även för oss. Nu upp-
stod en för  militära förhållanden full-
komligt unik situation, där två unga kor-
praler vägrade att stiga ombord med 
mindre än att fullt gage skulle utgå. 
Även om det ur strikt militär synvinkel 
knappast kunde betraktas som orderväg-
ran, då tjänst göringen gällde ett rent 
 civilt engagemang, var vårt tilltag ur alla 
synvinklar ytterst allvarligt. Följden 
blev att  musikkåren denna kväll fick 
konsertera med en reducerad besättning.
 Vår vägran kunde under inga om-
ständigheter tolereras av Lindström och 
stödet från orkestermedlemmarna, lik-
som stödet från musikerförbundet visa-
de sig totalt värdelöst. Jag uppmanades 
nu av musikdirektör Lindström att 
 begära mitt avsked, ett öde som dock 
inte drabbade min strejkande kollega, då 
han hävdade att jag varit initiativ tagaren, 
vilket möjligen var sant. 
 Min situation var nu minst sagt 
prekär, särskilt med tanke på att jag 
 hösten 1947 vunnit inträde vid Kungl. 
Musikkonservatoriet, numera Kungl. 
Musikhögskolan, och kunde bittert kon-
statera att vidare studier vid Musikhög-
skolan utan min anställning vid musik-
kåren av ekonomiska skäl inte längre 
var möjlig. Konsekvensen blev att 
 hornet lades på hyllan och Gotlands 
 regemente blev tummelplatsen för min 
 utbildning till soldat och plutonchef. 

BENGT BELFRAGE 
Vapenbroder sedan ett fåtal år tillbaka 
ger oss härnedan en inblick till sin 
karriärstart på dåvarande KA1 

Som fanfartrumpetare 1948 i kustartilleri-
ets gamla uniform – numera återtagen 
– vid 400 års jubileet av Vaxholms 
fästning.

Bengt hade för avsikt att komma till vårt årsmöte men  
avhölls då han fyllde år samma dag.

G

Bengt Belfrage (född 1930) var 
tidigare lektor vid Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm. Musikerbanan 
började i det militära vid fjorton års 
ålder. Efter plutonchefsutbildning vid 
Gotlands regemente, blev ”Horn” 
musiken det stora yrkes- och livs-
intresset. 
 Bengt Belfrage har tidigare  
bland annat  publicerat en avhandling 
om blåsteknik: ”Övningsmetodik för 
bleck blåsare  grundad på fysiologiska  
faktorer” (Warner Chappel Music 
Scandinavia  AB).   Detta  vetenskap-
liga  arbete föreligger även på engel-
ska och tyska och har presenterats i 
flera världsdelar.
 Bengt Belfrage arbetade 
som Visiting Professor vid North 
 Texas State University under höstter-
minen 1987 och tjänstgjorde även 
1989 vid Shanghai Conservatory of 
Music samt 1990 vid Western Aus-
tralian Academy of Performing Arts.
 Bengt Belfrage har vidare 
varit anställd vid Berliner Philharmo-
niker som solovalthornist under 
 Herbert von Karajans ledning samt 
vid Kungliga Hovkapellet i Stockholm.

Bengt i samband med galamiddag vid 
Karelska Brigaden i Finland 2013. 



5borg-skum nummer  2  |  2014

Till KAMRATFÖRENINGAR 
 ingående i SMKR
    ag är själv medlem i fyra kam-
   ratföreningar som väl symbolise-
 rar min militära karriär. Jag är 
medlem i Lapplands jägare, eftersom 
jag ryckte in på Jägarskolan som värn-
pliktig, jag är medlem i Sveagardesför
eningen eftersom jag har varit pluton-, 
kompani- och bataljonschef på Livgar-
det. Jag är medlem i Hallands regemen
te och Hallandsbrigadens kamratfören
ing eftersom jag var brigadchef där och 
jag är medlem i Södra skåningarna 
 eftersom jag var regementschef på P7. 
Jag har också varit ordförande i Hal-
lands regemente och Hallandsbrigadens 
kamratförening och Södra skåningarna. 
Vidare har jag tjänstgjort på Infanteriets 
officersskola, Försvarshögskolan samt 
ett antal perioder på Högkvarteret. Jag 
avslutade min militära karriär som chef 
för Säkerhetsinspektionen för drygt ett 
år sedan. Numera driver jag en konsult-
firma inom bland annat ledarskap och 
krishantering.
 Genom erfarenheter från mina två 
ordförandeskap har devisen ”värna 
kamratskapet och samhörigheten med 
de som tjänstgör och med de som har 
tjänstgjort” blivit det viktigaste för mig. 
Denna devis omfattar självklart även 
våra veteraner. När jag valdes till ord-
förande för Södra skåningarna våren 
2009 blev veteranfrågan en myck-
et stor drivkraft för mig. 
 Inom Södra skåningarna 
blev FS 20 en start att arbeta med 
ett nytt fokus på våra veteraner. 
En tydlig och viktig framgångs-
faktor var att tidigt skapa lokala 
stödgrupper. Dessa finns i Helsing-
borg, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, 
Malmö samt Revingehed/Lund. Just 
 Revingehed/Lund blev spindeln i nätet 
för att hålla kontakt med andra kamrat-
föreningar.  

