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Tor-Arne (TA) Svensson  föddes 1935-01-17 
i Uppsala och avled i Stockholm 2017-10-03. Han efterlämnar 
hustrun Annette och tre barn med familjer. Han till hörde offi-
cerskurs 1958.
 På KA1 under 60-talet fick man tidigt stort ansvar. TA blev 
redan 1964 chef för tredje Batteriet med luftvärnsutbildning 
som huvuduppgift. På den tiden innebar utbildningssystemet att 
man redan i maj flyttade ut till Ytterförläggning i Skärgården 
för att inte återvända förrän i Oktober. Det utvecklades ett sär-
skilt starkt kamratskap på Mellsten där TA  genom sin sociala 
talang hade stor betydelse för trivseln. En kväll skrev han visan 
”Det här skall visst vara rätt. Nu skålar vi för KA1”.
 TA:s djupa känsla för kamratskap ledde honom vidare till 
omfattande åtaganden. Han verkade som styrelseledamot  
SMKR i flera år. Här fick han bl a arbeta med kontakter till våra 
nordiska grannländer. Under ca sex år blev han redaktör för 
Vapenbrödernas tidskrift Borg-Skum där han i grunden föränd-
rade och tidsanpassade skriften.
 I det mindre formatet deltar han i ”Järflottagänget  och 
”Kennikalla” som består av före detta officerare från Söder-
törnsbrigaden. Här kom hans sociala kompetens  att bli min-
nesvärd.

Efter utbildning på Förvaltningsskolan i Östersund blev det be-
fattningar i Stockholmsområdet, bl a  på FMV. Han återvände till 
Vaxholm och Stockholms KA-Försvar som chef för Förrådssek-
tionen vid Materielförvaltningen. Han hinner även med att vara 
Fartygsintendent på långseglingsfartyget Carlskrona.
 TA  gör en högst omväxlande karriär och blir Överstelöjt-
nant i Försvarets Intendenturkår. Han går i pension i den tid då 
Kustartilleriet blev utsatt för en dramatisk avveckling.
 TA  var även en matlagare av rang vilket bl a  uppskat-
tades på Vedjakten ”Sofia Linnea” där han agerade som 
skeppskock under sina pensionärsår. Han utförde den tjänsten 
iförd Cykelhjälm emedan den låga takhöjden i byssan inte 
stämde överens med hans längd.
 Tack TA  för alla minnen från Sommarstället på Gräsö, på 
Mellsten, på Järflotta och alla Krigsföbandsövningar vi utkäm-
pade gemansamt. Tack för alla Badmintonmatcher. Och tack för 
att Du oskadd tog dig nerför Åreskutans topp trots att vi kom 
ifrån varandra en kall Februarinatt på väg mot Huså by. Ett 
särskilt tack för att du listade ut var i byn man hade en hemlig 
filial till Systembolaget. Du var en sann vän och kamrat

Vännen och kol legan,  Sune Thomsson

M I N N E S O R D



3borg-skum nummer  4  |  2017

OR
DF
ÖR
AN
DE

ORDFÖRANDE
h a r  o r d e t

      ommaren var torr och sval tycker många, 
lagom temperatur tycker jag. Många larm om 
sjunkande grundvattennivåer strömmade in. 
Det skulle ta lång tid att fylla på till normala 
värden. Det fixade denna höst och nu är det 
nästan normala värden. I Norrland fick man 
till och med så mycket att skördar av bland an-
nat potatis förstördes. Oh, denna ombytliga 
värld, eller är det bara media som har skriv-
klåda eller nyhetstorka. Sensommaren och 
hösten har också gett oss en budgetproposition 
som andas att våra politiker har förstått faran 
och nu, äntligen, skjuter till mer pengar till 
försvaret. Vi önskar givetvis mer och fortare 
men organisationen måste också orka med. 
Positivt är också att totalförsvarsfrågorna har 
kommit högt på agendan men även här tar 
återtagningen tid, mycket längre tid än vad 
nedläggningen och kunskapstappet tog. 
 Ännu ett verksamhetsår i Vapenbröder-
nas 118-åriga historia går mot sitt slut. Vi har 
dock en ny (återuppstånden) aktivitet kvar i år. 
Den kommer att gå av stapeln den 7 december 
på regementet. Då kommer jag att dela ut 
 Vapenbrödernas utmärkelse till årets ”Bäste 
Kamrat” vid regementet. Utmärkelsen ges till 
den soldat som under året, både i och utanför 
tjänsten, alltid ställt upp för sina kamrater. 
Soldaten har uppvisat stor lojalitet mot sitt för-
band och värnat sina kamraters bästa. Rege-
mentets representanter i styrelsen för Vapen-
bröderna nominerar och beslutar om vem som 
ska tilldelas utmärkelsen. Jag tycker det är 
glädjande att vi kan återuppta även denna 
 tradition.
 Med ovanstående aktivitet avslutas ett 
händelserikt år med många glada minnen. Vi i 
styrelsen kommer som vanligt att återkomma 
vid årsmötet med en fyllig verksamhetsberät-
telse om det som varit. Årsmötet planeras pre-
liminärt till söndagen den 15 april på Berga. 
Motioner till årsmötet vill styrelsen ha in 
 senast den 1 mars. Inbjuda kommer på sed-
vanligt sett att gå ut med Borgskum nr 1, 2018. 

