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Oskar Fredriksborg i SEPTEMBER 2005

Upprättade på Byviksfortet på Rindö i sekelskiftet 1800-1900 för försvar av den inre delen av leden mot huvud-
staden.1940 utflyttade till Lidö för att kunna freda Havssvalget från fientligt intrång. Nu pensionerade och ligger 
vid Nedre Verket på Rindö i väntan på – skroten – eller möjligen tillbaka till Byviksfortet som kunde bli ett bra 
museum?
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Nu går sommaren mot sitt slut vilket här i 
skärgården markeras bl a med stark dagg
bildning – varje morgon dryper båtarna av 
fukt och altaner ser ut att ha varit påregnade. 
Ett och annat gult löv syns här och där i 
 buskarna och björkarna har fått en grönfärg 
som skiftar mot brunt – hösten är på väg.
 På Regementet är det febril verksamhet med 
planering inför flytten till Berga. Perso nal som 
slutar i försvaret har avtackats. Här försvinner 
trotjänare och kompetens i stor omfattning. 
Gilla läget.
 Trösten i detta är att det inte finns någon 
skugga på de kvarvarandes ambitioner och 
tro på framtiden. Jag kan dock inte frigöra mig 
från tanken på all den planering och övning som 
genomförts under alla år inför ett even tuellt 
anfall mot landet. Vart har all denna kunskap 
tagit vägen? Kan man idag fortfarande genom
föra rörlig strid i skärgårdsmiljö (för att ta ett 

exempel) med behov att kunna genomföra 
marsch och stridsgruppering dager och mörker 
över erforderliga ytor? Kommer det att finnas 
kvar övningsområden  i våra närområden för 
att öva dylik verksamhet? Frågorna hopar sig.
 Det vore värdefullt om någon vapenbroder 
kunde inkomma med lite tankar och exempelvis 
upplysning om allt detta.
 Det har varit Regementets Dag – som vanligt 
i strålande solsken – med stort antal besökare 
varibland det fanns en hel del Vapenbröder. 
Dock var det för undertecknad en vemodets 
tillställning då det var sista gången på Oskar
Fredriksborg. Sorgligt.
 Vi har ambitionen att ge er utförlig rapport 
om flytten och delar av detta nummer och nästa 
nummer kommer att ha sin tyngdpunkt på detta.
 Vi efterlyser fortfarande inlagor om upp
levelser, synpunkter m m.

Red.
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då är de flesta av oss tillbaka efter en väl
förtjänt ledighet och jag hoppas att det har varit 
skönt och att batterierna är fulladdade med en
ergi för framtida utmaningar. Först vill jag passa 
på att tacka för alla de fantastiska insatser som 
gjorts sedan förra numret av denna tidning. 
 Ni har alla stor heder av genomförandet av 
slut övningarna både i Göteborg och i Finland. 
Vilka fantastiska amfibiesoldater och befäl vi 
har. Jag är mycket stolt över den professiona
lism som visades under övningen i Finland då 
förbandet representerade sig själva, amfibiekå
ren och Sverige på ett mycket förtjänstfullt sätt. 
Så var även fallet i Göteborg där en väl genom
förd övning  under ledning av CAmf 4 innehöll 
delar av våra GU-förband.
 Regementets dag genomfördes med sed
vanligt vackert väder och mycket stor uppslut
ning. Vi kan vara stolta över den förevisning 
som gav en mycket bra presentation av våra för
mågor inom amfibiekåren. Kön till stridsbåtarna 
var som vanligt mycket lång.
 Jag vill framförallt tacka för allt det arbete 
som har genomförts för att skapa och bemanna 
den nya orga nisationen som genomförts med 
stor integritet och  ödmjukhet. 
 En tid med stor turbulens och många utma
ningar har tack vare era insatser skapat de möj
ligheter som nu finns att med full kraft ta tag i 
den nystart som det nya Första Amfibierege-
mentet får på sin nya plats. Detta arbete skall 
genomföras i samma anda av att hitta lösningar 

på utmaningarna och bibehålla samt utveckla 
förbandsandan. Det finns mycket erfarenhet som 
man skall ta till sig på alla nivåer och samarbete 
skapar resultatet. Vilken fantastisk möjlighet att 
få lära känna nya med arbetare. Samtidigt skall 
vi ha stor ödmjukhet och tacksamhet till dem 
som nu lämnar vår organisation och går vidare 
till nya utmaningar.

   Det är din insats som avgör resultatet!

