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       ags för ett nytt nummer av vår Skrift. Återigen 
ett nr 4. Jag tycker inte att det var länge sedan 
förra nr 4 låg framför mig. Varför hastar tiden 
egentligen?  Nästa år d v s om någon månad – 
snart blir det Årgång 79. I föreliggande upplaga 
fi nner ni en berättelse som verkligen var ett 
huvudbry för mig. Kamratträffen i Karlskrona. 
Hur skulle jag återge denna omtumlande träff? 
Här möttes vi precis så som vi sågs på 70, 80 och 
90-talet. Alla kändes igen, nästan som om tiden 
hade stått stilla. Jag vet inte om jag fi ck till det i 
artikeln men läs gärna och tyck till. Kamraterna 
från KA 2 fi ck verkligen till ett fi nt möte – Tack för 
det. Hoppas att fl er kan ansluta till nästa 
Kamratträff som sker på Gotland.

Årets älgjakt är avslutad för egen del och nu 
återstår jakt på Myttinge fram till slutet av 
februari. Och det mina vänner är inte så dåligt 
för man är ”Hemma” i välkänd miljö.

Apropå miljö så visst är det märkligt med nutida 
debatt där vissa styrande falanger inger all män-

D heten någon form av domedagskänsla där t o m 
kossorna på fritt bete är utmålade som hot mot 
mänskligheten. Och Nordpolen som smälter med 
rasande fart som ska skapa översvämningar. 
Konstigt nog så har vetenskapsmännen en annan 
uppfattning. Skrämseltaktik från lekmän. Jag kan 
konstatera att vattennivån vid vår brygga är 
densamma som alla årstider förut och vädret 
skiftar som det alltid har gjort. Avseende Nord-
polen så har Nasa nyligen redovisat höghöjdsfoto 
som visar en viss tillväxt av istäcket. Så sov lugnt, 
allt är som vanligt.

Det drar mot Jul och det pyntas med ledlampor 
i alla former och kulörer. Annonser om dignande 
julbord, som visar vårt överfl öd, fyller avierna.

V a p e n b r ö d e r ,  j a g  t i l l ö n s k a r  E r  A l l a  e n 
God Jul och ett Gott Nytt År!
                                                                             Red.

PS  Glöm inte att Motionera !  DS
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ORDFÖRANDE
h a r  o r d e t

       et var en lång varm sommar som följts av 
en lång grå höst. Vintern brukar göra sitt 
antågande under november men så inte i år men 
den kommer säkert, förhoppningsvis till jul. Det 
var länge sedan vi hade en vit jul. 
 Nu till rubriken! Vi hade styrelsemöte igår 
och regementschefen deltog vilket han gjort 
fl era gånger under året. Det är glädjande med 
hans genuina intresse för vår verksamhet. Han 
berättade lite om de förändringar som kommer 
vid årsskiftet. Regementet går in i en ny 
organisation. En utbildningsbataljon kommer 
tillbaka med bl a ansvar för rekrytutbildningen. 
Garnisonsenheten återuppstår i och med att 
Muskö med den nya Marinstaben också ska ingå 
i garnisonen. Organisationsförändringen medför 
också ett antal omfl yttningar på Berga så det lär 
nog vara lite stim och stök på området under en 
tid. Vapenbröderna kommer också att få nya 
lokaler och det ser vi fram emot. Regements-
chefen avslutade sin redovisning med att han 
upplever att förändringen, pendeln i verk sam-
heten är på väg tillbaka, tagits emot positivt av 
de fl esta på förbandet.
 Ännu ett verksamhetsår i Vapenbrödernas 
119-åriga historia går mot sitt slut. Det återstår 
dock några aktiviteter. Den 6 december är det 
julavslutning med personalsamling, jullunch 
och på kvällen adventsvesper i Haninge kyrka. 
Vårt förband i Mali är på väg hem och kommer 
att medaljeras den 14 december. Vid båda dessa 
datum kommer vi att delta med vår fana. 
 Med ovanstående aktiviteter avslutas ett 
händelserikt år med många glada minnen. Vi i 
styrelsen kommer som vanligt att återkomma 
vid årsmötet med en verksamhetsberättelse om 
det som varit. Årsmötet planeras preliminärt till 
söndagen den 14 april på Berga. Motioner till 
årsmötet vill styrelsen ha in senast den 1 mars. 
Inbjudan kommer på sedvanligt vis att gå ut 
med BorgSkum nummer 1, 2019. 
 Nu en liten tillbakablick om det som 
genomförts sedan ni senast hörde av mig. Då 
stod kamratföreningsträffen i Karlskrona för 
dörren. Den genomfördes på ett utmärk sätt av 