Efter denna lilla framåtblick kan jag inte und-
vika att berätta lite om det som varit sedan ni 
hörde av mig senast. Höstmötet genomfördes 
den 19 oktober på Berga med ett 40 medlem-
mar närvarande. Mötet var tidigarelagt två 
veckor i förhoppning om att vi skulle undvika 
snökaos med bussförsening som följd och så 
blev det. Mer om detta längre fram i skriften. 
Ett stort tack till Staffan som återigen har lagt 
ner ett gediget arbete med planeringen för 
Höstmötet och icke att förglömma hans åter-
kommande fina sånghäften. Ävenledes ett in-
nerligt tack till Westinbuss för transporten till 
och från Berga.
 Det var en liten tillbakablick, nu tänkte 
jag titta lite framåt. Jag nämnde lite om pla-
nerna för 2018 i min förra ledare. Verksam-
hetsplanen har nu tagit lite mer form. Vi kom-
mer att genomföra de sedvanliga aktiviteterna 
såsom årsmöte, höstmöte under fjärde kvar-
talet, deltagande i regementets dag på Berga, 
fyra nummer av BorgSkum och cirka 10 
 styrelsemöten. Vi kommer även nästa år att 
genomföra utflykter och planerar en i maj–juni 
och en till på hösten. KA-kamratförenings-
träffen genomförs nästa år i Karlskrona och 
KA 2 kamratförening har gett oss förhandsbe-
skedet att det blir helgen 24–26 augusti. Plane-
ringen för vårt deltagande kommer vi att åter-
komma till i kommande nummer av Borg - 
Skum. Introduktionsresan med nyanställda på 
regementet som har måst inställas två gånger 
hoppas vi också kunna genomföra.

Nu backar jag ånyo tillbaka och tackar  
er alla för förtroendet som styrelsen  
och jag fått under det gångna året och 
önskar er alla

God jul och gott nytt år
Bengt

S
ET T NYTT ÅR ÄR I  ANTÅGANDE
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Denna gång har kosan styrts till Bryssel för att under 
 några år arbeta i Europeiska Unionens militära stab som för-
kortas EUMS både på svenska och engelska. Efter att ha arbe-
tat tidigare inom NATO vid flera tillfällen så är EU en ny 
struktur för mig vilket innebär att man måste snabbt komma in 
i nya regelverk och stabsrutiner. Intressant och lärorikt men 
också ganska många likheter med vad jag upplevt förut.
 Kanske detta jobb är ett av de mer intressanta i 
och med att uppgiften är att utarbeta strategisk analys 
av underrättelser som medlemsländerna tillhandahål-
ler. Efter att ha varit van vid att driva hela underrät-
telsecykeln med egna inhämtningsresurser har uppgif-
ten i någon mån begränsats till att sammanställa 
medlemsländernas tjänsters resultat och producera 
 lägesuppfattningar för unionens ledarskap inför dess 
beslutsfattande. Befattningen kallas "Director of In
telligence" och är ett av flera direktorat inom staben.
 Som ni säkert redan vet så är den europeiska 
 säkerhetspolitikens militära del endast en liten del av 
EU:s politikområden och utgörs av GSFP (EU:s 
 gemensamma säkerhets- och försvarspolitik) som i sin 
tur är en del av GUSP (EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik). För vår del inom underrättelse-
tjänsten samarbetar vi med den civila motsvarigheten 
(INTCEN) och tillsammans täcker vi militära och 
 civila underrättelser avseende länder och teman utan-
för medlemsländernas gränser.
 Som all annan underrättelsetjänst är det inte att rekom-
mendera att öppet redovisa metoder och resurser, så även den-
na gång kommer detta ej att ske. Däremot kan man i allmänna 
ordalag beskriva vilka vi är och vad vi gör.
 Vi består av ett antal analytiker som medlemsländernas 
tjänster tillhandahåller vilket innebär att vi har direktkontakt 
med medlemsländerna och att vi har en mycket god kompe-
tensbredd vilket är en förutsättning för att kunna tillfredsställa 
behovet. Intresseområdet för GUSP är globalt så det krävs 
 både bredd och djup hos vår personal
 För ett land som Sverige kan det vara möjligt att avgrän-
sa sina intresseområden och genom detta även begränsa vilka 
områden man behöver underlag och bedömningar om. Inom 
EU är det svårare att göra detta. För att få en uppfattning av 
intresseområdenas bredd inom EU är det bara att följa Federica 
Mogherini`s (HR/VP) uttalanden som görs dagligen i olika 
 frågor. För att vara adekvat gäller det även här att följa besluts-
processerna och ligga på förkant med underlag.

