VÅRNUMMER • ÅRGÅNG 75 • NR 1
Berga i MARS 2015

Stridsbåtar på väg till internationellt uppdrag. Mer om detta i nästa nummer.

Foto: KSWA

KOM TILL ÅRSMÖTET!

V

apenbröder, när jag nu nedtecknar mina tankar i
detta nummer så gör jag det med en vanmaktskänsla
som har två orsaker. För det första så är det beviset på
att främmande makt återigen har ertappats inom vårt
skärgårdshav. Dessutom på ett flagrant öppet sätt. Dom
vet att vi egentligen inte har något att sätta emot. I det
militära vakuum Sverige har skapat i och omkring våra
kuster så är det inte så konstigt att de makter som strävar
efter geografisk dominans måste skapa sig fördelar
gentemot varandra.
Det kan vara spaning, utbildning och ev förbere
delser för framtida orostider (milt uttryckt). Vår avrustning
har gjort det lätt för dom. Förmodligen kan vi inte förhin
dra men vi borde kunna försvåra deras verksamhet. Åter
bemanna Hamnskär, Korsö, Mellsten och Oxdjupet
samt bedriv övningar i dessa områden. Genom oregel
bunden närvaro i dessa områden kan vi göra det svå
rare att uppträda där.
För det andra, jag påpekade i förra numret hur
våra traditioner håller på att urvattnas. Jag har en viss

insyn i hur sådant sköts i landet
i övrigt och kan då konstatera
att vår förening får en sär
behandling. Våra traditioner
sopas u nder mattan!
Ett Förband med sin kamratförening måste, för att
kunna leva vidare i sin förbandsanda, vårda och efter
leva sina traditioner. Vad är då traditioner? Slå gärna
upp vad själva ordet betyder och vad Försvarsmakten
avser med detta i sina anvisningar för veteranvård. Kan
man ta bort verksamhet, kanske långvarig sådan, genom
enskilda beslut?
Jag tror att jag slutar här!
Bröder kom till Årsmötet! Vi som sliter ideellt med att
hålla föreningen kvar i verksamheten behöver ert stöd!

OBS!

Årsmötet är flyttat till den 28 mars! Se kallelsen.

Det var inte bättre men annorlunda förr.
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ORDFÖRANDE
har ordet
U T AN ATT S TICKA UT HAKA N...
... för mycket, så har år 2014 i mångt och mycket varit Försvarsmaktens år, trots hot om nedskärningar
och besparingar. Det försämrade omvärldsläget inte minst i vårt närområde har lett till en ökad debatt
om säkerhets- och försvarsfrågor. Debatter är positiva, men säkerhets- och försvarsfrågor borde alltid
vara aktuella och inte enbart vid ett försämrat omvärdsläge.
För att möta den förändrade situationen genomförde Försvarsmakten utökad verksamheter av
olika slag under hösten. Amfibieregementet genomförde en beredskapsövning på Gotland tillsammans
med andra marina enheter och flyg som ett led i den utökade verksamheten.
Drygt en vecka efter den avslutade övningen inleddes den marina underrättelseinhämtnings
operationen där förbandet tillsammans med övriga marinen och enheter ur våra Hemvärnsförband löste
skarpa uppgifter på ett utomordentligt sätt. Efter analysarbetet offentliggjordes resultatet av operationen
där det konstaterades att det hade pågått främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård,
försvarsdebatten ökade om möjligt ännu mer.
Under 2014, utgjorde204:e amfibieskyttekompaniet den operativa reserven (IOR14), som en
nationell resurs för att på kort varsel lösa nationella och internationella uppgifter. Styrkan användes för
olika uppdrag och löste uppgifterna även den på ett utomordentligt sätt. Vi har med OR14 dragit många
lärdomar och erfarenheter som vi i framtiden kommer att ha stor nytta av.
Under trettonhelgen ilastades två stridsbåtar, materiel och viss personal ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos för att sätta kurs och fart mot Nederländerna och Den Helder där amfibiesstridsstödsfartyget HNLMS Johan de Witt väntade för att ta emot de svenska enheterna. Innan den
gemensamma styrkan åker till insatsområdet Adenviken utanför Somalias kust, återstår gemensamma
övningar och andra förberedelser. Överstelöjtnant Anders Åkermark är kontingentschef för ME04, en
cirka 70 man stor styrka som främst utgörs av enheter ur Amfibieregementet och Helikopterflottiljen.
Vi alla kommer med spänning följa insatsen.
Samtidigt här hemma är det full verksamhet. Under innevarande år genomförs det bland annat ett
flertal grundläggande militära utbildningar, den första startar redan i mars. En hel del övningar är inplanerade, bland annat BALTOPS som har utvecklats till att bli en viktig övning för både Försvarsmakten
och inte minst för Amf 1. Flera av de deltagande nationerna har amfibieförmåga likt vår vilket ger bra
möjligheter att öva gemensamma amfibieoperationer där vi alla kan utvecklas.
Jag ser mycket fram emot all verksamhet, visst finns det en hel del utmaningar men framförallt
möjligheter. Jag är dock övertygad om att vi kommer att lösa uppgifterna på bästa möjliga sätt.
Amfibiehälsningar Peder Ohlsson