De lokala stödgruppernas huvudsakliga 
uppgifter är främst att samordna stödet 
för soldater, officerare och inte minst 
deras anhöriga. Enkelt uttryckt handlar 
det om att länka ihop ett uppkommet 
 behov med någon form av expert eller 
företag för att stödja soldaten och/eller 
deras anhörig. Stödgrupperna skall 
 arbeta långsiktigt och på så sätt kunna 
vara C P 7:s ”förlängda arm”. Vid aku-
ta situationer stödjer stödgrupperna C P 
7:s arbete. En stor fördel med att kam-
ratföreningen har aktiva stödgrupper är 
att arbetet kan ske snabbt, enkelt och 
utan ett antal byråkratiska problem.
 Utgående från mina erfarenheter 
från Södra skåningarna ser jag fyra tyd-
liga motiv för SMKR och tillhörande 
kamratföreningars arbete:
1.  Att värna kamratskapet och 

samhörigheten med de som 
tjänstgör och med de som har 
tjänstgjort.

2.  Att vara en bra kamratstödjare.
3.  Att ta till vara och lyssna på de 

erfarenheter som våra soldater 
har med sig.

4.  Och sist, men inte minst, att 
stödja alla oroliga anhöriga med 

att hitta bra lösningar i 
vardagen. Samtidigt 

som vi gör detta 
måste vi fortsätta vårt 
betydelsefulla arbete 
med att värna våra 
förbands traditioner.

Jag vill understryka att 
medlemmar i kamratfören-

ingarna inte skall ägna sig åt 
någon form av kamratstöd som de inte 
har kompetens för. Avlastningssamtal, 
fördjupat krisstöd och kristerapi är  något 
för personer som har en adekvat utbild-

ning för att genomföra dessa former av 
stöd. Vad alla dock kan göra är att upp-
muntra veteranen till att själv ha en 
 öppen attityd, vara öppen med sina reak-
tioner, skriva av sig, ägna sig åt fysiska 
aktivi-teter och använda sig av olika 
 former avslappningsövningar.  
 Nästa steg är det vardagliga spon-
tana kamratstödet, att lyssna aktivt – 
alltså att lyssna största delen av samtalet 
och att prata eller fråga max 20 procent 
av tiden. Ställ öppna frågor, alltså korta 
frågor som ofta börjar med vad, när eller 
hur. Undvik att börja prata om dig själv 
och dina egna upplevelser, även om du 
varit med om liknande händelser. Ett 
kamratstödjande samtal kan ta 10–30 
minuter och bör genomföras spontant på 
en ostörd plats.
 Avslutningsvis vill jag understry-
ka betydelsen av att vi fortsätter att byg-
ga ut vårt nätverk av kamratföreningar. 
Det innebär att vi kan stötta våra med-
lemmar och deras anhöriga på ett syste-
matiskt sätt över hela Sverige.
 Ju fler vi blir, och ju mer vi enga-
gerar oss, desto bättre stöd kan vi ge 
våra kamrater. Delge gärna era goda 
idéer och goda arbete på vår hemsida.  
Goda idéer har en stark förmåga att 
 sprida sig som ringar på vatten!

