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       ags igen för ett nytt nummer av vår eminenta 
tidskrift. I skrivandets stund pågår slutplanering 
av  KA-kamratföreningsmöte där vår styrelseleda-
mot Leif ”Ecka” Eriksson har dragit ett tungt lass. 
Det står i ”Eddan” att öl må prisas då det drucket 
är. Så ock här. Vi hoppas kunna lovsjunga kamrat-
träffen när den är genomförd – kommer i nr 4.
 Sommaren har, för Vapenbröderna, toppats  
av ett möte på Rindö och det var många som an-
slöt – mera längre fram i skriften.
 Klubbmästare Staffan kämpar för fullt med 
 förberedelserna inför Höstmötet. Som jag påpeka-
de i förra numret så är det ganska trögjobbat mot 
förbandet som numera har en låg framförhållning 
och invecklade ledningsförhållanden. Men för-
modligen finner man sig tillrätta om man är up -
växt i det  nyare systemet. Kan som exempel visa, 
att för ca 30 år sedan låg komplett plan för Batal-
jonens slut övning, som då omfattade ca 3veckor 
och GKU en vecka, klar i början av juni.  Övningen 
startade då i slutet av Juli. Samma framförhållning 
fanns avseende Regementets dag som planerades 
ca två månader före genomförande.
 Det är historia – men har vi tagit lärdom av 
det?  Det här var lite kvirr.

Men något som är mera allvarligt är följande :

På det senaste styrelsemötet anmälde 
Skattmästare Kerstin att 150 Bröder inte har 
erlagt årsavgiften.
TA CHANSEN OCH GÖR DET NU !

Återigen, tänk på det arv vi har att förvalta: 
 Sveriges äldsta Militära Kamratförening. Det bör 
ses som en ära att ha tjänstgjort på Förbandet 
och att ha möjlighet att vara medlem. Vårt arbete 
(styrelsen) som är omfattande är på ideell basis 
och är till gagn för Er alla. Bröder rannsaka Er! 
Borg-Skums framtid äventyras om medlemsavgif-
terna uteblir. Den här inledningen gick lite i moll 
vilket kan bero på att det i  skrivande stund är 
 dåligt väder.
 Med förhoppning att vi ses framöver och  
att ni behåller en god hälsa tecknar
                            
                                                                Redaktören
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       n torr och inte så varm sommar är över och 
hösten har börjat sitt inträde. Idag regnar det och 
ska göra så hela dagen. Då är det lättare att sätta sig 
framför datorn och skriva till Er.

Förra årets tredje ledare handlade mycket om skörd 
av olika slag. Vi hade genomfört vår första utflykt. 
Vi hade startat upp arbetet med en kamratfören-
ingsträff och jag skördade i min trädgård. Träd-
gårdsskörden är sig lik men igår kom jag hem efter 
den bästa skörden under min ordförandetid. Kam-
ratföreningsträffen är genomförd till allas belåten-
het. Ett 80-tal kamrater från alla våra fem före-
ningar samlades på Amfibieregementet i fredags. 
Vi började på subalternmässen och förbrödringen 
(även systrar deltog) blev total in på småtimmarna. 
På lördagen var det Marinens dag med olika upp-
visningar och presentationer. Dagen avslutades att 
regementschefen öppenhjärtigt berättade om verk-
samheten på regementet och hans tankar om fram-
tiden och de utmaningar förbandet och därmed 
Amfibiekåren står inför. På kvällen avåt vi en hög-
tidsmiddag på Berga slott förgylld av de vanliga 
sångerna till förrätten (SOS). Söndagens utflykt till 
Rindö blev för många ett kärt och kanske lite 
 vemodigt återseende. Träffen avslutades för några 
av oss på Vaxholms kastell och vårt fina museum. 
I nästa nummer har redaktören utlovat en fylligare 
redogörelse med bilder. Det ser jag fram emot. Ett 
stort tack till alla som hjälpt till med förberedel-
serna och genomförandet. Nu önskar jag KA 2 
kamratförening lycka till nästa år.

