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luktuerande Vinter – en vecka snö och kyla, en vecka mycket kallt,  
en vecka nästan vår och sedan snö och kallt igen – ungefär så  
upplever jag den här årstiden. Fast det har sin charm eller ? 
 Nåväl, i alla fall inleder vi med en ny årgång av vår eminenta 
 tidskrift Borg-Skum. Längre fram i bladet har jag försökt att se bakåt  
i tiden för att belysa hur vår skrift har vuxit till dagens utseende.
 Hur det blir framgent – kan man fundera över för att vår  
ekonomi är ganska ”racklig” då det är många medlemmar som  
har glömt att erlägga årsavgift för både 2014 och 2015.  
Det ekar i kassakistan!
 Så, om du Vapenbroder känner på dig att ha missat det tillfälle, passa på i närtid.  
Vad behövs för att vi ska komma vidare ? Jo, att alla erlägger sina årsavgifter och att  
vi värvar nya medlemmar. En gång i tiden berömde vi oss för den s k KA1-andan och  
nu har det gått vidare till Amf-anda. Inga uppgifter var för svåra, allt gick att fixa!  
Ställ upp på detta!
 Det pågår en stor mängd ideellt arbete i styrelsen vilket inte enbart omfattar  
tidsinsats utan även en ekonomisk uppoffring.

Se och hörsamma kallelsen till ÅRSMÖTET. Planera in och delta i vår resa till Arsenalen.
Utnyttja chansen att betala in årsavgiften  (är jag tjatig?)

I övrigt, glöm inte bort att motionera!      Red.   

vi önskar komplettera matrikeln med era webbadresser – vänligen sänd in mailadresser till kassören.

ORDFÖRANDE
h a r  o r d e t

  älkomna till ett nytt år i Vapenbrödernas långa 
historia. Jag hoppas att vi under det här året ska 
kunna genomföra flera nya aktiviteter jämfört med 
förra året. Det är både, för föreningen, att återuppta 
aktiviteter som genomförts förr och då tänker jag 
på utflykter. Den första ska gå till Strängnäs, inbju-
dan ser ni på annan plats i denna tidning. Den andra 
planeras mot ett besök vid ett av våra fasta batterier 
som övergått till att bli ett museum. I skrivande 
stund så är valet batteriet på Femörehuvud utanför 
Oxelösund någon gång under september–oktober 
men det kan förändras. Även det är tänkt att bli en 
dagsutflykt.
 Den är också nya aktiviteten för året, en in-
troduktionsresa som vi planerar tillsammans med 
regementet. Det är, vad jag kunnat komma fram 
till, en ny aktivitet för oss i Vapenbröderna men 
motsvarande har genomförts på olika sätt av rege-
mentet förr. Introduktionsresan kommer att ge-
nomföras för ett antal nyanställda officerare under 
två dagar. Det är ett prov som vi gör tillsammans 
med regementet och till ett senare år kanske vi gör 
något motsvarande för alla nyanställda men det får 
utvärderingen av denna första utvisa. Vi ligger kvar 
i planeringen med att börja i Vaxholm och avsluta 
på Berga. Vi mellanlandar på Korsö över natten. 
Geografiskt kommer vi att passera genom skär-
gårdsområdet där två KA-brigader med fyra spärr-
bataljoner fanns grupperade. Tidsmässigt börjar vi 
på 1500-talet och slutar vid senaste sekelskiftet 
2000. Tonvikten blir givetvis 1900-talet. Vi kom-
mer bland annat att följa befäl och soldaters väg vid 
mobilisering från avstigningsplatsen till mobplats 1 
där de fick sin personliga utrustning. Vidare ut till 
sina förband och mobplats 2 där förbandsmateriel-
en fanns vilket för de fasta förbanden var deras 
grupperingsplats.
 En annan uppvaknande aktivitet som jag 
nämnde i förra numret är ”KA-kamratförenings-
träffar”. Då var tanken att vi skulle börja med en 
ordförande träff i Karlskrona i sommar och fort-
sätta med första träffen på Amf 1 nästa år. Inbjudan 
har kommit från KA 2 kamratförening och jag har 

tackat ja. Efter det har två föreningar anmält sitt 
intresse att starta upp redan under sensommaren i 
år. Det kan alltså bli en träff i Göteborg eller på 
Gotland redan i år men mer om det i nästa nummer 
av BorgSkum. Att vi ska arrangera en träff 2017 är 
vi och regementet överens om och det planerar vi 
för.
 Med ett nytt verksamhetsår följer också att 
det är dags att betala årets medlemsavgift. Inbetal-
ningskort medföljer denna tidning. Medlemsavgif-
terna är den viktigaste intäkten för oss och den 
största utgiften är denna tidning som vi hoppas ska 
kunna komma ut med fyra nummer även i år. Att 
jag säger så beror på att ekonomin är ansträngd 
men mer om det på årsmötet den 9/4 på Berga. 
 Inbjudan till årsmötet finns på annan plats i denna 
tidning.
 