Avliden medlem!
Vi tackar för hans trohet och
behåller honom i vårt minne

Sven Karlsson, Säffle
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Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen
Peter Wilpart, Tienen, Belgien
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I ett tidigare nummer av
Borg-Skum skrev jag en artikel
om den stora sammanhållning
som finns mellan de som
tjänstgjort på dåvarande
Minbataljonen och KA Minskola
vid KA1.

A
		

tt Kustartilleriet bytte namn till
Amfibiekåren har inte stoppat
nya medlemmar att delta i våra möten
eftersom en mindre del av minvapnet
faktiskt finns kvar trots att hela det fasta
minvapnet lades med ett pennstreck i
högkvarteret finns fortfarande minsystem M9 kvar inom Amfibiesystemet.
Det är ett tekniskt modernt rörligt system.
minklubben, som vi kallar oss, är
ingen vanlig klubb i ordets rätta bemärkelse. Det finns ingen vald styrelse, inga
årsavgifter och inga mötesprotokoll. Det
enda vi har är en medlemsförteckning
som vid ingången av 2015 består av ca
110 medlemmar.
Hur började då detta? Flottan har
sedan urminnes tider haft en minklubb.
Några trevande försök, som inte uppskattades i Marinstaben gjordes i slutet
av 60-talet då minörerna inte tyckte att
de hade någon gemensam målsättning
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för minvapnet på det sätt som artillerisystemen hade genom KA Skjutskola
som var med i större delen av beslutsprocessen när nya system skulle tas fram
och äldre renoveras.
Möten arrangerades men det fick
inga egentliga fasta former och i mitten
av 70-talet diskuterade vi inom ledningen för Minbataljonen och KA Minskola
att göra ett försöka att starta upp en motsvarighet för KA minvapen.
Det beslutades då att till det första
mötet inbjuda alla mintygofficerarna i
de olika Kustartilleriförsvaren, cheferna
för FMV Min, divisionscheferna för minutläggningsdivisionerna och givetvis
ledningen för Minbataljonen och KA
Minskola som var de som sammanhöll
det första mötet. Detta koordinerades
med ett första möte där minpersonal från
alla regioner hade sammankallats för att
diskutera materielstatus, fartyg, utveckling och givetvis problem. Om vi ser
mer i detalj diskuterades behovet av
nya ändamålsenliga skarvbåtar, läges
bestämning vid utläggning av minor,
skyddet av landfästen där kablar dras in
från sjön, utformningen av minstationerna m m.
Mötet skedde i Officersmässen,
Grenadjären, på KA1. Vårt första möte
resulterade i en formell sammanslutning

och
som kallades
ord
förande, sekreterare och även en
”mässdirektör” valdes givetvis för att
hälla samman planeringen för den obligatoriska middagen med efterföljande
möte och diskussioner som alltid skedde. Den plats där vi hade de flest mötena
och middagarna var dåvarande Generalstabsmässen som låg i gamla militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan i
Stockholm. Några av de som var med
och som haft olika kopplingar till
SK/K 1 var:
Rolf Högelin, Bengt Ranégie, John
Böttiger, Birger Redmo, Sven Olof
Kviman, Per Edebo, Björn Aronsson,
Bengt Sjöholm och Per Andersson.
Diskussionerna som fördes var mer eller
mindre tjänstebetonade och berörde
våra minsystem, organisationsfrågor