I lördags passade vi på att genomföra en ordföran-
de träff med de närvarande. KA 5 kamratförening 
var tyvärr inte representerad. Vi diskuterade den 
SMKR remiss vi nyss svarat på. Den handlade om 
vilka värdförband vi ska ha i framtiden. Den an-
tydde också att den regionalindelning som jag be-
skrev i förra ledaren var på väg men den frågades 
det inte om. Vi är alla kritiska till den indelningen 
då vi fem föreningar hamnar i fem olika regioner. 
Ett gemensamt agerande beslutades och vi ska 
 under vintern gå vidare med att ta fram våra syn-
punkter och förslag. Vi är överens om att närhet till 

värdförbandet är viktigt men när det gäller tradi-
tions och framtidsfrågor ska marinchefen ha en 
tydlig roll. Jag återkommer i denna fråga.  Ämnet 
ska behandlas vid SMKR representantskapsmöte i 
april nästa år.

Vår FACEBOOK-grupp fyllde ett år den 25 augusti. 
Vi är nu drygt 400 i gruppen. Vi kan bli fler! Hjälp 
till och anmäl in kamrater med anknytning till oss. 
Gruppen ger oss möjlighet att sprida information 
enkelt och ni kan ge oss de synpunkter på vår verk-
samhet som vi så gärna vill ha. Välkomna allihop!

Nu återstår en planerad medlemsaktivitet i år, 
Höstmötet torsdagen den 19 oktober och vi kom-
mer även i år vara på mässen på Berga. Inbjudan 
finns i detta nummer. Det vore kul om vi i år kunde 
slå förra årets deltagarantal. Jag tror det var rekord!

Vi i styrelsen har börjat fundera lite på nästa års 
verksamhet. Vi planerar för två utflykter, en vår 
och en höst. Årsmöte i april och höstmöte som 
vanligt och som namnet säger. Introduktionsresan 
med nyanställda hoppas vi kunna genomföra. Det 
blir tredje gången gillt. Kamratföreningsträff hop-
pas jag från och med i år blir en återkommande 
aktivitet och nästa år i Karlskrona. Det var kort om 
det som planeras. Kom gärna med nya förslag så 
tar vi hand om dem. Ett sätt att påverka är att skicka 
in motioner till årsmötet. Det går bra redan nu så 
gör det!

Avslutningsvis vill jag påminna er, som av en hän-
delse glömt att betala årets medlemsavgift, om att 
det inte är för sent. DET ÄR ALDRIG FÖR SENT! 
Komplettera gärna med ett litet frivilligt bidrag. 

Allra sist!

Ha en härlig höst och skörda på!  
Jag hoppas att vi ses på höstmöte

Bengt

E
KA MR A T F Ö RENINGSTRÄFFEN ETT INITIATIV 
MO T F R A MTI D EN
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Luftvärnsregementet i 

Halmstad var denna gång 

värdförband för mötet. 

Återigen träffades de 

 nordiska kamraterna för att 

i vänskap och samförstånd 

genomföra träffen.

SMKR som idag har 118 

anslutna kamratföreningar  

i Sverige hade på ett 

 förtjänstfullt sätt deltagit  

i planeringen för mötet.

Från Vapenbröderna  

deltog Staffan Westin och 

Lena Seifert. Utöver dessa 

fanns vår redaktör, här  

i egenskap av SMKR 

 styrelseledamot, på plats.

DET XXXVI 
NORDISKA 
Militära Kamratföreningsmötet 

Nordiska mötet, XXXVI, i Halmstad
På trappan vid rådhusets port stod kungarna Kristan IV och Gustav II Adolf till synes 
väntande på oss närmare 200 delegater från de nordiska länderna. Kungarna hade 
träffats redan 1619 på det då alldeles nybyggda slottet i Halmstad; Gustav II Adolfs 
ärende var att gälda den sista delbetalningen av Älvsborgs andra lösen, som vid 
 freden i Knäred 1613 hade bestämts till en miljon riksdaler silvermynt. 
 Vi hade i vårt logi på Lv 6 på Galgberget stigit upp i ottan och intagit en stärk-
ande frukost samt med musikkårs hjälp hälsat våra nationsflaggor. Vi hade också 
genomfört en ceremoni med kransnedläggning vid veteranstenen i Norre katts park 
samt med musikkår marscherat på gruppkolonner genom Norre port till Stora torg.
 Vi ankom en halvtimma före utsatt tid, men kommunstyrelsens ordförande 
 Johan Rydén var på plats och välkomnade oss till Halmstad och till det vackra råd
huset i tegel. Rundvandringen i rådhuset blev en verklig konstrunda med Halmstad-
gruppens och andra framstående konstnärers alster 
att beskåda. Det blev också tillfälle till provsittning 
av de 71 fullmäktigestolarna och att lyssna till 
 Johan Rydéns redogörelse för de politiska partier-
nas balansakter i plenisalen.
 På eftermiddagen fick vi på Garnisonsmuseet 
träffa 91:an Karlsson och alla mustiga befälsperso-
ner i hans närhet. Där fanns också interiörer, 

Vår ordförande Anders Emanuelsson 
hälsnings-och invigningstalar.