Sammanfattningsvis kan konsta-
teras att det inte går en dag utan 
att man imponeras av persona-
lens prestationer. Det finns en 
stor personlig tacksamhet att 
ånyo få förmånen att leda office-
rare från andra nationer. Jag lär 

mig fortfa-
rande nya 
saker varje 
dag.
 Att få möjligheten att befinna sig 
mitt i Europa har naturligtvis också sina 
fördelar. Ett antal huvudstäder kan nås på 
några timmar med tåg och det finns också 
möjlighet att besöka ett antal andra kultu-
rella eller historiska platser på kort tid. 
Detta är något som jag och hustrun ut-
nyttjar till fullo. Barnen är ju utflugna så 
vi har stora möjligheter att planera fritt. 
Målsättningen är att ha någon plats på 
agendan varje helg och hitintills har vi 
lyckats väl.
 Belgien är ett land med mycket 
 erfarenhet av krig och umbärande genom 
århundranden samt är en ung nation som 
bildades för knappt 200 år sedan, då 

 be lägen mitt emellan stormakter. Bryssel är en stad med en 
drygt 1000 årig historia, alltså bra mycket längre tidsperspek-
tiv än den EU huvudstad som det är nu.  En stad, ett land väl 
värt ett besök om man är intresserad av historia, kultur, mat, öl 
och för att uppleva den grönaste huvudstaden i Europa. Så det 
här är en plats som det är trevligt att upptäcka och få tillfället 
att bo i under en period, inte minst om man är det minsta intres-
serad av serietecknande, som är en väl integrerad del av den 
belgiska kulturen.
 Så här på lite avstånd har jag kunnat följa på diverse 
 sociala media hur ni med bravur genomfört Marinens dag på 
Berga, Aurora 17 och diverse andra aktiviter. Föga förvånande! 
Jag hoppas också att vår amfibiestudie skall lägga en god 
grund för vår framtid för det finns utrymme för oss att utveck-
las vidare som funktion i övergången mellan land och hav! 

Varma amfibiehälsningar
Hibbe

Så är jag åter utsänd av försvarsmakten till internationell
tjänst och när man tänker tillbaka så har det varit en ganska 
fantastisk resa med platser som USA, Afghanistan och FYROM

som tjänstgöringsplatser. För att inte tala om alla platser
som yrket har låtit mig besöka världen över.

Brev
 från Bryssel
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Då CKA1 (2000–2003)
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SMKR 
O R D F Ö R A N D E N S Julhälsning

Vilket härligt år, 2017! Det nordiska 
kamratföreningsmötet genomfördes med 
bravur i Halmstad. Mötet följs upp av ett 
erfarenhetsmöte som genomförs i slutet 
av november.
 Under hösten har fokus varit på ett 
antal viktiga frågor. Den absolut vikti-
gaste frågan förbandstillhörighet har 
kommit till en lösning. I VU 18 (verk-
samhetsuppdrag) kommer alla, för oss, 
kända kamratföreningar tilldelas ett 
värdförband. Detta innebär att alla nu 
har möjlighet att sluta överenskommel-
ser avseende sin verksamhet riktad mot 
Försvarsmakten. VU 18 kommer ut un-
der slutet av kvartal 1 vilket innebär att 
2018 skall ses som ett uppstarts år för de 
kamratföreningar som inte tidigare haft 
någon överenskommelse. Processen 
som möjliggjort detta visar på det goda 
samarbetet vi upplever med PROD. 
 Listan med koppling kamratförening – 
värdförband bifogas med det digitala 
utskicket av julbrevet som ni redan bör 
ha erhållit.
 Den andra viktiga frågan som har 
hanterats är att stärka föreningsdemo-
kratin inom SMKR. För detta har vi 
 under hösten genomfört fem regionala 
möten. Vilka upplevdes positivt från de 
deltagande föreningarna. Möjligheten 
att utbyta goda idéer, utöka samarbete 
och andra viktiga frågor skall stå i fokus 
under dessa möten. Tanken är att vi 
 fattar beslut om ny regional indelning, 
sex regioner, på representantskapsmötet 
(18-04-10–11) och med det ett antal 
stadgeändringar. I ett nästa steg kan 
 regionen komma att utse sin styrelse-
representant. För att höja närvaron  under 
representantskapsmötet, har vi beslutat 
om en ny resepolicy vilket innebär att en 
representant per förening inbjuds att 
delta utan kostnader för föreningen. 
 Under representantskapsmötet kommer 
vi genomföra grupparbete inom regio-
nerna. Förutsatt att mötet beslutar om de 
nödvändiga stadgeändringarna.
 Rekrytering är en tredje viktig frå-
ga. På de regionala mötena under hösten 
var denna fråga återkommande. Vi har 
därför beslutat att påbörja ett projekt 

 avseende rekryteringen, projektledare är 
Lars Sjölin, Trängregementets kamrat-
förening. Med detta julbrev följer en en-
kät som jag uppmanar er att svara på. 
Tanken är att Lars sammanställer era 
tankar och idéer och presenterar dessa 
vid representantskapsmötet.
 Under hösten har också mentor-
programmet sjösatts. Med starkt stöd av 
Torbjörn Schön från Fallskärmsjägar-
klubben har vi inlett samarbetet med 
LSS och i slutet av november påbörjas 
samarbetet med P 4. Tanken är medlem-
mar ur respektive förbands kamratföre-
ningar skall vara mentorer åt anställda. 
Varje mentorperiod omfattar ett år inne-
bärande cirka åtta möten mellan mentor 
och adepten. Fantastiska möjligheter för 
oss att verkligen stötta Försvarsmaktens 
personal på ett konkret sätt. Slår det här 
väl ut kommer fler förband och kamrat-
föreningar få motsvarande erbjudande. 
Hör gärna av er om ni som kamratfören-
ing är intresserade.