Vi har en bra infrastruktur och en högst profes
sionell personal att bygga på nere i Bergaområ
det och våra förutsättningar är mycket goda att 
fortsätta upprätthålla och utveckla en insatsbe
redd amfibiekår. Vi är beredda att ta vår del både 
nationellt såväl som internationellt och vår för
måga är efterfrågad!
 Detta är min näst sista text till Er i detta 
forum. Eftersom mitt förordnande vid förbandet 
tar slut vid årsskiftet kommer min ställföreträ
dare, Öv Jonas Olsson, att få ett stort inflytande 
under vår nystart. Han återkommer med sin pro
gramförklaring i nästa nummer. 

Med bästa amfibiehälsningar,
Chefen
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regementsstaben – har som ovan sagts flyttat in i 
”Breidablick”. Fördelen med denna plats gentemot 
grupperingen på Rindö är att Staben som helhet sitter 
samlat i en byggnad där man på Rindö satt i både 
kanslihus och i ”Schubacken” intill vakten. Regements
chefen – i likhet med flera av hans medarbetare – får både 
balkong och vidunderlig havsutsikt över Hårsfjärden. 
 Men Berga slott då? Hade inte det varit mera 
ståndsmässigt? Åtminstone för regementsledningen?

Här har vi att göra med en modern 
inställning till ledarskap och 
sammanhållning. Chefen fjärmar 
sig inte från ”de sina”. Slottet ägs 
av Fort verket och dess restauration 
drivs av FM log. Det kommer att 
användas som mäss och som 
representations lokal för olika 
sammankomster inom försvaret.
 Nu har två officersföreningar 
uppgiften att klona sig och därefter 
se hur mässverksamheten skall 
drivas. I byggnaden kommer 
dock Marininspektören och 
C Amf 1 att disponera represen
tations kontor.

 Ett rörligt förband
                förflyttar sig

Nu är flyttet oåterkalleligt. 
Det är bara att acceptera och 
göra det bästa av situationen. 
Den 1/9 2005 var en milstolpe 
i detta avseende. Då omgrup-
perade regementsstaben för att 
börja verka från sina nya loka-
ler i ”Breidablick” på Berga. All 
personal hade denna dag sam-
lats i biografen på gamla KA1 
för att få klart för sig hur fördel-
ning till arbetsplatser på Berga 
såg ut.  Personalchefen redo-
gjorde för personalläget. Ett va-
kansläge på c:a 30 befäl  (16 
har lämnat för polishögskolan. 
14 befäl skall fylla de platser 
där regementet har beman-
ningsansvar på andra orter) pa-
rat med uppgiften att med befäl 
bemanna en tilldelad högvakts-
styrka under 2006, gör utbild-
ningsläget något bekymmer-
samt. Lägg därtill det 
an   ställningsstopp som gäller. 
Uppgifter är dock till för att 
 lösas och det kommer man att 
göra även med ett ansträngt 
personalläge. Förbandsandan 
lever. Den följer sitt förband 
med dess traditioner och säljs 
inte av Fortverket i samband 
med byggnaderna på Rindö.

Ny adress för regementet blir:
1.  Amfibieregementet

130 61 HÅRSFJÄRDEN
Vxl. 08 502 65 000

Fördelning till platser på Berga

Regexp personal. Fr v: Inger Freij, Carina Carlsson, Pia Alpmark, 
Ann Norin.

Tillträdande regementschefen
 Öv Jonas Olsson med sin sekreterare 
Susanne Svedenblad.
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bataljonstab – sitter i 
f.d. Radar  skolan (”Vanheim”) 
nedanför ”Breidablick”. Verk
samheten kan C Amf 1 följa med 
kikare från sin balkong om han så 
önskar. Skulle det elektrifierade 
sambandet upphöra att fungera går 
det bra att från taket på radarsko
lan upprätthålla det med signal
flaggor. Här kommer också att 
finnas speciella lektonssalar för 
ledningskomp liksom utrymmen 
för båtförarnas navigationsför
beredelser.

adyk/amfdyk – 
Tar över lokalerna 
i Marinens dykcen
trum. Urf och 
Spiggen blir dock 
kvar till dess att 
likvärdiga lokaler 
skaffats fram i 
Karlskrona. I DykC 
skall man kunna ta emot röjdykare från 4:e sjöstridsflottiljen 
liksom armédykarna från Eksjö. Även brandförsvar, polis och 
specialförband lämnas tillträde.

Ias (Internationella 
amfibiestyrkan) och fote
(funktions och typför
bandsenheten) – flyttar in i 
f.d. 4:e minkrigsflottiljens 
lokal ”Thrudheim”.