Mötets fanhissare – f d KA 
– efter första hissningen.

De nordiska kontingenterna uppställda inför öppningsceremonien. Fanförare Staffan W.

Alf Eckerhall 
Ordförande i Norra Smålands Regementes 
Kamratförening i Stockholm
                                               Foto: SMKR

»  
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vapen och materiel 
som gott räcker till yt-
terligare några besök 

därstädes. På kaserngården 
fanns utställning av modern 
krigsmateriel och raska in-
struktörer som lärde 

oss allt vi borde veta om utrustningen. På Skedalahed 
visades luftvärnets utrustning som funnits efter 
 hästanspänningens tid. En lvakan kunde skjuta 120 
skott på en minut! I regementets hörsal blev det sedan 
ett pedagogiskt och  intressant föredrag av Lv-skolans stf 
chef Johan Kämpe om Dagens svenska luftvärn samt 
luftvärnets utveckling. Lv 
har två bataljoner och 
skall skydda,  bekämpa, 
hindra, störa, understödja 
och luft övervaka. 

Deras radar täcker samtidigt 
nästan hela södra Sverige.
 Dag två var särskilt nyttig 
för alla markbundna delega-
ter (armépersonal). I Ängel-

holms flygmuseum fick vi lära 
oss att inte bara känna igen alla 
flygplan från J21 och J29 till 
JAS 39, utan också vilka pre-
standa varje plan har. F 10s 
kamratförenings piloter hade 
gått man ur huse för att lära oss 
allt de kunde. Besöket avsluta-
des med avancerad flyguppvis-
ning, som gjorde några besöka-
re alldeles yra.
 I Halmstads hamn fick vi 
en snabbutbildning på korvetten 
Sundsvall. Besättningens 40 of-

ficerare och sjömän lärde 
oss allt om korvettens ka-
pacitet och beväpning. En 
svaghet, som vi kanske 

inte skall nämna, är det 
egna skyddet mot luftbur-
na robotar. Men den detal-
jen kan nog komma att 
avhjälpas så småningom. 

     Den tredje dagen började på 
FMTS. All teknisk utbildning 
inom Försvarsmakten samord-
nas av Försvarsmaktens teknis-
ka skola i Halmstad. Det gäller 
även den tekniska utbildning 
som sker vid andra förband, 

skolor eller centrum. Skolan ansvarar för att upprätthålla 
och utveckla in sats för svarets tekniska bataljon. Stora krav 
ställs på tekniska officerare under en internationell insats  
p g a att utrustning belastas hårdare och tillgången på 
 reservdelar och verkstäder är sämre än hemma. Officerare, 
specialistofficerare och civil personal utbildas för alla för-

svarsgrenar i kurser som varierar i längd mellan ett par dagar 
och ett helt år. FMTS utbildar också flygtekniker, flygledare 
och officerare från en rad länder på t.ex. JAS 39 Gripen, heli-
koptersystem och stridsvagn 122. Skolan stöder även försvars-
industrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. 
Vi lärde oss mycket om materielen, men lyckades inte begripa 
den fullt ut.
 På eftermiddagen blev det mottagning och visning av 
slottet. Kristian IV såg till att slottet byggdes för hans rekrea-
tion. Slottet ligger intill Nissan och utanför den gamla stads-
kärnan. Och tur var det, för på hösten 1619, ett par år efter det 
slottet var färdigbyggt brann hela staden utom kyrkan och 
några stenhus ned till grunde. Kristian lät göra en ny stadsplan 
med bredare gator och i ett rutnät som påminner om Manhat-
tans och Vancouvers.
 Samtidigt med FMTS-utbildningen genomfördes på 
 Nyårsåsens övningsfält en landskamp i skytte med pistol och 
automatkarbin. Tävlingen höll hög klass och blev mycket 
spännande med särskjutning mellan hela fyra skyttar om sil-
vermedaljen. I slutprotokollet blev det en guld- en silver- och 
en bronsmedalj till Sverige. Norge tog en guld- och en brons-
medalj och Danmark tog en silvermedalj. I nationstävlingen 
tog Sverige hem segern 
och vandringspriset med 
360 p. Norge hade 348, 
Danmark 316 och Finland 
212 p.
   Varmt tack till förbun-
dets ordförande Anders 
Emanuelson och hans 
medarbetare för ett inne-
hållsrikt och ett på ett för-
nämligt sätt genomfört möte! 