KA 2 föreningen med Kungsholmen som bas. 
Trevlig och livgivande samvaro kombinerat 
med intressanta besök borgar för att det blir 
succé och det blev det. Mer om detta på annan 
plats i tidningen. Nästa aktivitet för oss var 
introduktionsresan för unga offi cerare på 
regementet. Det blev också en succé om man får 
tro de som deltog och C Amf 1 har redan beslutat 
att den ska genomföras även nästa år, datum är 
bokat. Även denna aktivitet beskrivs på annan 
plats i denna tidning. Höstmötet genomfördes 
den 25 oktober ombord på Segelkrona med ett 
30-tal medlemmar närvarande. Vi avnjöt en 
sedvanlig torsdagsmiddag med SOS, ärtsoppa 
och pannkakor med sångvänliga tillbehör. Efter 
middagen berättade Vapenbrodern och Rege-
mentsstabschefen Lars Lindblom om läget på 
regementet och lite om framtiden. Nästa år 
hoppas vi kunna genomföra höstmötet i den då 
nyrenoverade mässen på Berga Slott. Ett stort 
tack till alla er som bidrog till ett mycket trevligt 
Höstmöte. Ett speciellt tack till vår klubbmästare 
Staffan.
 Det var en liten tillbakablick, nu tänkte jag 
titta lite framåt. Jag nämnde lite om planerna för 
2019 tidigare. Verksamhetsplanen har nu tagit 
form. Vi kommer att genomföra de sedvanliga 
aktiviteterna såsom årsmöte, höstmöte under 
fjärde kvartalet, fyra nummer av BorgSkum och 
cirka 10 styrelsemöten. Nästa års utfl ykt är 
 planerad att gå till fl ygvapenmuseet i Linköping 
lördagen den 11 maj. KA-kamratföreningsträf-
fen genomförs nästa år på Gotland och KA 3 
Kamratförening har givit oss förhandsbeskedet 
att det blir helgen 30 augusti till 1 september. 
Inbjudan till ovanstående aktiviteter kommer i 
BorgSkum som brukligt är.
 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 & Gott Nytt År

Bengt

D
FÖR Ä NDR I NGENS V I NDAR BLÅSER PÅ VÅRT REGEMENTE
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Så, Vapenbröder, nästa gång det är Marinens Dag kom och se vad 
våra soldater av idag kan åstadkomma.                                       Red.

Den 15. September, Solsken och lätt 
Sjöbris, genomfördes Marinens Dag på 
Berga. Här hade 4.Sjöstridsfl ottiljen och 
Amf 1 återigen möjlighet att visa sin 
materiel och sina soldater för anhöriga 
och allmänheten. Klockan 10.00 
öppnades grindarna och en strid ström 
av besökare drog in på området. Som 
vanligt fanns det utställningsplatser för 
de olika verksamheterna som bedrivs 
på platsen. Vapenbrödernas Info-tält 
bemannades som vanligt av några 
styrelsemedlemmar och ordföranden. 
Tyvärr så var det inte särskilt många av 
våra medlemmar som dök upp. Har 
Borg-Skum missat i annonseringen ? 
Några trotjänare fanns det dock.  