Vi tillsammans är Försvarsmaktens 
största supportergrupp, en viktig del i att 
hantera sin dåtid – vårda minnen, tradi-
tioner och kultur. Sin nutid – skapa en 
lärande organisation där reflektion är av 
stor betydelse och kamrater med erfa-
renhet har mycket att tillföra. Slutligen 
måste organisationen vara framtids-
inriktad där utveckling och försök är 
viktiga komponenter. Här kan äldre 
kamrater vara till stöd för yngre kamra-
ter i sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för  
Era insatser under 2017 och samtidigt 
tillönska Er alla en riktig

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fortsätt främja KAMRATSKAP och 
SAMHÖRIGHET!! Vi ses den 10 april 

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

KAMRATER, Höstens verksamhet
• Förslag om förbandstillhörighet har om - 

händer tagits och kommer finnas med i VU 1
• Fem regionala möten har genomförts under 

september−november.
•  Mentorprogrammet har påbörjats.
•  Planeringskonferens har genomförts under 

september månad.
•  Tre styrelsemöten har genomförts, det fjärde 

genomförs i december.
•  Ett möte har genomförts med  

HKV PROD/UTB.
•  Två samverkansmöten har genomförts med 

FM Veterancentrum.
•  Utvärdering av det nordiska kamratföre-

ningsmötet genomförs i slutet av november.
•  Åtta besök vid lokala kamratföreningar har 

genomförts.
•  Tre politiker, försvarsminister Peter Hultqvist, 

riksdagsledamöterna Allan Widman och 
Annicka Engblom, har dekorerats med SMKR 
förtjänsttecken i guld för sitt arbete med 
veteranfrågan, som bl.a. innebär att 29 maj 
är allmän flaggdag

Kommande verksamhet
Första halvåret 2018
•  Planeringskonferens 13–15 februari.
•  Representantskapsmötet 10–11 april.
•  Mentorprogrammet.
•  Veterandagen 29 maj.
•  Fyra styrelsemöten finns inplanerade
•  Två möten med PROD/UTB.
•  Två samverkansmöten med  

FM Veteran centrum.
•  Besök vid lokala kamratföreningar

Andra halvåret 2018
•  Sex regionala möten.
•  Planeringskonferens.
•  Fyra styrelsemöten finns inplanerade
•  Två möten med PROD/UTB
•  Uppföljning av mentorprogrammet.
•  Två samverkansmöten med  

FM Veteran centrum.
•  Besök vid lokala kamratföreningar
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REGEMENTET
under övning

E     fter 23 år har Försvarsmakten återigen genomfört en 
omfattande försvarsmaktsövning. Senast detta skedde 
var under 1993 då övning Orkan genomfördes. Under 
övning Orkan övades, bland annat, 2. Amfibiebataljo-
nen, som då var under uppsättande. I övningen deltog 
både grundutbildningsomgången för året och värnplik-
tiga inkallade för repetitionsutbildning. Chef för batal-
jonen var dåvarande överstelöjtnant Håkan Syrén, 
 senare regementschef och försvarsmaktens överbefäl-
havare. Under övningen fick jag själv tillfälle att öva i be-
fattning som bataljonens stabschef. I övningsledningen för 
amfibieförbanden fanns övertelöjtnant Bengt Andersson, även 
han  senare regementschef och en av våra generaler.
 Under årets försvarsmaktsövning återfann vi Bengt Andersson 
som övningsledare för hela övning Aurora samtidigt som jag fick den stora 
äran att tjänstgöra som övningsledare för amfibieförbandens  övning. Amfibie-
regementets roll i övning  Aurora var mycket omfattande då regementschefen 
gavs uppgiften att fungera i rollen som övningsledare för all övningsverksam-
het på Gotland, med förband från alla försvarsgrenar och flera nationer delta-
gande. Förvisso sammansattes övningsledningen av personal från flera delar 
av Försvarsmakten, men en avsevärd insats fick göras från vårt regemente för 
att planera och g enomföra övningen på Gotland.
 AMF 1 deltagande i årets övning omfattade de övade förbanden: 2. am-
fibiebataljonen och 17.bevakningsbåtskompaniet. Totalt övades mer än 900 
soldater. Parallellt med amfibieförbanden övades även 28. Hemvärnsbataljo-
nen, i ett separat område och under egen övningsledning. För att leda övningen 
och stödja de övade förbanden organiserades en övningsledning med personal 
från regementet, förstärkt med personal från andra enheter inom försvarsmak-
ten. Även elever från skolor deltog i övade förband och övningsledning.
 Redan tidigt under planeringen av övningen beslutade vi att göra en 
kraftansträngning för att öva med kompletta förband. Syftet vara att ge tillfälle 
att öva så många som möjligt i ordinarie förbandssammansättning och att sam-
tidigt försäkra oss om att vår materiel finns tillgänglig och är funktionell. I det 
syftet inkallades även pliktsoldater som är krigsplacerade i befattningar för att 
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genomföra repetitionsutbildning. För att förbereda detta 
inkallades redan de föregående åren pliktplacerade båt-
besättningar, för att  under krigsförbandskurser återta 
sina färdigheter.  Dessvärre ansökte och gavs flera av 
pliktsoldaterna anstånd från övningen på grund av oli-
ka skäl. En reflektion är att det i dag är svårt för våra 
pliktsoldater att frånvara sitt civila liv. Förmodligen är 