Anders Emanuelson
Ordförande SMKR

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli vald till  
ordförande för Sveriges militära kamratföreningars riksförbund. 

www.smkr.se

J

»  
« Värna

kamratskapet
och samhörigheten med

de som tjänstgör och
med de som har

tjänstgjort
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Fördjupat 
       SAMARBETE

I SLUTET PÅ 1990-TALET, 
inleddes ett bilateralt samarbete mellan 
Amfibieregementet och Finska Nylands
brigad. Nylandsbrigad, som är en del av 
Finska marinen, är Finlands enda 
svenskspråkiga förband och ansvarig för 
utbildnigen av Finlands kustjägar- och 
kustförsvarstrupper. Till en början 
 genomfördes samarbetet i huvudsak 
mellan förbandens respektive kustjägar-
kompanier där man genomförde ge-
mensamma utbildningar och övningar. 
 Erfarenheterna av samarbetet var 
väldigt positivt och utvecklades senare 
till att omfatta hela förbanden med en 
målsättning att utvecklas mot en gemen-
sam amfibiestyrka för att lösa uppgifter 
inom ramen för krishanterings-
operationer. En Svensk–finsk amfibie - 
styrka började ta form, och  benämndes 
Swedish Finnish Amphibious Task Unit 
(SFATU).
 Gemensamma utbildningar och 
övningar har bedrivits både i Sverige så-

väl som i Finland. Vid övningar har  
stort fokus varit på att utveckla en 
 gemensam taktik, stridsteknik och att 
hitta rätta metoder för att leda förbandet 
i olika uppgifter inom konfliktskalan. 
Andra viktiga mål har varit att hitta 
 gemensamma former kring order-
uttryck, taktik, metoder, funktionsprin-
ciper och inte minst säkerhetsbestäm-
melser. Utvecklingen har omfattat alla 
nivåer, från den enskilde soldaten till 
bataljonsnivån. 

Nordiskt 
försvarssamarbete 
Genom åren har samarbetet intensifie-
rats och en del viktiga milstolpar har 
uppnåtts. År 2004, undertecknades ett 
samförståndsavtal mellan Sverige och 
Finland, med huvudsyfte att underlätta 
samarbetet genom att tydliggöra rikt-
linjer och överenskommelser vid utbild-
ningar och övningar mellan nationerna. 
Nästa steg togs 2007, då nationerna 

 anmälde respektive amfibieenhet till 
olika styrkeregister inom EU, NATO 
och FN. Dessa styrkebidrag har legat till 
grund för den fortsatta utvecklingen av 
den gemensamma amfibiestyrkan. 
  Under 2009, inrättades Nordic 
 Defence Cooperation (NORDEFCO), 
som ett led i att fördjupa det nordiska 
försvarssamarbetet. NORDEFCO är en 
samarbetsstruktur som har till syfte att 
stärka de ingående ländernas egna för-
svar genom att hitta synergieffekter och 
gemensamma lösningar inom olika om-
råden, såsom utbildning, övning, mate-
riel eller gemensamma insatser. 

Målsättningsdokument 
undertecknat
Inom ramen för utvecklingen av den 
svensk–finska amfibiestyrkan, har det 
sedan hösten 2013 pågått ett revide-
ringsarbete gällande målsättningsdoku-
ment för enheten, benämnt Swedish Fin-
nish Amphibious Concept 2014.

Svensk-finskt

»  

Demonstrationsmoment i samövning.
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Dokumentet utgör en grund för orga-
nisatorisk, taktisk och förmågemäs-
sig utveckling av Swedish Finnish 
Amphibious Task Unit. Dokumentet 
är ett ramverk för utbildningar, öv-
ningar och insatsförberedelser. Den 
beskriver dessutom vad förbandet är 
dimensionerat för, det vill säga vilka 
uppgifter SFATU ska kunna lösa.
 Det är ett levande dokument 
som cheferna för de respektive för-
banden kan revidera när så behövs, 
det är så ledes inget bindande doku-
ment. 
 Den 24 mars undertecknade che-
fen för Amfibieregemente, överste 
 Peder Ohlsson och chefen för Nylands 
brigad, kommodor Olavi Jantunen, var-
sitt målsättningsdokument. 
 – Undertecknandet av dokumentet 
är ett viktigt steg för oss. Vårt samarbete 
har pågått under lång tid, det känns där-
för väldigt bra att vi har kommit så långt 
som att underteckna ett målsättnings-
dokument, sa Peder Ohlsson
 Både Peder Ohlsson och Olavi 
Jantunen, uttryckte att de kände att det 
finns ett tydligt politiskt stöd i det fort-
satta arbetet med utvecklingen av den 
gemensamma amfibiestyrkan.
 – Det här är ett ytterst viktigt sam-
arbete ur många aspekter, bland annat 
att vi kan stödja varandras förbandsut-
veckling. I Finland används ofta vårt 
svensk–finska samarbete som ett bra 
 exempel på ett lyckat koncept, sa  
Olavi Jantunen.