Det är vid sådana här tillfällen 
intressant att upptäcka  att ny materiel 
tillförts förbandet. Inte stort men 
ändock syns förändringar. Hamnens 
fartygsbestånd tilldrog sig stort 
intresse och framåt eftermiddagen 
samlades besökarna för att åse den 
rörliga stridsuppvisningen från 
amfi biebataljonen kustjägar-
veteranerna hade en egen ceremoni 
i anslutning till kustjägarkompaniets 
kasern som tyvärr ligger lite avsides 
och således inte blev föremål för andra 
än direkta anhöriga. Veteranerna åkte 
sedan i inhyrd båt till Korsö för att där 
fi ra sin ”Dag” fram till söndag e m.

Det kan konstateras att besökarantalet 
var högt detta år – Bra. 

M A R I N S  D A G 
15 september

”Grabbarna 
Boys” som 
glatt leende 
hjälpte oss 
att komma i 
bås. Tack.

Vårt infotält- ganska likt föregående år.

Den civila infodelen – Vapenbröderna, Blå 
Baskrarnas MCklubb och Kustjägarveteranerna.

Kön till matstället var lång och 
ihärdig under dagen.

Ytterligare en Vapenbroder som visar 
sin tillhörighet. Det var annars 
ganska ”tunnsått” med Vapenbröder.

Vi fi ck 
”utlandsbesök” 
av vår medlem 
Uppis – trevligt.

       Marinchefen Jens  
    Nyqvist hälsade på.

En Vapenbroder, 
Gert Moberg, för dagen 

något vingklippt p g a 
övertro på tyngdlagen, 

hjälper till att sprida 
kunskaper i Kjvettältet.

4.Sjöstridsfl ottiljen visade upp sina fartyg 
som tilldrog sig stort intresse av besökarna.

Det nyaste och 
troligen det som 
tilldrog sig mest 
besökare.
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Ytterligare en Vapenbroder som visar 
sin tillhörighet. Det var annars 
ganska ”tunnsått” med Vapenbröder.

I N T R ODUK T I O N S R E S A 
för

Amfi bieregementet har tillsammans med 
Vapenbröderna genomfört en två dagar lång 
introduktionsresa med nyanställd personal. 
Chefen för Amfi bieregementet summerar 
nedan sina intryck.

      esan syftade till att beskriva det historiska och kulturella 
arv efter kustartilleriet och tidigare amfi bieförband som vi har 
att förvalta. Genom att få förståelse för historien och att få 
den berättad av våra vänner från Vapenbröderna, som har en 
personlig erfarenhet att utgå ifrån, kan nu cirka 20 medarbetare 
på Amfi bieregementet refl ektera över de faktorer som påverkat 
dagens amfi bieförband. Såväl jag som chef för Amfi bie-
regementet samt eleverna, fi ck anledning att fundera på hur 
samma uppgifter som för några decennier sedan löstes av ett 
stort antal förband från en mycket starkt befäst svensk 
kustlinje, numer ska lösas av visserligen rörliga och slag-
kraftiga men ytterst fåtaliga förband.

nyanställd personal

Resan började på Waxholms kastell med ett besök i museet 
där en 400-årig historia berättades på två timmar. En tid för 
refl ektion gavs också vid minnesstenarna för kamrater som 
omkommit i tjänsten. Därefter följde en resa inledningsvis i 
Stockholms mellersta skärgård inklusive övernattning på 
Korsö, för att under dag två stäva söderut. Dagarna avslutades 
med ett uppskattat besök nere i 12/70 – batteriet på Landsort.
Nu återstår erfarenhetsarbete innan beslut om hur motsvarande 
verksamhet ska genomföras 2019.