PIrerna 3 och 4 – skall 
förses med flytbryggor 
under första veckan i 
oktober. Här kommer 
stridsbåtarna att ligga medan 
de större underhållsfartygen 
klarar den befintliga 
kajhöjden. Bergapiren ställs 
till förfogande för djupgå
ende tonnage såsom Visborg, HMS Rotterdam och liknande 
fartyg för internationellt samarbete.

UhkomP kommer att husera i ”Signe” och ”Monitor”. Två 
byggnader som hänger ihop. Varav Monitor kommer att 
utgöra maskinmotorhall för stridsbåtar

strIdsbåtskomP och bekämPnIngskomP soldater blir 
förlagda i ”Oden” medan man hittar befälsutrymmena för 
dessa kompanier i den närbelägna byggnaden ”Balder”.

närskyddskomP jämte Vb-fUnktIon finner vi i ”Freja”
kontraktsanställda serg. Avsedda som stöd vid 
stridsbåtsförarutb. Förläggs i ”Saga”

amfskytte och UhkomP soldater får förläggning i 
”Hugin”, medan lednIngskomP och kjkomP förläggs 
i ”Munin”.

Insats och VaktkomP på 230 man, avsedda för högvakts
tjänsten, hittar vi dels i ”Vesta” men också i ”Munin”.

hVfrIV (Södertörnsgruppen) håller till i ”Ran”. Möjligen 
blir detta lydnadsmässigt en underavdelning inom amfibie
regementet. Motsvarigheten till Kasern 4, dvs filmsalar 
och lektionssalar, utgör gamla MKHS (Marinens krigshög

skola) och före det MKS (Marinens kompani
officersskola) lokaler. Byggnaden heter 
”Njord”.
     Huset ”Magne” är en reservbyggnad som 
tidigare bl a varit hemvist för sjukvårdsskolan. 
Här kommer sannolikt Borgskum att få 
disponera lokal. ”Ragnarök” blir kvar i sin 

funktion som brandsläckningsanlägg
ning. I avtal med brandförsvaret 
kommer sannolikt detta att stå för 
lärarkompetensen i utbyte mot till
gänglighet för sina behov.

 Ett rörligt förband
                förflyttar sig

Personalchefen Jesper 
Frithzell redogör för 
personalläget i 
biografen KA 1.

Sista mötet med gänget? Kaffe efter avslutat 
personalmöte i biografen.

Anders Blom visar på byggnaden Magne 
där Borskums nya lokal föreslås ligga.

Grenadjärens officersmäss ersättare 
– Berga slott.

Forts s 6

Njord – Kasern 4:as ersättare.
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BAlDER – son till Oden och Frigg. Fager 
och god. Frigg tog löfte av alla ting att 
inte skada Balder, men inte av misteln. 
Loke lurade den blinde Höder att skjuta 
en mistelpil mot Balder vilket dödade 
denne. 

BREiDABlick – Balders boning.

FREJA – dotter till Njord, kärlekens och 
fruktbarhetens gudinna. Odens 
älskarinna och åtrådd av jättar.

HugiN – (Håg) korp som tillsammans 
med Munin (Tanke) varje dag flög ut i 
världen. Vid återkomsten satte de sig 
på Odens axlar och berättade vad som 
förevarit.

MAgNE – son till Tor och jättekvinnan 
Jarnsaxa (”hon med järnsvärdet”). 
Magne är ett gammalt ord för styrka 
och makt.

MoNitoR – ingen relation til gudasagan. 
Betyder varnare eller förmanare.

NJoRD – gud som råder över vind och 
hav. Åkallades vid sjöfärder liksom vid 
jakt och fiske.

oDEN – den främste bland asar. 
Stridens, vishetens och dödens gud.

RAgNARök – världens undergång

RAN, – havsjätten Ägirs hustru som 
fångar drunknade sjömän i sitt nät.

SAgA – en annan benämning på Odens 
hustru Frigg.

SigNE – tvillingsyster med Sigmund, 
båda völsungar. Völsung gifte sig med 
Ljod – jätten Hrimners dotter och fick 
bl a dessa tvillingsyskon.

tHRuDHEiM – Tors hemvist
VANHEiM – Vanernas hemvist. Vaner 
och Asar var ursprungligen två 
gudasläkter som låg i krig med 
varandra. Freden ordnades så att man 
tog gisslan av varandra. Varför 
gudasagan innehåller gudar av både 
asasläkt och vanasläkt.

Liten namnförklaring i bokstavsordning
Byggnader, nämnda i ovanstående text, 
kan behöva sin förklaring.