NATO snabbinsatsstyrka
Utöver det nordiska samarbetet, fick 
Sverige hösten 2013, klartecken att gå 
med i NATO snabbinsatsstyrka (NRF/
RFP) – en allsidigt sammansatt enhet 
som med kort varsel ska kunna sättas in 
över hela världen. Ett svenskt deltagan-
de sträcker sig från 2014 till 2016, där 
regeringen har lämnat förslag på olika 
förbands deltagande. För Amfibierege-
mentets del, har man föreslagit ett amfi-
biekompani under 2015 (NRF15). 
 Finland har sedan tidigare anmält 
sitt deltagande med sin amfibieenhet 
och genomför planering och förberedel-
ser för ett deltagande i NRF15. Respek-
tive länders anmälda NRF-bidrag, skulle 
kunna utgöra ett gemensamt styrke-
bidrag, men där är vi inte ännu. Inför en 
eventuell insats med NRF med våra res-
pektive förband, kommer det att genom-

föras en styrkegenereringskonferens 
som i sin tur fastställer vad respektive 
nation kan komma att bidra med. Vad 
det blir, eget eller tillsammans med 
 Finland eller någon annan nation är i 
dag för tidigt att säga.

Text & bild
Major Kristina Swaan, Amf 1

FÖRKLARING

NRF= Nato Response Force 
 (snabbinsatsstyrka)
RFP= Response Forces Pool 
 (förstärkningsstyrka)

Svensk-finskt

Svensk ledningsbåt i bakgrunden.

»  

Sjukvårdsmoment swefin övning.
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Under 2013 avgjordes en upphandling av förplägnadstjänsterna för 
Stockholms försvarsområde som tilldelades Svea Cater. Svea ingår i 
restauranggruppen mved bl.a. Grodan på Grev Turegatan, Bro Hof slotts 
golfrestaurang samt Artipelag. 

Ia Forsman är lokalt ansvarig inom Haninge Garnison. Ia har lång 
erfarenhet av måltidsservice, bl.a. som ansvarig för måltidsleveranser 
till SAS, SAAB, Oskarshamns Kärnkraftsverk, Scania för att nämna 
några. Till sin hjälp har Ia många duktiga och motiverade medar-
betare, bland annat Elisabeth Ribestrand som har huvudansvaret för 
mässen på Berga Slott.

- När jag först kom till Berga tog jag mig tid att identifiera vad som var 
bra och vad som var mindre bra, och eftersom jag älskar utmaningar 
var jag sugen på att ändra på massor, men vis av erfarenhet bestäm-
de jag mig för att koncentrera mig på ett projekt i taget, vid för stora 
och för många förändringar på en gång är det lätt att det blir fel och 
att man tappar bort personalen på vägen vilket är otänkbart, när vi är 
ett team.

Thomas Englund kökschef började tillsamans med Ia med att förbät-
tra vår lunch då det är den största delen av vår verksamhet. 
Vi utökade från 2 dagens till 4 dagens samt införde veckans A la 
Carte samt veckans sallad.

Vi spenderar så mycket av vår tid vi kan ute i matsalen bland våra 
gäster, och vi är både stolta och glada över all den positiva feedback 
vi får!

Uvecklingen forsätter
Nu har vi börjat ett nytt projeket som skall förbättra frukost utbudet samt 
kvaliteten på middagarna.

Frukostutbudet kommer att både kvalitets höjas samt utökas. Det 
blir fler alternativ och mer att välja på samt en del överraskningar. Vår 
förhoppning är inte bara att våra nuvarande gäster ska bli mer nöjda 
utan att även andra i Berga upptäcker att man hos oss kan få en myck-
et bra frukost till ett väldigt överkomligt pris.

Middagen är en utmaning då gästantalet är väldigt varierande och 
vi aldrig riktigt vet hur många som kommer, men vår ambition är att 
säkerställa att det som står på menyn alltid ska finnas hela middagen, 
samt en del x-a rätter som vi erbjuder våra middags gäster.