Tack för att Du bidrar till att Sveriges äldsta 
kamratförening kan fortsätta och utveckla sin 
verksamhet.

Hoppsan! Jag höll på att glömma den inledande 
sedvanliga väder och årstidsbetraktelsen, så då får 
jag väl avsluta med den. JA, i lördags hade vi 8 
grader varmt och solsken i Täby. Snödropparna har 
börjat blomma så smått och tjälen har delvis gått ur 
marken så fler lökväxter börjar sticka upp. Det är 
härligt när ljuset kommer tillbaka så att det inte är 
mörkt när man ger sig i väg på morgonen och mörkt 
när man kommer hem. MEN bara en vecka tidigare 
var det snö, is och kallt. OCH det kan komma till-
baka. OCH det är troligt att det gör det. MEN våren 
är på väg!

Jag hoppas att vi ses snart, 
senast på årsmöte i april!

Välkomna!

Bengt Persson

V

F
NYTT ÅR MED NYA UTMANINGAR
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I KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

9 april 2016

KALLELSE till

Vapenbröderna genomför stadgeenligt årsmöte den 9 april 2016  
i matsalen på Amf 1, Berga ca kl 10.50–1400. 

Transporter:

Busstransport arrangeras mellan Vaxholm och Berga ToR. Medlemmar kan även  
själva ansvara för den egna transporten till och från Amf 1.

Hållplatser: 
OBS! tiderna är preliminära cirkatider. Avgång från färjeläget Vaxholm kl 09.45, Statoilmacken 
vid Pålsundsvägen kl 09.48, Engarns hållplats kl 09.51, Kulla vägskäl kl 09.56, trafikplats Roslags 
Näsby kl 10.06, Danderyds sjukhus kl 10.11, Klarabergsviadukten utanför Waterfront Hotel  
kl 10.26, Gullmarsplan (efter speciell anmälan) kl 10.36.

Avtransport: från Berga cirka kl 14.30.

Program: 

◆ Ankomst till Amf 1 ca kl 10.50. 
◆ Lunch kl 11.00 till 12.00 i militärrestaurangen Yggdrasil.
◆ Kl 12.10 till ca 13.00 årsmötesförhandlingar i militärrestaurangen.
◆ Kl 13.00–13.30 Övlt Anders Åkermark berättar om den senaste insatsen  
 i Adenviken – ”ME04; svensk amfibieenehet på internationell insats”. 
◆ Årsmötesförhandlingarna avslutas ca kl 13.30.
◆ Kl (ca) 13.30–14.30, guidad rundtur med buss inom garnisonens område

Anmälan göres senast den 23 mars 2016 med fullständigt personnummer och namn  
till Staffan Vestin på hemtel 08-768 28 07, mob 070-725 29 21 eller e-mail: svestin@icloud.com 

I anmälan ska även anges vilket sätt ni tar er till och från Berga. Ni som väljer busstransport 
ska ange vilken hållplats ni vill gå ombord på. 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!

KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

KALLAR TILL MEDLEMSUTFLYKT 
till Skandinaviens största militärfordonsmuseum, Arsenalen,

10 juni 2016

Styrelsen vill på detta sätt bjuda in medlemmarna till en trevlig dag med militärhistoriska 
förtecken. Så här står det på Arsenalens hemsida (www.arsenalen.se):

Skandinaviens största militärfordonsmuseum som visar den militära fordonsutvecklingen  
från 1900-talets början fram tills idag. Du bjuds på en hisnande historisk resa genom dessa 
årtionden. I museet ingår också en fantastisk utställning med tennfigurer samt ett soldattorp 
med anor från 1600-talet där en tillhörande utställning berättar om en svunnen tid.

Museet ligger strax utanför Strängnäs, ca 1 timmas bussfärd från Stockholm. Guidningen på 
muséet tar ca 1 timma. Efter guidningen tar vi sedan en kopp kaffe eller te i muséets café under 
gemytliga former. Efter detta så vänder vi kosan hemåt mot Stockholm.

Resan genomförs om minst 15 medlemmar i kamratföreningen anmäler sig.