DET XXXVI 
NORDISKA 
Militära Kamratföreningsmötet 

Kransnedläggning och minnestal 
vid Veteranmonumentet.

Materielförevisning på Kaserngården. 
Förutom stridsfordon av olika slag 
visades det senaste terrängfordonet. 
Här fanns även luftvärnets vapen 
– och ledningssystem.

Efter besök på olika museer 
blev det även besök på 
Försvarsmaktens tekniska 
skola. 

Lena skålar med sin bords-
kavaljer under h-middagen.

Korvetten Sundsvall var Marinens 
stridsmedel som besöktes.

Av hävd genomförs en skyttetäv-
ling under en av dagarna. Denna 
gång vann Sverige och detta genom 
en stark insats av Alf Eckerhall. 
På bilden kan man tydligt se 
förnöjelsen hos vår ordförande.

Inmarsch till staden.

Ombord på 
Korvetten fick
vi orientring 
om prestada 
m m.

Nästa nordiska möte äger 
rum i Elverum, Norge, den 
13–16 juni 2019.

»  »

Halmstad slott

»

En av våra väl-
meriterade och 
äldsta, men going 
strong, Vapenbröder 
under högtids-
middagen.
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en kall bris blåser över ön fejan i Roslagens 
skärgård. Det enda ljudet som hörs är när löven rasslar till i 
vinden. Gårdagens sommarvärme är som bortblåst och regnet 
hänger i luften. Mitt på ön står ett stort tegelhus som för länge 
sedan har slutat användas. Det är det nedlagda kolerasjukhuset 
som numera används som Försvarsmaktens övningsplats. 
Plötsligt bryts tystnaden. Ljudet från tunga kulsprutor mullrar 
över ön och fyra stridsbåtar närmar sig ön. Ett amfibieskytte-
kompani gör sig redo att slå motståndaren som enligt uppgift 
har grupperat inne i det nedlagda sjukhuset. Amfibiesoldaterna 
urlastar stridsbåtarna och påbörjar sin framryckning mot 
kolerasjuk huset.
 Andra Amfibiebataljonens skärgårdsövning genomför-
des mellan den 5 och den 9 juni. Huvuddelen av övningen 
 genomfördes i Roslagens skärgård med cirka 50 båtar och 
 fartyg och inte mindre än 400 soldater och officerare. Syftet 
med övningen var att samöva bataljonen men också att förbe-
reda sig för Försvarsmaktsövning 17, även känd som aurora . 
Övningsmomenten varierar mellan sjömålsstrid, markstrid, 
ledning, spaning och flera andra moment.
 Övningen genomförs både inom- och utomskärs och 
 stora delar av övningen har skett på privat mark. Tack vare ett 
 ordentligt planeringsarbete kan övningen även genomföras 
 utanför Försvarsmaktens område. Flera privata markägare i 

I Roslagens 
famn

Under fem intensiva 
dagar genomförde 
Andra amfibiebata -
jonen en större 
skärgårdsövning i 
Roslagens skärgård. 
Med cirka 50 båtar 
och inte mindre än 
400 soldater övade 
förbandet mark-
strid, sjömålsstrid, 
ledning, spaning och 
flera andra moment