Patrik Gardesten / CAmf1

CAmf 1 i berättartagen.R

I N T RODUK T I O N S R E SA 
för

yngre offi cerare 
– en historisk exposé med vapenbröderna

              ed orden;”För att förstå var vi är idag och vår 
framtida utveckling måste vi kunna vår historia” 
inledde regementschefen Patrik Gardesten introduk-
tionsresan. Han utvecklade vidare fl era syften och för-
väntningar med dagarna, bland annat; skapa bättre terräng-
kännedom i våra operationsområden, utveckla taktisk 
förståelse, ökad personkännedom och härigenom främja en 
fortsatt stark förbandsanda. Efter korta presentationer av 
deltagarna, som fyllde två stridsbåtar, följde en uppskattad 
guidad tur på Kastellets museum under ledning av Anders 
Joninger.
 För några år sedan väcktes tanken på en historisk resa i 
skärgården med våra nyexaminerade fänrikar och 1. sergean-
ter. Vi genomförde för något år sedan en genomgång i Blå 
salen Berga med ett kompani kring vårt vapens historia. 
Tyvärr blev själva resa inställd några gånger då annan högre 
prioriterad verksamhet kom före. I år markerade rege ments-

chefen tydligt att detta ska genomföras, 
vilket nu också blev fallet. Rege ments-

chefen Patrik Gardesten och hans rege-
mentsförvaltare Fredrick Sperling deltog 

hela tiden vilket förhöjde kvaliteten då båda, 
deltog i diskussionerna och kopplade detta till 

dagens verksamhet, Patrik lade också ofta sin syn som 
regementschef på ledarskap, taktik m m. Bra för de unga 
offi cerarna att på detta sätt få träffa regementsledningen och 
på så sätt binda ihop de olika nivåerna, samt även för cheferna 
att få höra vad de unga tycker och tänker.
 Vår ordförande Bengt Persson, undertecknad, Magnus 
de Jong och Lars-Inge Pettersson och Anders Joninger höll 
ihop det hela från Vapenbröderna.
 Första stoppet innan kvällens mål Korsö blev 
Ängsholmarna, norr om Kanholmsfjärden, där det fanns ett 
batteri inom den Inre linjen. Här redovisades Stockholms 

M ”För att förstå var vi är idag och vår 
framtida utveckling måste vi kunna vår historia” 

 introduk-
tionsresan. Han utvecklade vidare fl era syften och för-
väntningar med dagarna, bland annat; skapa bättre terräng-
kännedom i våra operationsområden, utveckla taktisk 

chefen
vilket nu också blev fallet. 

chefen Patrik Gardesten
mentsförvaltare Fredrick Sperling

hela tiden vilket förhöjde kvaliteten då båda, 

För att förstå
var vi är idag och vår

framtida utveckling måste
vi kunna vår

historia

«  
»  
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TRÄFF
24–26

AUGUSTI

Det är fredagen den 24 augusti 
Väckarklockan manar till uppvakning 
i ottan och vi måste upp ur Sänghalmen 
i en okristlig tid. Vi, det är Lena och 
undertecknad. Väskorna står packade 
vid dörren. Snabba rutinmässiga mor-
gon bestyr och frukost. Lite hets för att vi 
ska hinna i tid. Denna dag kl 07.45 skall 
vi infi nna oss i Stockholm, Östra Station. 
Vi åker kommunalt vilket innebär att 
planera generöst med tid från avgång till 
målet. Det börjar med fotvandring i 

drygt 1,2 km sedan buss, den fantastiska 
SL 628 direktförbindelse Åkers berga 
(Margretelund) – Humlegården och med 
avstigning för oss vid Tekniska 
Högskolan, sedan ytterligare fotmarsch 
ca 100 m och vi är på plats. Slutmålet 
denna dag är Kungsholms Fort i 
Karlskrona och Kamratföreningsmötet 
för dom forna KA-Kamratföreningar. 
För oss är även själva resan ett mål för vi 
åker buss med alla de upplevelser det 
innebär. Vi är i god tid vid samlings-
platsen, precis som tänkt, och sam man-
strålar efterhand med övriga Vapen-
bröder. Totalt blir vi 14 personer varav 