Slutord
Allt tyder på att förbandet kommer att anpassa sig väl till sin nya placeringsort. 
Vi i redaktionen kommer att följa utvecklingen och får anledning att närmare 
presentera varje avdelning för sig i kommande nummer. Vi vapenbröder sörjer 
förlusten av gamla ”Borgen”, men vi måste inse att Berga också bjuder på 
möjligheter. Om inte annat av ren nyfikenhet bör vi söka oss dit när väl förbandet 
”satt sig”.  

WEM  

Övriga områden
Vitsgarn blir en del av Amf 1 övningsområden, 
medan Märsgarns huvudmannaskap överförs till 
C Amf 1 som därmed förvaltar ungdomsutbildningen 
(Sjövärnskåren) på platsen. 

Oden – vplförläggning.

Thrudheim.

Breidablick – säte för regementsstaben.

Vanheim – sett från regements‑
chefens balkong i Breidablick.

Här kommer stridsbåtarna att ligga 
då flytbryggor tillförts.

Forts. Ett rörligt förband...
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Oden – vplförläggning.

MDM*) Södertörnsgruppen inom Haninge garnison utgör i 
detta avseende inget undantag, tvärtom. Ett omfattande och 
intensivt arbete med att finna rätt i sin roll och med en balan
serad ansvarsfördelning pågår för fullt samtidigt som kravet 
på närvaro och stöd åt pågående verksamhet alltjämt är gäl
lande. Vidare föreligger ett stort behov av utbildning för de 
nya medarbetare som tillträder befattningar inom organisatio
nen 2005-09-01
 utöver denna förändring kommer MD**) organisation 
inom hela riket att avvecklas fr o m årsskiftet varvid garnisons
chefer respektive regementschefer är planerade att överta led
ningsansvaret. Inom Haninge garnison gäller detta C Amf1 
som framledes skall axla produktionsansvaret för Södertörns
gruppen. Detta ansvar kommer härvid att omfatta huvudman
naskapet för hemvärnsutbildningen samt stödet till frivillig
organisationerna. Vidare är avsikten att utöka garnisons
 chefernas territoriella ansvar. Till saken hör också att Amf 1 
genomför flytt av hela sin verksamhet från Rindö/Vaxholm 
till Berga /Haninge med början i september. Under denna 
 period tar man dessutom mot en inryckningsomgång som 
man tvingas utbilda på Väddö då omfattande ombyggnation 
och anpassningsåtgärder krävs på Berga före det att vpl
 utbildningen kan ske med full kraft inom garnisonen.
 att det utifrån dessa förutsättningar kommer att upp
stå svackor i ledningsförmågan torde väl stå tämligen klart. 
Ett stort ansvar ligger därför på de som genomför verksamhe
ten inom såväl Hemvärnet som inom frivilligorganisationerna 
medan Södertörnsgruppens stöd endast kan ske med reduce
rad kraft under en övergångsperiod.
 Nåväl, vilka mera övergripande frågor kommer Söder
törnsgruppen att inrikta sig mot inför framtiden? Enkelt ut
tryckt skulle man kunna sammanfatta dessa såsom 

1 Genomföra en nyorganisation av de fyra Hemvärns
bataljonerna med reviderade uppgifter som följd, 

2 samordna/integrera såväl frivillig som Hemvärns
verksamhet med Amf1 förbandsproduktion, 

3 Genomföra en övergång till stridsbåtutnyttjande inom 
Hemvärnet samt skapa ersättning för äldre båtpark för 
frivilligverksamheten, 

4 Ersätta äldre vapen och mtrl samt skapa rationella 
förutsättningar för en utvecklad förrådsställning.  

Inom ramen för dessa rubriker döljer sig ett antal delprojekt 
och utvecklingsbehov. Över tiden kan man nog konstatera att 
man ej kommer nå målet inom den närmaste perioden utan 
snarare i varierande grad under de kommande åren. Detta an
tagande kan måhända låta en smula negativt men i alla fall 