kraven på en förälder, partner, arbetstagare eller företa-
gare annorlunda nu jämfört med kraven på de värnplikti-

ga som inkallades under kalla kriget. Trots det inställde sig 
ett stort antal amfibiesoldater som redan från den första da-

gen imponerade med sitt engagemang och sina färdigheter.  
Genom stora och  tidiga insatser både från regementet och också 

vårt logistikstöd har vi  lyckats med en omfattande övning. 
    Övningen inleddes med mobilisering av tillfälligt tjänstgörande – och 

pliktpersonal. Pliktpersonalen genomförde inledningsvis utbildning för att 
återta sina färdigheter som enskild soldat medan huvuddelen av de tillfälligt 
tjänstgörande soldater omedelbart gick in i sina befattningar, då de  redan är väl 
övade genom återkommande utbildning och övning. De båtbesättningar som 
redan föregående år genomfört krigsförbandkurser inledde omedelbart iord-
ningställande av båtar och befattningsutbildning. I anslutning till den inledan-
de utbildningen besökte statsministern och försvarsministern vår övning – den 
första gången. Därefter vidtog kompanivis utbildning och särskild befattnings-
utbildning i syfte att höja förmåga och samöva förbanden. Under samma 
 period omgrupperade bevakningsbåtskompaniet från sin hemmabas i Göte-
borg till ostkusten. Del av kompaniet gick på köl runt kusten samtidigt som en 
del gick landväg med stridsbåtar på lastbil. Utöver detta  avdelades en strids-
grupp ur 2. Amfibiebataljonen att förstärka Gotland. Med anledning av väder-
leksprognosen tidigarelades marschen till Gotland och  enheten kunde i bra 
väder omgruppera till Gotland, en marschväg som nu är övad många gånger 
under senare tid. 
 På Gotland tog övningsledare Gotland över enheten och därmed fick  
öv Peder Ohlsson för några dagar låna en del av amfibiebataljonen. Under 
resterande del av övningen fick han annars hålla till goda med hemvärn, 

Forts sid 11 »  
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KAMRATFÖRENINGS-

Tidigt hösten 2016 så bestäms på styrelse-
möte att vi ska genomföra en kamratförenings-
träff hösten 2017 samtidigt som regementets 
dag genomförs på Berga. Därefter tittar vår 
 orförande Bengt Persson, BP, på mig och säger;

”Ecka, kan du vara sammanhållande för 
detta?” varpå jag svarar ”ja, det kan ju inte 
vara svårare än att omstrukturera och flytta 
vårt regemente till Berga 04/05”.

 Vi fick till en mycket uppskattad helg med 
ett omfattande program; samling/inkvartering, 
rundvandring Berga, förbrödning/försystring på 
subalternkårens mäss, orientering och kåseri 
kring försvarsbeslutet 2014 och flytten, oriente-
ring från de olika föreningarnas verksamhet, 
ordförandekonferens, Marinens dag (benämns 
så med hänsyn till att enheter från Amfibierege-
mentet, 4.sjöstridsflottiljen och Marinbasen del-
tog), genomgång av regementschefen Peder 
Ohlsson kring regementets och Amfibiekårens 
verksamhet och utveckling, guidning Berga 
slott med efterföljande högtidsmiddag, guidad 
tur på KA 1/Amf 1 område med lunch på 
restaurang batteriet samt besök och guidad tur 
på Muséet Kastellet. En välfylld helg. Särskilt 
fint var att alla regementen; KA 1/Amf 1, KA 2, 
KA 3, KA 4/Amf 4 och KA 5 var representera-
de under helgen – att sedan vädret var på topp 
gjorde ju inte det hela sämre. Totalt var vi cirka 
100 deltagare.
 Kommunikation och snabbt få kontakt 
med POC – point of contact, från varje förening 
var en framgångsfaktor. Det sägs ju allmänt att 
problemet med kommunikation är att alla tror 
att den har ägt rum. Det ville jag undvika. Tidigt 
upprättade vi en sluten grupp i Facebook; KA 
kamratföreningsträffar, där vi kunde informera 
och svara på frågor. Respektive förening kom-
municerade sedan detta vidare i sina kanaler.
 Huvudnumret under helgen var ju Mari-
nens dag samt att få till logistiken med förlägg-
ning och förplägnad. En tidig kontakt med rege-
mentschefen för klarlägga ramvillkoren togs 
vilket gav ett mycket positivt resultat; vi fick 
disponera en hel kasern inklusive sängkläder 
kostnadsfritt, tillgång till mässar och möjlighet 
att beställa måltider vid militärrestaurangen 
 Ygdrasil. Därefter fortsatte dialogerna löpande 
med regementsstabschefen Jens Ribestrand, 
som utgjorde ett fantastiskt stöd för mig – han 
ville verkligen att detta skulle bli bra. Vi brukar 
ju ofta säga att det var bättre för, vilket jag ej 