Berga slott här händer det också en del nytt, här har det varit 
svårare för oss att utöka antalet rätter på grund av utrymmesskäl. Detta 
till trotts har vi har lyckats höja den generella kvaliteten mycket genom 
en mer väl planerad meny samt mycket duktig personal som lagar den 
med kärlek!

Gofika på onsdagar som har mottagits väl så nu hoppas vi på att 
ännu fler kommer för att njuta av det goda hembakta Gofikat!

Öppet måndagar Puben är nu öppet även på måndagar det har 
ännu inte riktigt fått det genomslag vi önskar. Men vi är medvetna om 
att nyheter ofta har en lång startsträcka. Så vänta inte längre utan kom 
och njut av en öl och något gott till i Slottsmiljö!

Vi hoppas att alla våra gäster känner att de kan komma till oss alla 
dagar med synpunkter och önskemål, vi finns här för att göra er vard-
ag lite bättre och godare!

AMF 1’s
nya förplägnadsleverantör

Välkommen till oss!
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För drygt femton år sedan, stod 
Fredrik Brattén för första gången i gröna 
kläder. Även då han trivdes bra under 
sin värnplikt valde han en civil karriär 
med undantag för två insatser i Kosovo. 

    våras ryckte Fredrik åter in 
i gröna kläder och var en av 
de 300 som deltog i krigsför-
bandsövningen som genom-
fördes på Gotland. Sedan 
2011, är han är soldat på Got-
lands hemvärnsbataljon där 
han ingår i insatskompaniet.

Stöd till samhället
– Jag gjorde uppehåll efter värnplikten 
förutom insatserna i Kosovo. En av den 
största anledningen till att jag valde att bli 
hemvärnssoldat, är att jag ville göra nytta. Värnplik-
ten var oerhört lärorik och under min tid i hemvärnet, 
har jag ökat mina kunskaper än mer i bland annat 
sjukvård, ledarskap och mycket annat. Jag tycker att 
det vore synd att inte använda alla kunskaper på ett 
vettigt sätt. Vi kan bland annat stödja samhället med 
till exempel eftersök, det vill säga leta efter försvun-
na människor. Kunskaperna 
vi får i Försvarsmakten kom-
mer verkligen till använd-
ning. Bara under den här 
 övningen har jag hittills lärt 
mig en hel del nytt i bland 
annat sjukvårdstjänst. Öv-
ningsupplägget har varit väl-
digt bra och pedagogiskt, då 
den både har bestått av ut-
bildning såväl som olika öv-
ningsmoment. Vi har dessut-
om haft fantastiskt duktiga 
instruktörer som verkligen 
har höjt nivån på övningen, 
sa Fredrik
 Vid tillfället genomförde insatskompaniet försvars-
strid med skarp ammunition. De sköt både med automat-
karbin 4 (AK4) och med pansarskott.

Hunden ett värdefullt verktyg
Samtidigt som insatskompaniet övade på Tofta skjutfält, 
 bedrevs det helt annan typ av övningar på andra platser. 

Hundförarna Jenny Johansson och Anna 
Bogren hade fullt upp med att lösa uppgif-
ter tillsammans med sina respektive grup-
per. Jenny och hennes fyraåriga rottweiler 
Tiia, var i full färd med att få upp ett spår 
av misstänkta motståndsmän. Hundföra-
ren gick först, tätt efterföljt av resterande 
grupp. Hunden jobbade snabbt och effek-

tivt och det dröjde inte länge innan Tiia hade fått vittring. 
Hundföraren signalerade till sin grupp att hunden hade fått 

upp ett spår, bara 
någon minut senare 
bröts tystnaden av 
motståndarens eld-
givning.  Hundeki-
paget sprang snabbt 
bakåt för att ta 
skydd samtidigt 
som gruppen be-
svarade elden. Det 
här var ett av många 
 moment som öva-
des.
 – Både jag och 
Tiia tycker att det 
här är fantastiskt 

 roligt. Jag trivs bra i hemvärnet, inte minst 
då jag och min hund får mycket tränings-
tillfällen. Förra året tävlade vi i SM patrull 
och slutade på en andra plats. I tävlingen 
ingick  patrull, lydnad, spår och uppletande, 
mycket av det vi tränar i tjänsten, sa Jenny.
     För hundföraren Anna Bogren, var  
det här första  övningen för henne och rott-
weilern Turbo.
 – Jag och Turbo deltog i en patrullkurs för 

drygt ett år sedan, det var så jag började i hem-
värnet. Jag har fått många nya träningskamrater, 
vi träffas en gång i veckan och tränar olika 

 moment som ingår i tjänsten, till exempel att s påra. 
 Jag kan verkligen rekommendera att gå med i hem-
värnet, sa  Anna.