enligt min erfarenhet är det bättre att vara realist än att dela ut 
löften om förbättringar som ej har möjlighet att realiseras 
fullt ut i närtid.
 hur tänker då södertörnsgruppen tackla dessa frågor 
inför framtiden? Till att börja med krävs kanske en lite an
norlunda approach till den organisation som vi stödjer. Det är 
viktigt såväl med en utåtriktad marknadsföring som med ett 
aktivt stöd och nära samarbete med den personal som i 
 huvudsak skall bedriva verksamheten. Detta gäller naturligt
vis i samma grad  frivilligverksamheten som HVutbildning
en. I botten för hela resonemanget skall naturligtvis de skarpa 
uppgifterna också ligga som grund. I detta sammanhang krävs 
ett tydliggörande av vem som framledes skall inrikta och an
svara för den territoriella verksamheten. En tydlig inriktning 
och prioritering krävs inom hela uppgiftsspektrat vilket i sin 
tur också kan innebära att delar av de uppgifter man utbildar 
sig mot idag kommer att få stå tillbaka.
 det hemvärn som verkar idag inom Södertörnsgrup
pen har i de flesta avseenden helt andra uppgifter och med 
detta också helt annan sammansättning än för kanske 10    –15 
år sedan. Då gällde mera stationära uppgifter kopplade till en 
tydlig krigsorganisation inom bl a Kustartilleriet. De bataljo
ner som är organiserade under Södertörnsgruppen har ju sin 
historia inom de forna brigadstrukturerna. Idag utbildas för
banden mot mera generella uppgifter och med krav på en 
större flexibilitet i sitt uppträdande. För att uppnå de mål som 
återfinns i dagens långsiktiga planeringen skall härvid för
banden erbjudas utbildningsförutsättningar som är matchade 
mot dessa mål. En viktig del inom ramen för detta är vad gäl
ler Södertörnsgruppen också att innehålla den marina identi
teten inom ramen för ställda uppdrag.
 vidare finns behov av ett antal befattningar inom in
satsorganisationen som bemannas av de frivilliga försvarsor
ganisationerna. Härvid föreligger med en krympande värn
pliktsutbildning ett utökat behov av rekrytering för att fylla 
organisationens behov. Ett av kraven kommer med detta att 
bli en förlängd kombatantutbildning så att den kan jämföras 
med dagens GSU. Även om det i dagens läge inte går att be
stämma exakt den volym och omfattning som frivilligorgani
sationerna skall ges i uppdrag att ta fram är FM av den upp
fattningen att alla som nu finns i den s k kompetensbanken 
behövs. 
 Arbetet inom Södertörnsgruppen inriktas nu mot att 
söka identifiera en tydlig målbild med marin karaktär med de 
förutsättningar som beskrivits ovan som grund. Härvid ser vi 
fram mot ett fruktbart samarbete med Amf 1. Många utma
ningar föreligger således för oss inom gruppen där målsätt
ningen att lägga fast en tydlig och utvecklad roll inom FM 
framtida organisation är klar och entydig.

Göran Rosenblad
Nytillträdd Chef för Södertörnsgruppen

och Frivilligverksamhet
         vid Södertörnsgruppen på Berga

De omfattande förändringar som FB 2004 inneburit för FM inte 
minst inom marinen överskuggar för närvarande såväl genom
förande som planeringsverksamhet. För de organisationsenheter
som befinner sig inom avvecklingsorter innebär detta en 
total omfördelning av befattningar och individer. 

Framtida 
  Hemvärn

*MDM = MilitärDistrikt Mitt          ** MD = MilitärDistrikt
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Svensk – finsk

Amfibiestyrka
samövar

text: mats lindberg, övlt
 kristina swaan, mj

foto: kristina swaan

under juni månad genomförde Vaxholms amfibierege
mente tillsammans med Nylandsbrigad  en två veckor lång 
övning i södra Finland. Syftet med  övningen var att fort
sätta utvecklingen av en gemensam internationell Amfibie
styrkan (ATU, Amfphibious Task Unit). En utveckling som 
pågått sedan 2001 och som nu går in i sin slutfas. Slutmålet 

är att Sverige och 
Finland gemensamt 
upprättar en styrka 
för internationella 
uppgifter och som är 
anmäld till något av 

Europas styrkeregister. Tyngdpunkten under övningen låg i 
att fortsatt utveckla metoder för ledning, lära sig varandras 
orderuttryck, taktik, metoder och funktionsprinciper. Detta 
gjordes bl a genom att de finska officerare som ingick i ba
taljonsstaben deltog i ordinarie bataljonsövning i Stock
holms skärgård. Vidare planerades ett skede i Finland före 
själva förbandsövningen med bl a skarpskjutningar. Då vi 
har olika säkerhetsbestämmelser länderna emellan fick den 
nationella regel som är strängast tillämpas. Vid vissa tillfäl
len var detta svenska regler och ibland vice versa men resul
tatet blev en mycket lyckad skarpskjutning för det svenska 
kust jägarkompaniet. Att kunna genomföra skarpskjutningar 