men även de utvecklingsförslag man
jobbade med både inom minvapnet,
dykeritjänsten och de fartyg och båtar
som mintjänsten hade behov av. Behovet av nya ändamålsenliga reglementen
och utbildning i min och båttjänst för
våra kadettkurser diskuterades och därefter genomfördes vilket i hög grad påverkade kvalitén och kunskapsnivån på
de sedan nyutnämnda officerarna.
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Det var ett bra forum eftersom beslutsfattarna för systemen deltog.
Genom personalbyten och mindre
sammankallande till centrala möten i
Stockholm blev det allt mer sporadiska
möten och till slut avstannade detta helt
och hållet. KA minklubben självdog.
2006 skickade vi ut den första
egentliga kallelsen till ett möte och
återuppstod i ny
skepnad. Året därpå hade vi vårt första
möte i större skala i Roddarhuset på
Eriksö i Vaxholm med tillhörande middag. Närmare 50 ”minörer” kom till
mötet. Efter detta möte har vi försökt ha
två möten per år.
Att arrangera stora middagar visade sig ta mycket kraft så förenklingar
gjordes och möten skedde därefter vanligtvis på Vaxholms Hotell och vi kallade det då för ölkvällar. Vi har även haft
ett möte på Bogesunds slott med stor
middag. De senaste två, mycket uppskattade mötena, har vi haft på Vaxholms biograf där vi i lugn och ro och i
trevlig miljö kunnat visa bildspel från
vår tjänstgöring och även en och annan
gammal instruktionsfilm om Kustartilleriet för att få lite nostalgi. Just denna
plats har medfört att vi kunnat rå oss
själva äta en pizza, dricka några öl och
tala fritt utan att andra kan höra oss.
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Ett givet ämne vid varje möte är kring
undervattensverksamheten som tyvärr
tilltagit i omfattning sedan fyra – fem år
igen. Det är ett aldrig sinande ämne att
diskutera kring. Vid vårt senaste möte
presenterades också tankar på hur ett
framtida kontrollerbart minsystem skulle kunna se ut. Ja det är faktiskt så att
man nu insett att det kanske var lite förhastat att skrota alla våra ca 100 minspärrtroppar och nu ska man se över vad
som skulle kunna tillföras marinen med
ny teknik i rörliga system. Vi är några
som informellt tittar på detta och har fått
stöd av olika chefer att framföra våra
tankar som ju baseras på erfarenheter av
våra tidigare systems fördelar och även
brister.
När jag skriver ”minörmöte” så
inbegriper det alla olika tjänstegrenar vi
hade på bataljonen d.v.s. befäl i kate
gorierna minbefäl av olika slag, maskin
befäl, mindykare, båt och fartygschefer,
personal från SK Mintygavdelning,
FMV minpersonal och mintekniker från
SK minservicegrupp. Alla som tillhörde
dessa kan anmäla intresse. Flera är fortfarande i tjänst på Amf 1 och Hög
kvarteret.
En av anledningarna att det är så
pass stor sammanhållning bland minörer
är nog den mycket specifika prägel som

denna tjänst innebar. Tidsplaneringen
fick oftast stryka på foten för verklig
heten. Man visste inte alltid när man
kom till KA1 på måndagen hur veckan
skulle se ut. Visserligen hade vi en planering som alla andra men det hände
hela tiden saker som man inte kunde förutse som exempel stora oljeutsläpp vintertid som gjorde att befälen inte kom
hem på kanske tre veckor, beredskapsuppdrag som gjorde att helgerna fick
spenderas ombord på en minutläggare
eller bevakningsbåt öster om Gotland
eller inspektioner av skyddsobjekt i

skärgården m m.
Det var svårt att förena tjänsten
med krav på hämtning av barn på dagis
m m men det fungerade, oftast för att vi
hade hustrur som var tålmodiga och vant
sig vid att veckorna var svårplanerade.
Det som utmärkte sig för ”minörerna”
var också att det var handfast praktiskt
kunnande som krävdes utöver de teoretiska kunskaperna. Yrkesskickligheten
var stor inom alla kategorier av med
arbetare.

Per Andersson
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...FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA NUMRET

Det gamla rådhuset i Narva – överlevde 2.Världskrigets förstörelse.