tycker stämmer särskilt ofta. Ett undantag är 
dock detta med outsourcing av militärrestau-
rang och mässervering. Ett privat företag tänker 
endast på ekonomi och vinst, förstår ej stor-
heten av att kamratföreningar träffas. Rege-
mentschefen har ju ej heller i detta fall någon 
påverkansmöjlighet. Sålunda ett för oss dyrare 
pris och lite mer svårjobbat – detta var bättre 
förr! Det löste sig hursom på ett acceptabelt 
sätt, men vissa saker i genomförandet har en 
klar förbättringspotential. 
 En erfarenhet jag har från 42 år i försvars-
makten är att vara ute i god tid om möjligt – då 
har jag större möjligheter att manövrera när 
friktionerna kommer. När vi alla blir äldre så 
vill vi ju också ha information i god tid, därför 
kändes det bra att redan i maj/juni kunna svara 
på många frågor, till exempel när öppnar 
 frukosten söndag 2 september.
 Respektive förening anmälde sedan del-
tagare i klump, KA 5 deltagare hade jag dock 
enskilda kontakter med. En erfarenhet är att 
 tidigt styra upp hur och i vilket format anmälan 
ska ske. Då jag ej gjorde det blev det naturligt-
vis fem olika, men med stöd av vår vice ord
förande Magnus de Jong och hans datamognad 
så fixade det till sig. Hela styrelsen skrattade åt 
mig då jag anmälde att jag ej kan excell, orätt-
vist tycker jag då jag främst ägnat mig åt opera-
tiv verksamhet, förbandstjänst och utbildning – 
det fanns ju ekonomiavdelning eller andra 
kollegor som älskade excell så jag slapp även 
om jag har haft mycket ekonomiskt ansvar i 
mina olika befattningar. Imponerande av KA 3 
kamratförening som under ledning av dess 
 ordförande Rutger Bandholtz deltog med den 
största delegationen. Underhandskontakterna 
för olika aktiviteter rullade på under våren  
och till försommaren kunde vi presentera ett 
program.
 Några dagar innan genomförandet så be-
sökte jag regementet för att kontrollera förlägg-
ning m m. Då vi på söndagen den 3 september 
skulle åka via Värmdö och Stenslätten ville jag 
provköra den vägen i busshastighet för att exakt 
kunna reglera avgångstid på söndag morgon. 
Full av nostalgi och minnen missade jag en fart-
kamera. Jag har nu erkänt brottet att ha kört 55 
km på en 50 väg och sonat straffet; böter 3000 
kr. Min första trafikförseelse och förhoppnings-
vis den sista, men jag fick planen att fungera på 
söndagen så det får det väl vara värt.

1–3 september

»  
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Under reket så anfaller första friktionen; 
FMLOG kan ej få fram sängkläder och hand-
dukar enligt tidigare lagd beställning på grund 
av övning Aurora. Va!? Är det möjligt? Vad 
göra? Snabbt meddelande till alla föreningar; ta 
med eget. Regementet ställde nu upp fantas-
tiskt; köpte in ett antal papperslakan samt 
 rensade alla andra förläggningar på sängkläder, 
på fredag lunch var det löst.
 På fredagens sena eftermiddag ankom 
gästerna med buss och inkvarterades i kasern 
Oden. Stora hälsningsaktiviteter – kramar, 
handskakning och samtal utbröt. Jag lyckades 
dock få ordning på sällskapet och genomföra 
rundkörning, terrängorientering och lite histo-
riebeskrivning. Detta följdes av en vickning, 
som snarare blev middag…i subalternkårens 
mäss i Niord under ledning av Patrick Holmlin. 
Här ställde Amf 1 subkår upp helt idéelt och ut-
skänkte till bra priser. De tyckte att det är viktigt 
för dem att stödja denna verksamhet, det finns 
också ett växande intresse hos de unga om 
 vapnets historia. Ordföranden BP och vice ord
föranden Magnus inhandlade vickningen och 
serverade, skönt få stöd med det. Här var 
 meningen att jag skulle kåsera kring FB 04, 
stämningen var dock så hög med många minnen 
– förbrödningen/försystringen var i full gång – 
varför då störa med annat?
 Pigga? Och glada träffas vi sedan på lör-
dag morgon i Blå salen i Niord, jag redovisar 
arbetet kring FB 04 och flytten till Berga samt 
kåserar lite personligt kring friktioner och ut-
maningar. Detta var min största insats under 
mina 42 år så jag blev ganska personlig. Däref-
ter var det kul och intressant att få höra lite om 
de andra föreningarnas verksamhet; Peter 
Glimvall KA 2, Rutger Bandholts KA 3, Bengt 
Delang KA 4/Amf 4 samt LarsGöran Öman 
KA 5. Vår ordförande Bengt Person inledde 
med kort beskrivning av Vapenbröderna.
 Därefter vidtog Marinens dag med ett ge-
diget program, musikkåren spelade på idrotts-
plan, vapenbröderna, kustjägarveteranerna med 
flera hade informations tält. Dagen avslutades 
enligt tradition med en stridsförevisning. Under 
dagen fanns alla möjligheter att se vad För-
svarsmakten och Marinen kan och har för möj-
ligheter. Avslutningsvis höll regementschefen 
en brief om Amf 1 och amfibiestridskrafterna 
idag och dess utveckling – frågorna blev många, 
liksom diskussionen om framtiden. Efter denna 