och gemensamma  övningar är 
ju en förutsättning för att ett ge
mensamt förband skall kunna 
inneha beredskap för interna
tionella uppgifter. Ingående 
kompanienheter från Vaxholms 
 Amfibieregemente var kustjä
gare, robotpluton och stabs/un
derhålls förband samt stabs 
funktioner, totalt ca 300 man 
och 25 fartyg. Tillsammans med 
de finska förbanden bildades en 
bataljon om ca 700 man. Batal
jonen organiserades med ett 
finsk/svenskt stabsunderhålls

kompani där integreringen gick ända ner till plutonsnivå. 
Vidare två  nationella kustjägarkompanier samt ett finskt 
amfibie skyttekompani där den svenska robotplutonen un
derställdes. Allt under ledning av en svensk/finsk bataljons
stab. Syftet med den varierade integrationen var att pröva 
vilka nivåer som är lämpliga till detta och på vilken nivå 
man bör ha rena nationella struk turer.

Övlt Mats Lindberg, 
bataljonskommendör 
vid Vaxholms Amfibie‑
regemente.

Kommendör Jukka 
Tuononen är övnings‑
ledare för FINSVE 05.
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Forts s 10

den 9 juni satte enheterna kurs och fart mot 
Finland, närmare bestämt Hangö området. 
 Under hela övningen togs det som van
ligt stor hänsyn till säkerheten, därför genom
fördes såväl skarpskjutningar som naviga

tionsövningar och materielutbildning på varandras 
utrustning innan övningen drogs i gång i full skala. 
 Pionjärerna vid Nylandsbrigad genomförde också en 
specifik truppminutbildning för de svenska förbanden 
vilken avslutades med en uppskattad sprängförevis
ning. Vidare fick de svenska enheterna besöka front
museet på Hangö och erhåll under sakkunnig guidning 
krigshisto riska kunskaper.
 ramen för övningen var en internationell krissitua
tion. Den gemensamma amfibiestyrkan hade till uppgift att 
med maktmedel lösa krisen mellan två stridande parter, en 
så kallad Separation of Parties by Force (SOPF). Scenariot 
var skapat för att ställa förbanden inför enkla stridsuppgifter 
såväl som uppgifter med väpnad strid. Övningen började 
med spaningsuppgifter i Syndalen som bl a avlöstes av min
röjning, skyddande av sjötransportvägar, avvärjningsstrid, 
strid i bebyggelse och som slutade med anfallsmål i 
 Helsingfors området.
 då nylandsbrigaden är svensk talande kan man tro att 
det fungerar helt smärtfritt när det t ex handlar om orderter
minologi, men så inte alltid fallet. Vi använde ofta samma 
ord, men innebörden kunde trots det skilja sig en del, därav 
den viktiga förstegsutbildningen innan övningen drogs i 
gång. När man som finlandssvensk säger ”ja det är klart” 
betyder det ”ja det är uppfattat” och inte att det är färdigt. 
Dock är det så att vi är mer lika än olika i de allra flesta 
ämnesområden. Många saker som  lägesangivning, antal 
streck på kompassen och eldsignalering med granatkastare 

är det bara att bestämma: så har gör vi. Sen fungerar det all
deles utmärkt. En annan värdefull erfarenhet var intresse för 
utlandstjänst som skapades bland våra värnpliktiga, många 
av dem skulle efter muck söka internationell tjänst.
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en stor skillnad var vår person liga ut
rustning och materiel, framförallt var 
det skillnader mellan våra sambands 
system vilket ibland kunde skapa pro
blem. Sambandssystemen är utvecklade 
för att vara nationella. Sambandsoffice
rare från de båda länderna att lyckades 
väva ihop radiosambandet till fungeran
de första försök. Att bataljonen blev ut
satt för aktiv störning under förbands
skedet gjorde inte situationen lättare. 
Men trots allt var sambandet integrerat. 
En sak som definitivt förenar oss är att 
vi båda har välutbildade, välmotiverade 
och kunniga soldater som anser att pro
blem är till för att lösas och hinder för 
att övervinnas.
 ett av syftena med övningen var 
ju just att hitta styrkor och svagheter. 
I detta nu bearbetas gjorda erfarenheter 
för att dessa skall kunna ligga till grund 
för fortsatt utveckling. I planerna åter
finns fortsatta samövningar med de 
 finska förbanden under hösten 2006. 
Antingen i Sverige, Finland eller en 
 in ternationell övning i ett tredje land. 

Vi har en spännande och utmanande 
framtid att möta med den gemen
samma amfibiestyrkan.   

Forts. Svensk–finsk Amfibiestyrka...



11borg-skum   3/05

Avlidna
medlemmar!

Vi tackar för deras trohet och 
behåller dem i vårt minne

Nya medlemmar!