Kostnader
Varje deltagare betalar 200 kronor vilket inkluderar busstransport, guideavgift och inträde.
Museet har ett café som serverar kaffe, te, dricka, smörgåsar och bullar m.m. Kostnaden för 
detta står medlemmarna själva för.

Anmälan – bindande
Ni som vill delta i denna utflykt anmäler senast den 23 maj 2016, ert deltagande till  
Staffan Vestin på tel 08-768 28 07, mobil 070-725 29 21 eller e-mail svestin@icloud.com 

I anmälan ska ni även ange om ni vill ha smörgås och/eller bulle etc. till ert kaffe/te/dricka 
enligt förteckningen här ovan. Detta för att Arsenalens personal ska kunna förbereda och 
garantera oss detta i tillräckligt antal.

Varje medlem som vill delta ska sätta in 200 kronor på kamratföreningens konto,  
BG 473-0537, senast 2016-05-23. 

Busstranporter
Busstransporten avgår från Östra Station kl 10.00. Hemtransporten från Arsenalen sker när vi 
själva anser att vi är klara. Bedömt så bör vi anlända Östra Station igen cirka kl 15.00.

Caféets priser:

Kaffe, te eller dricka 20 kr

Bulle 20 kr

Godbitar 20 kr

Ost- och skinksmörgås 28 kr

Köttbullesmörgås 60 kr

Salami- och briesmörgås 60 kr

Räksmörgås 80 kr
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... är att individen uppnår amfibiekrav 
vid rekryteringsmyndigheten och god-
känd grundläggande militär utbildning 
(GMU). Under GK Amf är soldaterna 
provanställda och anställs på GSS-kon-
trakt efter godkänd kurs. Anställda sol-
dater vid andra förband som söker tjänst 
vid amfibieförbanden genomför också 
GK Amf.
 På BERGA genomförs GK Amf 
under Grundutbildningskompaniet, där 

också förbandets GMU genomförs. Från 
hösten 2016 genomförs grundutbild-
ningen vid Amf1 i en ny tappning som 
benämns Grundutbildning ny. Utbild-
ningen är då nio månader lång och pla-
neras bestå av GMU i tre månader och 
befattningsutbildning i sex månader. 
Under befattningsutbildningsskedet ge-
nomförs GK Amf. En stor skillnad jäm-
fört med dagnes koncept är att rekryter-
na under utbildningstiden inte anställs, 

Grundkurs

Grundkurs Amfibie (GK Amf) genomförs årligen vid Amfibieregementet. 

Syftet med kursen är att vidareutbilda och träna soldater mot kategorin 

amfibiesoldat. Kursen genomförs under ca 20 veckor och omfattar främst 

markstrid, fysisk träning, sambands-, sjukvårds- och skyddstjänst. 

Tyngdpunkt läggs på stridsutbildning och fysisk träning, detta i syfte att 

nå förbandskraven som amfibiesoldat. Således är kursen både mentalt 

och fysiskt krävande. Kursen avslutas med övning Amfibie och därefter 

fördelas soldaterna till befattningar på respektive enhet.

Kursen genomförs på BERGA för soldaterna som anställs vid 2.Amfi bie-

bataljonen, samt i GÖTEBORG för soldater som anställs vid 17.Bevak-

ningsbåtskompaniet.

Amfibie – övning THORLEIF

utan erhåller rekrytförmåner. Förenklat 
kan detta jämföras med tidigare värn-
pliktsförmåner, såsom dagersättning, 
fria resor och måltider.
 GK Amf 2015/2016 har genom-
förts i huvudsak på BERGA, men också 
på KORSÖ och MYTTINGE. Förutom 
att dessa platser är utmärkta övningsom-
råden är syftet också att anknyta sol-
daterna till förbandets ursprung. På 
KORSÖ har klassiska moment genom-

förts såsom firning från KORSÖ TORN, 
rensningsövningar på KORSÖ HALS 
och vattenövergång vid BJÖRKÖ–
KROKSÖ.
 Halva kursen är nu avklarad och 
utbildningskontroll genomförts, vilken 
benämns övning THORLEIF. I kursens 
slutskede är fokus att nå fysiska krav 
och stridsskjutningar i grupps- och 
tropps ram. När soldaterna har godkänts 
på kursen och förbandskraven snabb-

marsch, stridshinderbana och övning 
Amfibie, erhålls utbildnings tecken Am-
fibie som bäres på fältjackans högra 
ärm.

Major Patrik Berge
C Grundutbildningskompaniet

Amf 1

Text & foto: PB

kravet för att antas till gk amf...

På historisk mark. Marsch genom Vaxholm 
mot färjan.