Red
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skärgården har upplåtit sin mark och det gör det möjligt för 
förbandet att öva. För övningsledaren, överstelöjtnant Adam 
Camél, är det viktigt att få öva i ett realistiskt område och då 
krävs ett stort område i skärgården. 
 – För oss är det viktigt att få öva i den här terrängen efter-
som det också är vår skarpa terräng. Detta är också ett väldigt 
viktigt område, både för oss och för en eventuell motståndare. 
Vi har haft ett bra samarbete med inblandade parter och vi 
 lägger stor vikt vid att uppträda på ett sådant sätt att vi är 
 välkomna tillbaka, säger Adam.
 Regnet har börjat falla. En amfibieskyttepluton rycker 
fram ur skogsbrynet och rör sig längs sjukhusets orange tegel-
väggar. Motståndaren har börjat dra sig bakåt inne i byggnaden 
och plutonen gör sig redo att bryta sig in. En eldstrid utbryter. 
En soldat faller till marken med en fingerad skada och blir 
omedelbart omhändertagen av sin grupp. Samtidigt hörs rop på 
hjälp inifrån byggnaden. Det är motståndarens soldater som 
 löper stora förluster och som blir omhändertagna – en efter en. 
Stridsbåtarna återvänder till ön. Amfibieskytteplutonen ilastar 
skadade kamrater, tillfångatagna motståndare och omhänder-
tagen material och gör sig därefter redo att lämna ön. Momen-
tet är avklarat och strax väntar nästa.
 

Text och bild: Magnus Lindstedt/Amf1

För oss är
det viktigt att

få öva

«  
»  
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Vapenbrödernas 

VÅRUTFLYKT 

       till Rindö
Samling vid tidigare kaserninfart. Ännu har inte alla kommit. 
Fredrik Brehmer börja Vasallens föredrag .

    I SAMLADES KLOCKAN 09:30 LÖRDAGEN DEN 10 JUNI. 
För några av oss var det mer än tio år sedan vi senast såg 
 regementet. Det har väl inte undgått någon om vad som hänt 
efter att Amf 1 flyttade ned till Berga 2005 men vad är egent-
ligen sant och hur har det gått? Med en blandning av dåtid 
och nutid skulle vi få en genomgång av regementet och verk-
samheten på  Oscars Fredriksborg, som är den riktiga benäm-
ningen på platsen. 
 Besöket inleddes med att Fredrik Brehmer, vice VD 
 Vasallen, berättade om Vasallen som företag och vad det har 
åstadkommit av området sedan det togs över 2006. Det är 
mycket som måste tas i beaktande när ett så stort område ska 
utvecklas från en typ av verksamhet till en annan. Det är 

många aktörer 
som ska säga sitt 
vilket innebär att 
hela planerings-
processen tar 
flera år. Inled-
ningsvis gick det 
bra med försälj-
ningen av lägen-
heterna i kasern 
tre men intresset 
svalnade av efter 
ett tag på grund 
av vissa förse-
ningar. Först 

några år senare kom försäljningen igång igen och idag är allt 
sålt. Det beror bland annat på att flera företag har etablerats 
och antalet inflyttade ökat. För att få en bild av hur lägenhe-
terna inretts fick vi besöka f.d. gevärssmedjan, senare dykför-
råd, som ännu inte sålts. Det är för övrigt det enda objektet 
som kommer säljas genom budgivning eftersom det är så 
unikt och det enda i sitt slag. Utgångspriset beräknas till 6 
miljoner men det lär knappast stanna vid det! Just nu renove-
ras kasern 1 och 2 som vardera kommer inrymma drygt 45 
lägenheter. Det har visat sig att efterfrågan på mindre lägen-
heter var betydligt större än väntat. På området har det också 
byggts en del nya byggnader, mestadels bostäder, och andra 

har rivits för att ge 
plats. Byggnader 
som jämnats med 
marken är bland an-
nat vattenövnings-
hallen, Gröna villan 
samt nya och gamla 
matsalen. Ja, ni läste 
rätt, den ”nya” mat-
salen är borta! Åter-
står endast en grop, 
en grusgrop.
 Man ville bibehålla den öppna ytan mellan kasern 3 och 
4 men inte i form av en asfalterad yta utan något som gav mer 
liv. Västra kaserngården som idag har parkstatus består av 
flera inramade ytor i sten och gräs som ger ett luftigt och trev-
ligt intryck. Parkområdet förvaltas av kommunen. Grena-
djären renoveras och blir till bostadshus. I anslutning till 
 huset, i den intilliggande parken, byggs ett antal villor. 
 I hamnen finns flera företag etablerade bland annat 
 Öckerö Maritime Center som bedriver sjösäkerhetsutbild-
ning, ett ostmakeri där man kan köpa kustjägarosten, ett 
 bryggeri, restaurang Batteriet m. fl. vilket skapar aktivitet 

V

Kanslihusets baksida.