John Boman Värmdö
Björn Engwall Göteborg
Sven Eriksson Mjölby
Lennart Goding Sköndal
Helge Henriksson Enskededalen
Ragnar Häggström Solna
Bertil Lundblad Saltsjö-Boo
Bernt Lundqvist  Växjö
Rolf Rydbrink Söderköping
Åke Ryttinge Enköping
Fredrik Tjusberg Söderköping
Hans Weman Valdemarsvik

Alexander Berardi Åkersberga
Åke Björkered Segeltorp
Anders Bohman Vaxholm
Joakim Bornestad Enskede Gård
Adam Camél Täby
Sven-Eric Enqvist Enköping
Gudmund Eriksson Märsta
Patric Fahlander Sundbyberg
Mats Furenius Nacka
Magnus Kärvin Knutby
Freddy Lundgren Hässelby
Stefan Melin Stockholm
Roger Nilsson Stockholm
Jörgen Nilsson Solna
Rolf Noberg Hägersten
Nils Nyborg Alnö
Tom Sandberg Väddö
Mats Sjöquist Sundbyberg
Bo Sunnefeldt Karlsborg
Jan Sällbom Stockholm
Jan Söderlund Ingarö
Jonas Olsson               Täby
Rikard Askstedt            Vallentuna

den 10 november kl 18.30 på långa raden
Adress: Långa Raden 8 Skeppsholmen

Program: Kl 18.30–18.45 Samling
 Kl 18:45–  Möte · Middag · Musikunderhållning
Middagen består av
Smör, ost och sill, (snaps finns att inhandla). Öl eller vatten.
Ärtsoppa med varm punsch. Pannkakor. Kaffe

För de som kommer från Vaxholm avgår buss från färjeläget 
Söderhamnsplan kl.17.00 Bussen stannar vid ordinarie hållplatser.
Ange vid anmälan var Ni vill kliva på.

Bindande anmälan 
sker genom insättning av 250:-/pers på postgiro 9 33 80–4 
senast den 31 oktober.
Glöm ej att ange om Ni skall åka med bussen och var Ni vill kliva på.

                                                                 Välkomna! Styrelsen

Höstmiddag
                       med möte

Foto: HJS

Vi hälsar dem
 välkomna i kamratkretsen
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solsken, solsken, 
solsken som bruk
ligt vid denna till
ställning oavsedd vilken månad och dag på året som 
det genomförs! Det har sagts tidigare att  solen alltid 
lyser på en Kustartillerist men nu kan man måhända 
påstå att solen lyser över OskarFredriksborg ty det 
ska ju inte finnas kvar några Kustartille rister.Vi får 
hoppas att Amfibiekåren har ärvt denna tur med 
vädret och får det även framgent i sin nya gruppe
ring på Berga vid dylika tillfällen – avvakta och se.
 Som vanligt kom det många gäster och gläd
jande nog många Vapenbröder för att närvara denna 
sista gång som Rdagen avhålls på OF. Som under
tecknad tidigare nämnt, så känns det mycket ve

modigt ty det är ju många 
av oss som har tillbringat så 
gott som hela sitt  yrkesliv 

på Regementet. Dom här byggnaderna och murarna 
andas tradition och återger stilla ekon av glädja och 
sorg, kamratskap och tvister, förhoppningar och 
ängslan – men fram förallt en hög framåtanda, en 
vilja att alltid lösa uppgiften och en hög samhörig
het. Det sistnämnda visade sig icke minst vid nödsi
tuationer och beredskaps höjningar med allvarsbak
grund. Vi hade ju det kalla krigets hot om 
överhettning som lurade runt hörnet.Jag minns tyd
ligt allvaret som trängde sig på oss i o m U 137 
grundstötning och efterföljande år av frustration. 
Då kom vår anda att tas på prov och – den stod sig!

REGEMENTETS DAG
Fredag 8 juli

Regementschefen tar emot förbandet.

Musikkår och fanvakt.