Fredrik Brattén närmast i bild tillsammans 
med kollegan Ronny Lundin.

Jenny och hunden Tiia 
under arbete.

«Jag ville 
  göra 

« 

Insats-
kompaniet 

genomför order-
givning inför 

uppdrag.

Skjutning
med

pansarskott.

I

Text & bild Fredrik Brattén
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Protokoll fört vid 
KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNAs 
ordinarie årsmöte den 10 maj 
på första amfibieregementet Berga

Närvarande 28 medlemmar (inkl styrelsen)
på Amf 1 Berga

1. Ordförande Ola Truedsson hälsar närvarande 
vapenbröder och vapensystrar välkomna till Berga och 
Blå Salen och förklarar årsmötet för öppnat.

2. Parentation hålls för de medlemmar som avlidit under 
det gångna året.

3. Ola Truedsson väljs enhälligt till ordförande för 
årsmötet.

4. Till justerare väljs Stellan Fagrell och  
Nils-Erik Höglund.

5. Verksamhetsberättelsen 2013 lästes upp av 
 sekreteraren, därefter läggs den med godkännande  
till handlingarna.

6. Resultat och balansräkning godkänns och läggs till 
handlingarna.

7 Sekreteraren läser upp revisionsberättelsen som 
godkänns och läggs till handlingarna.

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års 
 förvaltning.

9. Skattmästarens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 
2014 godkänns. Stellan Fagrell vill att vi ser över 
tryckerikostnaderna. Styrelsen kommer att se över det.

10. Beslutas att årsavgiften för 2015 är detsamma som för 
2014. (250 kr och för ständiga medlemmar 50 kr).

Lördagen den 25 maj 2014  
omkring kl 09.30 gled förpatrullen in på  
Regementet med avsikt att duka med fanor och  
materiel. Patrullen bestod av ordföranden, sekrete-
raren, redaktören och klubbmästaren. 

Vid 11– tiden kom bussen in på parkeringen utan-
för Yggdrasil. Nu samlades styrkan på 30 perso-
ner för lite mingel alltmedan styrelsen drog sig 
tillbaka för att genomföra ett styrelsemöte.

Under tiden kunde övriga påbörja utspisningen. 
Menyn denna dag omfattade köttfärslimpa alterna-
tivt kyckling med tillbehör. En fräsch sallad kunde 
färgsätta tallriken. Kaffe fanns självklart som av-
rundning. Under tiden avslutades styrelsemötet och 
även dess medlemmar kunde inta lunch. Väl stärk-
ta av maten begav vi oss sedan till Njord och där 
den Blå Salen. Nu följde årsmötesförhandlingarna.

Härnedan kan ni se protokollet:

   

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och 

behåller dem i vårt minne 

Per Russ, Saltsjö-Boo
Hilmer Sjödén, Bålsta

Lennart Viborg, Vallentuna

Övrigt/årsmötets avslut
Ordf. visade upp de nya pins som kan köpas för 30 kr.
Påminde om Veterandagen som hålls 29 maj på  
Skeppsholmen.

Diskussion om namnbyte av tidningen BorgSkum.  
Styrelsen kommer föreslå nytt namn för eventuellt 
beslut under årsmötet 2015. Stellan Fagrell föreslår 
att det skrivs mer aktuellt vad som föregår på rege-
mentet.

Ordf. tackade av Christina Grahn och Max Svantes
son som lämnar styrelsen, dom var ej med på mötet.

Ordf. delade ut SMKR förtjänstmedal i guld till Hans 
Jochen Seifert. Christina Grahn kommer att få 
liknande medalj av nya ordf. Peder Ohlsson på 
Vaxholms Kastell 28&6.

Nya ordf. medaljerade (silvermedalj) och tackade av 
Ola för sina år som ordf för Vapenbröderna.

Text & foto HJS



Sekreteraren på plats

Församlade

Sista gången som ordförande

Ordförande överlämning

Avtackning av Ola Truedsson – medalj!

SMKR guldmedalj på plats!

Redaktören erhåller erkännande för... 

... långvarigt och väl utfört arbete

Lunch i Yggdrasil
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