Det som tidigare hette 
Fritidsbaracken. Där 
fanns en gång musik-
rum, läsrum och 
bibliotek. Numera har 
Föreningen ”Rindöbor-
na” en fotoutställning 
som speglar livet vid 
sidan av Regimentet.

Kasern 3 norra sida. I bakgrunden skymtar 
det nya Radhuset.

Det nya Radhuset öster om Kasern3.

»  

Den 10. Juni, solsken som brukligt, samlades en skara om 
32 personer – Vapenbröder. Alla med ett digert förflutet i
olika befattningar vid dåvarande KA1. Återseendet speglade 
glädje och snabbt började minnena flöda. Det fanns något
oförklarligt med dessa Människor då inget tycktes vara 
omöjligt att genomföra – även om man kunde vara i luven 
på varandra i olika sammanhang – det fanns lojalitet. 
KA1-andan som det ibland benämndes.
Vår nye medarbetare Carl von Gerber har beskrivit träffen.
                                                                                           Red
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och rörelse och därigenom ger attraktions-
kraft. Uppe vid östra kaserngården ligger 
Rindö skola i baracken som gick under 
benämningen Schubacken efter f. d. 
 marinchefen Bengt Schuback. Skolan 
kommer så småningom flytta till nya loka-
ler som är tänkta att 
byggas där de engel-
ska villorna en gång i 
tiden låg.
 I den byggnad 
som först inrymde  
I 26 matsal och som 
senare blev brandsta-
tion och utbildnings-
lokal kommer byggas 
om till ett gym efter-
som det har uttryckts 
önskemål om olika 
former för fysisk trä-
ning. Kanslihuset in-
rymmer lägenheter 
där flertalet har balkong. Så var det inte förr. Då fanns 
det en balkong och den var inte ens tillägnad rege-
mentschefen! Kanslihuset tillhör förresten bostads-
rättsföreningen Brigadgeneralen.
 Flera av de gamla byggna-
derna som vi minns dem har re-
noverats på ett bra sätt och min-
ner om det som en gång varit. 
Nya bygg nader har också till-
kommit i modern stil. 
 I den enda återstående 
 baracken från Sanna Hed, som 
ligger mellan dykförrådet och 
kanslihuset, och som tidigare 
innehöll förbandets bibliotek 
har Föreningen Rindöborna ord-
nat en liten fotografisk utställ-
ning till minne av KA 1 IF 110 
år. Vi fick några minuter att gå 
runt och titta på bilderna som 
vittnade om aktiviteter vid sidan 
om den militära verksamheten. 
 Guidningen avslutades vid 
nedre verket och övergick till ett besök i den gamla kraft-
stationen som varit stängd i närmare 50 år. 2009 påbörjade 
några entusiaster renoveringen av en av de två dieseldrivna 
elgeneratorerna från 1910. Det ligger många timmars arbete 
bakom för att få den i brukbart skick efter ett halvt sekel i 
drypande fukt. Mycket av utrustningen har blivit svårt rostan-
gripen och går inte att återställa. En stor utmaning har varit 
att ta reda på hur maskineriet verkligen fungerar. Någon in-
struktion eller beskrivning fanns inte tillgänglig utan det var 
fråga om en hel del detektivarbete. Det är en speciell känsla 
när ett så gammalt verk går igång och när lysrören släcks för 
att skifta till den belysning som kraftverket förser med ström. 
Läs gärna mer på ksof.se.
 Rundvandringen avslutades i 
den nya restaurangen”Batteriet” som 
ligger alldeles vid vattnet invid ham-
nen d v s det som en gång i tiden kall-
lades för matsalsbryggan och seder-
mera för bunkerbryggan. Vi fick 
avnjuta en välsmakande gräddstuvad 
pytt vilken kunde kompletteras med 
lite öl från det lokala bryggeriet.