Återigen historisk mark – Vid kaponjären nedanför Smörasken. Detta 
var en gång den s k Inre linjen här byggdes låset för farlederna in mot 
Huvudstaden.

Vy mot Oxdjupet.

Nu finns man i den  
s k Yttre linjen. Övnings

genomgång på Korsö.
Kompaniuppställning på Korsö.

Minnesmärke utan maskering. 
Sjöfrontskanon på KO – härifrån 
kunde vi få bra understöd i vår 
markstrid.
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Europeisk  förmåga till 

     nder år 2000 bildade fem eU- 
           nationer med förmågan att genomföra 
 amfibieoperationer en organisation kallad Euro-
pean Amphibious Initiative (EAI). Initiativtagar-
na var Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien 
och Storbritannien. Avsiktsförklaringen med EAI, 
var att de ingående nationerna  gemensamt skulle 
stärka den europeiska interoperabiliteten och ge-
nom gemensam utbildning och träning, optimera 
och förbättra Europas förmåga till att genomföra 
amfibieoperationer. 
 Idén var att de europeiska staterna skulle 
förbättra förmågan till amfibie operationer sam-
tidigt som EAI bidrar till att förbättra även 
 NATOS förmåga.

U
StfC Amfreg Övlt Anders Bohman.

Sverige har förmåga att verka från Amfibiefartyg. 
Här pågår en dockningsövning.

Den svenska Marinen har unika förmågor att 
 verka i skärgårdsmiljö, kustnära vatten, flod och 
deltaområden vilket gjorde Sverige till en värde-
full medspelare. Att amfibieförbanden dessutom 
har förmågan att verka från ett amfibiefartyg var 
ytter ligare ett motiv till att godkänna Sverige som 
stödjande medlem. Förbandet har en längre tid 

Fullvärdiga medlemmar  
och stödjande nationer 
I dag finns det fem fullvärdiga medlemmar (Full 
members) som består av de initiativtagande 
 länderna, utöver det finns sju stödjande medlems-
länder (Associates). 
 Det finns ett antal kriterier för att kunna bli 
fullvärdig medlem, bland  annat är kravet att inne-
ha ett amfibiefartyg vilket de fem nationerna har. 
För stödjande medlemmar är kravet att inneha en 
relevant, om än begränsad kapa citet att delta i en 
amfibieoperation. 
 – Sveriges bidrag till EAI grundar sig på ett 
regeringsbeslut och med det som stöd blev Sveri-
ge en stödjande medlem under år 2015. 

En Amfibieoperation omfattar förband  för amfibiestrid 
och marina förband med mark och luft försvarsförmåga.

Nederländerna är en viktig samarbetspartner avseende amfibieförmåga. 
Här nära samverkan vid landstigningsövning.

dessutom haft ett nära samarbete med Nederlän-
derna som har  resulterat i gemensamma övningar 
men också en skarp insats med amfibiefartyg och 
stridsbåtar i Adenviken under förra året. Finska 
Nylands Brigad är också en stödjande medlem och 
en annan samarbetspartner utöver Nederländerna 
som vårt förband har arbetat med sedan början på 
2000-talet. Tillsammans har vi utvecklat den 
svensk–finska amfibiestyrkan (SWEFIN ATU), 
som kommer EAI till del, berättade ställ-
företrädande förbandschefen överstelöjtnant  
Anders Bohman.

Framtiden
Målsättningen för EAI är att år 2020 kunna bidra 
med en interoperabel amfibiestyrka upp till brigad-
nivå. Styrkan ska då ha förmågan att stödja opera-
tioner eller självständigt kunna genomföra en insats 
upp till 30 dagar. För att uppnå målet kommer natio-
nerna att regelbundet genomföra gemensamma ut-
bildningar, övningar och utbyten. År 2010 genom-
fördes en gemensam övning i  Senegal och i år är det 
åter dags där medlemsländerna har inbjudits för att 
delta i övningen Emerald Move som  genomförs i 
Sardinien i maj månad. Amfibisk träning av olika 
slag kommer att vara i fokus under Emerald Move.
 – Till kommande övning planerar vi att främst 
delta med stabspersonal ur förbandet. Under året 
deltar hela förbandet i större multinationella öv-
ningar, bland annat BALTOPS, där vi tillsammans 
med andra nationer kan öva amfibieoperationer som 
en del i utvecklingen inom EAI. En vanlig missupp-
fattning är att amfibieoperationer begränsas till ren-
odlade amfibieförband, men faktum är att en amfi-
bieoperation är en gemensam operation ingående 
med framförallt  marina förband men också strids-
krafter från både luft- och markarenan. I framtiden 
kanske Sveriges bidrag kan utökas, sa Anders 
 Bohman.