Resa till Narva
SÅ BLEV DET DÅ LÖRDAG DEN 15 N
 OVEMBER. Omfattande och riklig frukost, garnityrvård, påbyllsning (kallt och murrigt
väder) och uppsittning i buss för resa till staden Narva. På
vägen besökte vi Sinimäed. Det var här som Carl den XII
krigsväg och slag om Narva tilldrog sig. Idag med busk- och
ogräsytor. Man kan dock tydligt föreställa sig vilka svårig
heter om umbäranden som detta slag innebar. Bl a måste
logistiken och u nderhållet ha varit mycket svårbemästrade.
Dessutom var den svenska truppen numerärt underlägsna
motståndarna. Ändock lyckades man besegra de ryska styrkorna. Det var egentligen flera slag på lite olika ställen där
även befästningen i och kring själva staden spelade en roll.
Det är en omfattande och lång historia som här inte får plats
men gå gärna in på nätet och wikipedia så kan man där läsa
om hur slagen utspelade sig.
Narva ligger på västra sidan av floden Narvas mynning
i Finska Viken. På västra sidan uppfördes ett stort befästningsverk som idag håller på att renoveras till viss del. Vid
flodens smalaste del och invid bron mot den ryska sidan finns
Hermannsborgen. På den östra stranden, den ryska, ligger ett
annat imponerande befästningsverk, Ivangorod. Stadens förmånliga läge vid gränsen i korsningen av handelsvägar har
gjort det möjligt att tjäna förmögenheter men också b idragit
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till att bli en måltavla under krig och konflikter. Staden har en
lång och fängslande historia – studera och gör ett besök. Den
svenska segern år 1700 var inte utslagsgivande för det Nordiska kriget. År 1704 var Peter 1 tillbaka och bombarderade
stadens fästningar i ca tio dagar och ryssarna erövrade staden.
Det mest ödesdigra mot staden skedde under andra
världskriget när de tyska trupperna drog sig tillbaka västerut.
Då bombarderades Ivangorod och ryssarna i sin tur slog sönder staden. Den gamla stadsdelen som var byggd i barockstil
utplånades i mars 1944. Kring staden stod hårda strider som
varade från mars till augusti samma år. Det var mycket förbistrade och hårda strider som gick fram och tillbaka från
Narva västerut till Sinimäed vid de s k blå bergen. Under september lämnade så de tyska trupperna området. De sägs att
stridernas förluster var mellan 100.000 och 200.000 tusen för
sovjeterna och 10.000 för deras motståndare. Att siffrorna för
sovjetsidan är så vaga beror till dels på att man inte hade någon form av formell uppföljning av personalen i sina led vilket är likadant även på andra håll under det kriget. Efter 1945
upprättade sovjetstaten några minnesmärken i form av bl a en
på en stensockel uppställd T34. Det finns även några grav
områden på olika håll runt staden. De tyska soldaternas
gravar utplånades och på dessa platser byggdes bostadshus.
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Vi besökte museet och de minnesmärken som numera finns
vid Sinimäed. Mycket tänkvärt finns i dessa trakter som efter
kriget fick en prägel av sovjetstaten. Detta syns än idag i form
av undermåligt byggda bostadshus m m. Bussresan genom
landsbygden tydliggjorde detta. Det ryska inflytande är likaså
märkbart hos människorna. Det finns någon form av bisterhet
och allvar hos människorna som är olik andra samhällen.
Vi besökte Hermannsborgen som låg insvept i dimma
denna dag och det gamla rådhuset, en byggnad som överlevde
kriget. Ett annat minnesmärke är Andreaskyrkan som gjorde
ett mycket starkt intryck då den inte var helt renoverad från
bombardemanged 1944. Halva byggnaden är återställd men
den andra halvan minner tydligt om eländet – borde stå kvar
som just minnesmärke över galenskaperna.
På Hermannsborgen genomfördes
ett s k stridsspel till
åminnelse av striderna år 1700. Här fanns
en s k svensk styrka i
tidstypiska kläder och
en likaledes klädd
rysk sådan. Med dunder och brak symboliserades nu stridig
heterna. Ett sevärt
skådespel. Efter detta
inbjöds till varm tedryck i borgen – vilket var välkommet
med tanke på det
kalla och fuktiga vädret denna dag. I kväll- Den svenska truppen klar till drabbning!
ningen ute på borggården fick vi bekanta
oss med soldaterna som här levde 1700-talsliv i tidstypiska
kläder, åt och drack som på den tiden. Mycket intressant att
det finns folk som har sådana intressen.
Efter detta drog vi åter till vårt hotell där vi nu erbjöds
en god middag inför kvällens återhämtning.
SÖNDAG 16 NOVEMBER. Stärkt av en natts god sömn och
en stadig frukost gick nu bussresan västerut. Vi for utmed den
sträckan som de svenska styrkorna tog österut. Vi gjorde halt
för ett besök i det lilla museet i Sinimägede och en liten rundtur på kullen där de hårda striderna stod sommaren 1944.