Efter en sådan här dag funderar 
man en del på vad som hänt och 
hur det som efterlämnats har om-
händertagits. Har det någon bety-
delse och i så fall för vem? Amf 1 
är den sista av ett antal organisa-
tioner, och det är många, som un-
der lång tid präglat både individer 
och bygden kring Vaxholm. Hela 
området utgör en symbol som re-
presenterar olika skeden i försva-
ret av Sverige och Stockholm vil-

ket tar sig uttryck genom den infrastruktur som skapats. 
Vi kan resa olika former av monument för att minnas 
men de bidrar inte alla gånger till att sätta prägel på 
miljön. Vad som är bättre är att varsamt vårda det som 
finns i form av det fysiska arvet och namnen och låta 

detta utgöra hågkom-
stens främsta attribut. 
Det kan konstateras att 
till vissa  delar har man 
lyckats men det finns 
också exempel där det 
inte gått så bra. Att dra 
nytta av historiens 
händelser och låta 
dessa bli uppmärk-
sammade på olika sätt 
genom att vårda arvet 
anser jag skapar vär-
den, gemenskap och 

aktiviteter som är svårslagna. Det manifes-
teras genom att det som utvecklas och för-
valtas görs med respekt för dess härkomst 
och symbolvärde för eftervärlden. Utan att 
nämna några namn så finns det ett antal indi-
vider med nära anknytning till Vapenbrö-

derna som vi har 
mycket att tacka 
för, för deras en-
gagemang att 
värna om att om-
rådets historia 
uppmärksammas 
och bibehålls. 
Carl von Gerber

Det som tidigare hette 
Fritidsbaracken. Där 
fanns en gång musik-
rum, läsrum och 
bibliotek. Numera har 
Föreningen ”Rindöbor-
na” en fotoutställning 
som speglar livet vid 
sidan av Regimentet.

Det nya Radhuset öster om Kasern3.

En samling med 
mera info på väg 
mot hamnen.

På väg in i nedre Verket.

Inne i Kraftstationen som 
verkligen är värd ett besök.
De Gentlemän som har 
arbetat i åratal med renove -
ringen är förtjänta av mer 
än beröm.

Manöverpanelen.

Lyxbostäderna som är under 
upp förande där den gamla matsalen 
fanns och senare fanns även 
tälttorken där. Längre bort på bilden 
skymtas ”Batteriet” – restaurangen 
där vi intog gemensam lunch.

Foto: HJS o CvG

Här stod en gång Kaper-
naum (en gång arrestlokal, 
Underofficersmäss).

»  

Nedre Borggården.
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Den 16 juli firades ett 
jubileum med ett bra upp-
båd av artister och intres-
senter. Tyvärr var det 
alltför få besökare i för-
hållande till den kvalita-
tiva underhållning som 
bjöds. Det rockade till or-
dentligt när Orsa Spelmän 
var på scenen – Tack!  

I publiken återfanns en 
handfull Vapenbröder 
några är även enrollerade 
i Musée Vänner och hjälp-
te därför till, klädda i tids-
typiska kläder, med olika 
förehavanden. Det är nu-
mera trevligt att ta sig till 
Kastellet med den nya 
 färjan som pendlar gan-
ska ofta och men kan åka 
där utan att bli ruinerad.

Jag kan inte låta bli att 
delge Er ett antal bilder 
men p g a platsbrist – inge 
bildtexter. 

Titta och njut!

Waxholms kastell
MUSEET

FIRADE 70 år
på

Foto: HJS
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N y a 
m e d lem m a r

Mikael Rosholm, BROMMA
Irene Wikström,  DJURHAMN

Hans Åke Strand, HÄGERSTEN
Lars Norberg, NORRTÄLJE
Eric Norelius, Nynäshamn

Magnus Almgren, SANDVIKEN
Mats Ericson, SKARPNÄCK

Christer Björklund, SORUNDA
Christoffer Kangas Frick, STOCKHOLM 

Dag Åsvärn, STOCKHOLM · Örjan Möller, STOCKHOLM
Christer Carlsson, SUNDBYBERG
Mona Thomelius,  SÖDERKÖPING
Jerker Andersson, VALLENTUNA

Peter Thomelius, VAXHOLM · Gun Sandahl, VAXHOLM
Vaxholms Stadsbibliotek, VAXHOLM

Jan-Evert Jäderlund, VAXHOLM
Bengt Nitz, VÄSTERHANINGE

Lennart Wiklander, ÖSTERSUND
Femörefortet, OXELÖSUND 

 

Avl idna  m ed lem m a r
Vi tackar för deras trohet och behåller  
dem i vårt minne 