dag törs jag nog påstå att de som deltog fått en 
bra uppdatering och insikt i Amfibikåren av 
idag och framtiden.
 Möjlighet till en kort vila, därefter rund-
vandring i Helge Axelsson Jonssons skapelse; 
Berga slott, högtidlig middag där vår klubbmäs-
tare Staffan Vestin höll i tyglarna med bords-
placering och snapssång. Middagen avslutades 
med regementschefens tacktal som följdes av 
kamratföreningarnas tack. KA 2 inbjöd till näs-
ta års samling, samt jag fick här också äran att 
mottaga KA 2 kamratförenings slips – tack!
 På söndagen lämnade kamraterna från KA 
2 medan övriga fortsatte till Rindö. Besök vid 
Elverket, Nedre verket, Oxdjupet och guidning 
av Lasse Carlsson. Några få eldsjälar driver 
detta vidare. När sedan aggregatet startades så 
var lyckan total hos deltagarna, som en liten 
pojke som får ett tåg i julklapp. Hardy Hedskog 
guidade oss vidare på regementet, vad som  
varit och anekdoter. Vice VD Vasallen Fredrik 
 Brehmer berättade hur området har utvecklats 
för nya bostäder, skolor och småföretag. Pla-
nerna omfattar nu fler bostäder och hotell. 
 Området har, och kommer utvecklas positivt. 
Några kamrater är dock ej så positiva till namn-
valet Rindö hamn och inte Oskar Fredriksborg, 
men marknaden har styrt. Nästan alla kamrater 
har ju besökt regementet under sin karriär och 
det var en hel del nostalgi och en och annan tår 
i ögat, men en glädje att området har tagits om 
hand och utvecklats.
 Lunch, med deras specialitet gräddpytt, på 
nya restaurang Batteriet i hamnen med utsikt 
över Solöfjärden och inloppet till Oxdjupet. 
Smakade gott efter en innehållsrik förmiddag. 
Kamraterna från KA 4/Amf 4 lämnade oss i 
Vaxholm och vi övriga fick en guidad tur på 
Museet Kastellet. Museet beskriver hela skär-
gårdsförsvarets utveckling sedan vikingatiden 
till idag, är mycket välutvecklat och innehålls-
rikt.
 Därmed var årets kamratträff till ända, på 
söndags kvällen somnade jag skönt med ett 
 leende på läpparna – vi ses nästa år 24–26 
 augusti i Karlskrona.
 Jag vill avsluta med att rikta ett särskilt 
tack till Amf 1, Peder och Jens med medarbe-
tare för stort stöd, SUB-kåren och Patrick 
Holmlin, ovan nämnda föredragshållare samt 
övriga i styrelsen som deltagit och stöttat.

LeifEcka Eriksson

Kamrater, tyvärr kan det 
bara bli några få bilder 
från vårt fina Kamratmöte 
och inte finns det heller 
utrymme för bildtexter. 
Om någon önskar att vi 
kompletterar med bilder i 
nästa utgåva alternativt 
önskar bilder sig tillsänt, 
maila till Redaktören.

»  
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Oss ordföranden emellan. Olle och Bengt.

Är det 
Microsömn, 
Nypan?

I Sällskapsrummet 

småspråkas det. 

Mannen i Uniform 

är Förvaltare 

Fredrik Sperrling 

här i samspråk 

med Gert Moberg.

2017-10-19
HÖSTMÖTET som tidigare avhållits i november 
blev nu några veckor tidigare för att undvika eventuella 
svåra väderförhållanden och därmed sammanhängande 
trafikproblem. Ja, där lyckades vi.
 Vi hade en liten malör i mötets annonserande ge-
nom att fel datum insmög sig i B-S. Nåväl, Staffan gjor-
de en insats och genom idogt rundringande blev det rätt 
till slut. Måhända att det hade kunnat bli fler deltagare 
om undertecknad varit mera vaken vid korrekturläsning 
av B-S. Man lär så länge man lever.
 Telnr 19 17 00 (minns ni tidsnummer) startade 
Westinbussen från hamnplanen i Waxholm. Denna 
gång rattades Bussen av HC Strand emedan LarsInge 
hade ett godtagbart förhinder. H-C framförde transport-
medlet med säker hand och plockade upp vapenbröder-
na från olika hållplatser – till slut var det 40 pers som 
samlades för lite mingel i Slottet på Berga. Här måste 
inflikas att H-C skickligt rattade genom Storstans rus-
ningstrafik – Tack för det.
 Efter en stunds förbrödring, intåg i matsalen för 
utgångsgruppering ”Höstmöte”. Ordförande Bengt in-
ledde mötesförhandlingen med Elan och avklarade 
snabbt alla mötespunkter från välkomsttal till slutrepli-
ken. Nu blev det dags för middag. Öl och alkonubbar 
var inhandlade på väg in i matsalen så kön till sillen och 
ärtsoppan tog sin början.
 Efterhand inbars även tillbehöret uppvärmd 
Punsch vilket är en nödvändighet en sådan afton. 
 Staffan har återigen sammanställt ett fint sånghäfte som 
delades ut. Vi ger honom ett stort ”Tack” för det. Jag 
vet inte om det var den varma dryckens förtjänst eller 
om det är kamratskapet, kanske även att sången till 
 sillen  bidrog till att stämningen var god. Pannkaka, sylt 
och visp toppade middagen. Sorlet i lokalen steg några 
decibel och alla tycktes vara förnöjda.
 Maten aväten, intåg till sällskapslokalen. På väg 
dit tar man sin kopp och kaffe. Alla tillrättakomna  med 
fikat, fick vi nu höra ett föredrag om 2.amfibiebatal-
jonens deltagande i Försvarsmaktsövningen Aurora. 
 Föredragande var Regementsförvaltaren Fredrik 
 Sperrling.
 Här fick vi nu en bra redogörelse där det blanda-
des både bra och mindre bra erfarenheter. Sammanfatt-
ningen som jag tolkade det, var att förbandet lyckades 
väl och erhöll bra omdömen. Ett hjärtligt tack till 
 Fredrik för ett bra föredrag.
 När det är trevligt så hastar tiden. Maten och kaf-
fet klart. Föredraget färdigt. Dags för det traditionella 
lotteriet. Inga matkorgar i år utan ett antal literära alster 
utlottades. Priserna var denna gång sponsrade av 
 Staffan, Broder Lars Sjölander och undertecknad. 
 Tiden, tiden – det blev dags att ta farväl för denna 
gång och hoppas att alla får behålla hälsan och att vi kan 
återses till årsmöte och höstmöte nästa år.
 Ett Tack till Westinbuss, Fredrik, Staffan och 
HC för medverkan. Red.