Korum inför ”slaget”.

På kvällen – förbrödring.

For vidare genom staden Sillamäe. En
stad som i sig vore värt ett besök med
tanke på vad som här skedde under sovjettiden. Staden var en
hemlig militär bas som inte fanns ens på kartor eller sjökort.
Här finns en vacker gammal bebyggelse och likaså en byggnadsstil som minner om sovjettiden.
Nu blev det lunchuppehåll i Toila SPAhotell. God mat
och ett mycket modernt hotell invid en fin sandstrand. Här
skulle man kunna trivas några sköna sommardagar.
Många fina intryck att smälta i bussen på väg mot
Tallin. Vid 17-tiden bordades M/S Romantika för återresa till
Stockholm.

Sammanfattningsvis kan konstateras att detta var
något av en resa i både tid och rum. I tid – genom
återkoppling till historien och i rum genom att vi
färdades genom ett land så annorlunda vårt. Vi
ledsagades av mycket trevliga guider. Tack för det!
Som läsaren förstår så finns det mycket mera
att berätta om denna resa men tyvärr är utrymmet
begränsat i denna skrift. Lägg gärna en semesterresa
till detta land, läs på innan och studera historien på
plats.
Som Vapenbroder kan du få prisreducering vid
resa med Tallink/Silja. Ännu bättre – samla ihop en
busslast med bröder och gör en sommarresa. Vi kan
hjälpa dig med det.
Utspisning av trupp modell 1700.
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PS! Det finns fina badstränder vid hotellet Meresuu
i Jöesuu.
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POSTTIDNING Borg-Skum AMF 1

130 61 Hårsfjärden

KALLELSE till

den 28 mars 2015

i lektionsrum Lützen på K1, Lidingövägen 28, Stockholm
(Den gamla kasernbyggnaden intill Högkvarteret)

Medlemmarna ansvarar själva för de egna transporterna till och från K1.
Program:
◆ Ankomst till K1 mellan kl 10.30 till 10.50.
Besöksmottagare ur styrelsen möter upp vid kasernvakten.
◆ Lunch kl 11.00 till 12.00 i militärrestaurangen Kavalleristen.
◆ Kl 12.00 till 12.10 förflyttning till lektionsrum Lützen.
◆ Kl 12.10 till ca.13.00 årsmötesförhandlingar i samma lokal.
◆ Kl 13.00 (ca.) Chefens för Amfibieregementet genomgång av utbildningen vid
regementet och utvecklingen av Amfibiestridskrafterna i synnerhet och övriga
marina stridskrafter i allmänhet.
◆ Årsmötesförhandlingarna avslutas ca. kl 14.00

Anmälan göres senast den 13 mars 2015 med fullständigt personnummer och namn
till Staffan Vestin på hemtelefon 08-768 28 07 eller mobiltelefon 070-725 29 21.
På e-mail staffan.vestin@home.se eller svestin@icloud.com
Om någon medlem behöver speciell kost på grund av allergiska besvär skall detta
anmälas i samband med anmälan om deltagande.
Styrelsen önskar er varmt välkomna till ett spännande årsmöte!

GLÖM INTE ATT BETALA ÅRSAVGIFTEN!
INBETALNING TILL KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA
Kostnaden för att vara medlem i Sveriges äldsta militära kamratförening (1899) är 250 kr/år.
Glöm inte ange namn och personnummer!

Sista inbetalningsdag är 30 april på

9 33 80-4

Du får 4 nr/år av Borg-Skum. Om Du känner för ett frivilligt bidrag så säger styrelsen
ej nej därtill utan tackar så hjärtligt. Du kan även köpa Medlemsnål för 30 kr/st.
Kamratliga hälsningar Skattmästaren