Text & Bild Kristina Swaan

Vi deltar multinationella övningar. Här del av en sjukvårdsövning.

Det svenskfinska samarbetet har utvecklats till en 
gemensam Amfibiestyrka kallad SWEFIN ATU. 
Här en lektion i vapenhantering.
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Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Anders Engström, Brandbergen
Edvard Hallenborg, Saltsjöbaden

   

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

Roy Lindgren, Ålem

tgiven i december 1942. Här kan man konstatera att 
  det var regementet och dess personalavdelning som 
var utgivare. Skriften hade ett otympligt format och 
var maskinskriven.
 Den riktade sig till en ganska stor läsekrets 
med förläggning både på Rindö och Kastellet. Minns 
att det var beredskapstider och således stort man-
skap. Som kuriosa kan nämnas att vi hade egen mu-
sikkår – det finns faktiskt en medlem hos oss idag 
som just hade tjänst i musikkåren.
 Parallellt med B-S gav således Kamratfören-
ingen ut sitt medlemsblad ”Vapenbröderna”. Den 
skriften hade sitt ursprung 1935/36. Det finns f n 
ingen dokumentation som belyser när och varför det 
blev på detta sätt. Måhända att vi kan återkomma 
längre fram om vi kan finna protokoll från den tiden. 
Tyvärr är det så att vårt arkiv har skadats i samband 
med de otaliga flytten som vi tvingats till genom åren 
– beslutsfattare har dålig respekt för historien. Ändå 
är det så att vår tidskrift är det enda som har nedteck-

nat det som skett genom decennierna. Under mina år 
vid regementet och sedermera som redaktör har det 
flyttats 8 gånger. När det flyttas, anlitar förbandet 
flyttfirmor som packar och kör till ny plats varje 
gång. Noggrannheten härvid är inte ansvarsfull och 
varje gång försvinner det dokument, tidskrifter och 
böcker samt vissa andra saker såsom gåvor minnen 
m m. Vi hade en bra samling äldre instruktionsböck-
er typ SoldF, RekriKA, Svensk Soldat, KAmtrl m fl 
som har försvunnit i sådana sammanhang. Sådana 
skrifter är viktiga för en redaktion då man emellanåt 
behöver återkopplingar.

Nåväl, åter till början av1940-talet.
Det är f n otydligt när Borg-Skum och Vapenbrö-
derna slogs ihop till en skrift utgiven av Kamratför-
eningen. Jag har funnit ett exemplar av Borg-Skum 
med årg 2 och nr 15–18 september 1942 utgiven av 
regementet som regementstidskrift. Där finns nu 
 Regementets logo på sid 1.

NYTT Å R O C H NY TT ÅRGÅNGSNUMMER 
Hur var det egentligen med vår tidskrift? Jag började gräva i vårt arkiv för att få en återkoppling och upp-
täcker då att vi tyvärr saknar en del tidsdokument i form av tidigare Vapenbrödertidskrifter. Ingenting från 
1900-talet början. Kan dock konstatera att det finns ett antal gamla exemplar av det då kallade ”Medlems-
bladet” Benämnt ”Vapenbröderna”. Den riktiga dyrgripen i sammanhanget är ”Borg-Skum” nr 1 Årgång 1.

EN tillbaka-Blick

Kan likaledes konstatera att det 
1949 med årg 8, nr 3 oktober be-
nämns Regementets och Vapen-
brödernas tidning. Då finns också 
en annan stiliserad logo. Således 
måste det under 40-talets mitt har 
blivit en hopslagning av de två 
skrifterna och blivit endast vår tids 
Borg-Skum utgiven av Kamratför-
eningen.
 För den som har tid och råd 
finns här en hel del Förbands-  och 
Föreningshistoria att dokumentera 
och nedteckna.
 Under några av de gångna 
årens årsmöten har det framförts 
synpunkter på att förändra och an-
passa till Amfibieregementet eller 
Kåren och då med mera anknyt-
ning till nuvarande grupperings-
plats. Måhända, att när andra ge-
nerationer tar över, att ett nytt 
namn kommer att ta form. Härvid 
måste dock en viss försiktighet 
iakttas så att inte vår historik kom-
mer till skada. Namnet Borg-
Skum är förankrat i breda kretsar 
och så är och vårt Föreningsnamn 
Vapenbröderna. U
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Kanske vi ska tänka på en nystilisering av det 
gamla medlemsbladet. Nog för denna gång!

Red.
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