Lars Embert,  ÅKERSBERGA

Ingvar Johansson, STOCKHOLM

Åke Brymer, Täby

VETERAN

ÅTERIGEN AVHÖLLS VETERANDAGEN enligt plan och vapenbröderna deltog 
med vår Fana. Vid Fanmönstringen dagen före fick vi beröm för att ha den finaste 
Fanan. De Fänrikarna som hade med sig vår fana från Regementet hade tagit fel och 
kom med vår ”Finfana”. Den fanan är inte för utomhusbruk annat än vid blottande 
för höga Dignitärer typ vårt Majestät. Vi är ändock tacksamma för att vi fick hjälp 
från Regementet. Till själva V-dagen hade den vanliga Fanan kommit.

den 29 maj 2017
dagen

Redaktören gör PR för 
Vapenbröderna och SMKR 
i monter.

Ett trevligt återseende med 
tidigare ordföranden 
Ola Truedsson – numera 
pensionerad General.

Vår idoge Fanförare 
Staffan – värd en 
eloge.

Här från vänster SMKR.s fana och andre 
Fanförare. Till höger syns hophållen 
Kustjägarveteranernas fana förd av 
H-O Dahlgren med andreförare Gert Moberg.

Här en sammanstöt med Kustjägar-
veteranernas ordförande Olle Neckman.

 Staffan Westin förde vår Fana och fick tyvärr inte någon 
andre Fanförare vilket är ganska dåligt. Det är tungt att stå i 
typ parad under så pass lång tid. Så Vapenbröder, skärp Er! 
Till nästa Veterandag, den 29 maj 2018 måste vi ha 2 st 
 fanförare. Undertecknad hade sjå med SMKR:s fana men jag 
hade ändå en andre fanförare. Det var inte många Vapen-
bröder på plats den dagen. De som påträffades togs på bild.
                                                                                  

Red

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen



POSTTIDNING B
Borg-Skum AMF 1
130 61 Hårsfjärden

INBJUDAN TILL VAPENBRÖDERNAS ORDINARIE

MED TRADITIONELL MIDDAG

Torsdag den 19 november 2017, kl 18.30
På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande, Öv. Bengt Persson,  

kallas härmed kamratföreningens medlemmar till ordinarie höstmöte.

Till mötet har vi bjudit in ställföreträdande chefen för Amfibieregementet  
Överstelöjtnant Anders Bohman, som ska berätta för oss om 2. Amfibiebataljonen  

deltagande under FMÖ 17 – Aurora.

program:

18.30  Ordföranden öppnar mötet och föredrar dagordningen. 
19.00  Middag med stor sång och glädje. Middagen består av SOS,
 ärtsoppa med varm punsch samt pannkaka med sylt och grädde
 (Den varma punschen erhålls mot egen kostnad).
20.30  Kaffe och avec (avec erhålls mot egen kostnad).
20.45  Föredrag av Ola Truedsson om ...  
 Efter föredraget finns det möjlighet att köpa eller beställa boken

Efter föredraget kommer det att försäljas lotter där ni har möjlighet att 
vinna spännande priser. Priset för en lott kommer att vara 10 kronor så 
förbered er med så jämna kontanter som möjligt. 

Har du några frågor inför höstmötet är du välkommen att kontakta vår 
klubb- och ceremonimästare, tillika 2.vice ordförande, Staffan Vestin,  
se under ”Anmälan”.

anmälan:

kostnad:

transport:

Du anmäler dig senast torsdag den 5 oktober genom att 
ringa eller sända ett e-mail till Staffan Vestin, 08-768 28 07 
eller 070–725 29 21 eller svestin@icloud.com.

Ange ditt namn, personnummer  för inpasseringen vid 
regementet (10 siffror, 19ååmmdd--0000), om du vill åka 
med bussen och vid vilken hållplats du i så fall kliver på 
eller om du åker i egen bil.

Kostnaden för Höstmötet är 150 kronor vilket du sätter in 
på Vapenbrödernas Bg-konto 473-0537, senast måndag 
den 9 oktober. 

Hållplatser:  
Färjeläget Waxholm  ·  Statoilmacken vid Pålsundsvägen  ·  Engarns 
hållplats  ·  Danderyds sjukhus  ·  Gullmarsplan, på utsidan  ·  Berga slott

Buss avgår Berga slott ca. 22.00

Buss avgår färjeläget i Waxholm kl. 17.00. 

Varmt välkomna! 
   Styrelsen