Fanvakten ur en annan vinkel

Även Musikkåren kan betraktas 
annorlunda.
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Nu står nya tag för dörren och innevarande genera
tion får föra arvet vidare och hålla fanan högt på sin 
nya grupperingsplats.
 Dagen  inleddes med uppställning och kling
ande spel av en för dagen mycket prydliga musikkår 
i vitt som sin vana trogen framförde de traditionella 
 tonerna. Chefens tal till gästerna och truppen, med
aljutdelning till förtjänta medarbetare. Fanmarsch 
och ”Svensk  lösen” gick i stillhetens tecken som sig 
anstår en enhet som verkar för fred (!?). Det är alltid 
imponerande med uppställning av detta format med 
militärmusiken som inramning. Emellertid så är 
stringensen en annan än förr avseende uppträdande 
i sluten ordning – tids anpassning är ordet. Efter 
uppställningen vidtog förevisning av materiel och 

verksamhet. Det som tilldrog sig, som vanligt, ett 
stort intresse var turåkning med stridsbåt och jag 
undrar om alla intressenter fick möjlighet att få en 
åktur. Fältkok serverade förtäring – ärtsoppa för 
den  hågade – och köerna där vittnade om populari
teten av denna typ av föda. Det stora och förväntade 
momentet med dunder och brak d v s trupplandsätt
ning med livlig eldgivning avslutade den dagen.
 På kvällen avhölls en fest för anställda på 
Kastellet som av en del fick benämning ”Övning 
Gravöl”. BorgSkum fick förmånen att delta och vi 
kan konstatera att det finns en klar och entydig vilja 
till en god framtid på Berga. Kustartilleriandan 
 lever i Amfibie kårens unga personal. Lycka till!

Text och foto: HJS

 Mj Engström ger information om program m m.

Mj Blom har erhållit regementets 
förtjänstmedalj för sitt arbete med 
den nya grupperingen och organisa-
tionen.

Bataljonsuppställningen.

Förväntansfulla 
stridsbåtsåkare på 

matsalsbryggan

Vapenbrödernas improviserade 
”informationskiosk”.

Dagen avslutades med en 
rungande ”lösen” på Kastellet.
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XXX Nordiska

militära 
Kamrat
 föreningsmöte

Rubricerat möte avhölls 
9–12 juni på gardesjägar-
regementet i Finland 
närmare bestämd på Sandhamn 
några kilometer öster om Hel-
singfors centrum. Red för B-S 
hade förmånen att representera 
Vapenbröderna. Resan kom att 
ske med Viking Line och startade 
den 8 juni kl 1500.

Första punkt på programmet blev 
information från Högkvarteret, 
givetvis efter att vår eminente 
ordförande Sune Birke hade 
hälsat oss välkomna, som gavs 
av Försvarsmaktens informations-
chef  Öv A.Hedgren. Här fick vi 
veta målet för FM verksamhet 
och framtid(som det var tänkt 
då). Vi installerade oss i enkla 
tvåmanshytter och förberedde 
oss för högtidsmiddag med 
medaljutdelning till därtill 
förtjänta medarbetare.

Representanterna samlade på ”Mariella”.

Vår Vapenbroder T‑A Svensson får medalj för sitt arbete 
inom SMKR.

Ordföranden Sune Birke hälsar välkommen.

Vi angör Helsingfors – passerar Sveaborg.

Kontingenternas samling 
inför uppställning till 
öppningsceremoni

14



Ankomna till 
regementet, 
inkvartering på 
logement som här 
kallas ”Tupa”, 
sedan öppnings-
ceremoni  d v s 
nationsvis uppställ-

ning, nationalsånger, anföranden 
av kontingentledare och Rege-
mentschef. Kransnedläggning på 
hjälte gravarna i Sandudd, Korum, 
stadens mottagning i stadshuset 
och kamratkväll. Slut dag ett.

Föreläsningar på Försvarshög-
skolan och sedan Gardesjägar-
regementets förevisningar av 
materiel, verksamhet i form av 
stridsskjutning, stormning av 
byggnad, fritagning av gisslan 
m m. Där gick den dagen som 
avslutades med bastu. Givetvis 
blev det en fin kväll på mässens 
uteplats på kvällen ledsagad av 
välspelad musik.

Dag tre ägnades åt Sveaborg där 
en fantastisk bra guide trollband 
oss i några timmar. Sedan fick vi 
i frihet besöka staden. På kvällen 
blev det högtidsmiddag med 
avslutningsceremonier i Försvars-
högskolans matsal.

Hemresedagen ägnades åt 
museebesök (krigsmuseet) i 
Helsingfors och fri tid för att 
se staden.

Hemresa. Hemma 
måndagen13 juni.

Vi voro 40 personer från Sverige 
och var därmed den minsta 
kon tingenten.

Det var ett bra möte med trevliga 
kontakter mellan olika kamrat-
föreningars representanter.

Text: Red
Foto: Olle Melin

Öppningsanförande.

Inmarsch på kyrkogården.

Kransnedläggning för fallna hjältar.

På materielförevisningen
 frapperades red av att man använder

 sig av äldre ryska vapen som dock föreföll 
vara i mycket välvårdat och gott skick.
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