Nyss ankommen. Kö till baren.

Lars 
tillhörde 
dom 
snabbaste 
denna 
gång.

Det blev ett ”Tjejbord” – Det glada gänget.

Lena 
– har 

hon nå 
att va 

gla 
över?

Staffan leder 
allsång.

Alltid 
glada 

Kerstin

Helena 
kränger 
Lotter.

Vår 
sekreterare 
Tommy 
ruvar på 
något.

Föredrag pågår. 
Fotografen har 
misslyckats.

Familjen Lageroos, Gittan 

och Lena bidar sin tid.

H-C efter väl 
genomförd 
transport.

Undrar just vad Eva fick höra 

C-A och Leif ser 
koncentrerade ut.
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Är det 
Microsömn, 
Nypan?

N y 
m e d lem

Eddie Wiklund
SOLLENTUNA

Avl ide n  m ed lem
Vi tackar för hans trohet och behåller  
honom i vårt minne 

Svensson Tor-Arne
STOCKHOLM

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Vår 
sekreterare 
Tommy 
ruvar på 
något.

Föredrag pågår. 
Fotografen har 
misslyckats.

 arméförband, och diverse förband ur andra nationer, inklusive attackhelikop-
trar m m. Momentet gav ett första tillfälla att samverka med övriga stridskraf-
ter ur Försvarsmakten. Under övningsverksamheten på Gotland besökte  
HM Konungen och HKH Prins Philip amfibieförbanden första gången.
 Därefter gavs uppgifter till de övade förbanden i Stockholms södra skär-
gård. Stridsgruppen återvände från Gotland och anslöt till amfibiebataljonen. 
Händelseutvecklingen i scenariot ledde snabbt fram till anfallsstrid och strid 
mot sjömål. Under detta skede förberedde förbanden ny uppgift mot Oxelö-
sund, vilket föranledde att spaning sändes ut till det nya uppgiftsområdet.
 Marsch genomfördes till Oxelösund varunder strid och marschomlägg-
ningar övades. På vägen genomfördes även förnödenhetsersättning från  
arméns logistikförband.  Under övningsperioden i Oxelösund övades återigen 
anfallstrid och sjömålsstrid. I det övergripande scenariot skedde nu en anfalls-
rörelse med arméns förband mot Oxelösund. Amfibiebataljonen gav i uppgift 
att skydda framryckande förbands flank och en stridsgrupp omgrupperade där-
för upp i området väst om Trosa. Här gavs tillfälle att öva samverkan med 
flyg- och arméförband. Under denna del av övningen fick amfibieförbanden 
återigen besök av HM Konungen och HKH Prins Philip.
 Övningens scenario avslutades under den 27 september. Under den 
d agen genomfördes skarpskjutning med Haubitsbataljon från området sydväst 
Trosa ut mot vårt skjutfält Askö. Elden leddes naturligtvis av amfibieför- 
banden och (nästan lika naturligt) under översinseende av den rutinerade  
Kn Willemo. Vi fick här återigen besök av statsministern och försvarsminister.
 Övningen fortsatte sedvanligt med återmarsch till respektive hemmabas 
i Berga och Göteborg och den viktiga vården. T-soldater och pliktsoldater 
 utryckte fredagen den 29 november. För de professionella T-soldaterna är 
 detta en rutin som samma sätt som för de professionella K-soldaterna. Plikt-
soldaternas tjänstgöring är inte lika rutinartad och de hälsades av häckbildande 
personal när de marscherades ut genom vakten på Berga. Flera av dem har nu 
ansökt om att få anställning som T-soldater.
  Genom övning Aurora har vi övat våra förband, höjt vår krigsduglighet 
och kunnat fastställa vad vi kan förbättra. Nu finns inte tid att slå oss till ro. 
Framför oss ligger insats i Mali och fortsatt utbildning och övning av våra 
krigsförband för att vara beredda att lösa våra uppgifter i nationellt försvar. 
Aurora ligger bakom oss och utgör spjärntag för fortsättningen. 
 Förflyttning … framåt!

Övlt Anders Bohman
Stf regch

REGEMENTET
under övning

Forts fr sid 7
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