tre åker egna fordon. Med liten marginal 
till avresetiden anländer en liten 
Westinbuss rattad av Lars-Inge. Det 
blev en fi n, bekväm resa genom sommar-
fagra Sverige. Stämningen ombord är 

uppslupen och god. Vi rastar 
på ett vackert ställe som visar 
sig vara en riktig turistfälla 
med Stockholmspriser plus. 
Men vad gör det en sådan dag? 
Buss föraren måste ha en 
vilopaus. Kl 15.00, ganska 
prick, anländer vi vid 
”Finskan”. En brygga vid 
sundet intill Kungsholmen. 
Sundet är några hundra meter 
brett och det är här vi samlas. 
Tyvärr så saknar vi Kamraterna 
från KA 5. 

Vi är inom Marinbasens område och kan 
skönja hamnen längre bort. Döm om vår 
förvåning när det kommer en civil 
taxibåt som skall forsla oss, 12 personer 
åt gången, till fortet. Marinen hade inga 
transportmedel för oss. KA 2 KF fi ck stå 
för denna transport. Återseendet bland 
kamraterna var en god och hjärtlig 
upptakt till mötet. Självklart var det 
solsken.
 Överskeppning klar, hälsades vi 
välkomna av KA 2 KF ordf Peter 

Glimvall och Birger Werner 
instruerade om rumsfördel-
ning. På väg till för läggningen 
uthämtades sängkläder. In-
stallation. Fina, rena förlägg-
nings utrymmen. Kaffe och 
svalkande drycker i trädgår-
den vid Mässen. Här blev det 
en återförbrödring och min-
nen från förr luftades fl itigt. 
På något vis kändes det som 
att man förfl yttade sig ca 30–
40 år bakåt i tiden. 

Förväntansfulla resenärer vid Östra Station.

Mingel i Parken bakom Mässen.

Peter Glimvall, Ordf KA2 KF, Kommen-
dant Kungsholms Fort och tillika värd för 
Kamratmötet. Hälsar oss här välkommen.

Bekväm Westinbuss rattad av Lars-Inge.

«

«

KAKAKAKAKA
TRÄFF

KARLSKRONA
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Mycket igenkännande om än något mas-
kerad av tidens tand. Tankar utbyttes 
och minnen av många bortgångna kam-
rater återgavs. 
 Vi samlades i fi lmsalen för 
att mjuka upp med en fi lm om 
KA 2 historia – Bra initiativ av 
KF att hjälpa till med skapandet 
av den fi na fi lmen. Så små-
ningom gavs tid för rundvand-
ring med guide på denna im-
ponerande plats. Sedan lite vila 
och förfi ning till festklädsel in-
för högtids mid dagen. 
 Avseende middagen kän-
ner jag mig tvingad att börja 
med ett stort T A C K  till Kamra-
terna som fi ck stå för allt arbete 
före, under och efter d v s hämtning av 
mat och dryck, dukning, servering, disk-
ning och åter ställning. En be römvärd 
insats.
 Alltmedan maten avåts hölls olika 
tal av våra närvarande ordföranden. 
Även SMKR:s sändebud, Sven 
Scheiderbauer, tog till orda och fram-
förde hälsningar från SMKR:s ordf, 
Anders Emanuelsson. Efterhand som 
smakligheterna avätits blev det avtropp 
till Mässen för mingel med avec av olika 
kulörer och smaker. Men döm om vår 
förvåning när vi kom ut från matsalen 
blev vi utsatta för regn. Således fi ck vi 
skåda ett antal improviserade regnskydd 
och snabba ruscher genom parken mot 
Mässen.

Lördag
Självklart lyser solen över oss igen, 
fattas bara. Uppfriskande promenad till 
mat salen för frukost. Därefter avmarsch 
mot landstignings stranden för ilast ning 

av tidigare nämnd 
taxibåt för transport 
till ”Finskan”. Buss 
till Karlskrona och in 
på Marinbasen – Ma-
rinens Dag! Grindar-
na vid öpp na, många 
besö kare. Många, allt 
är ju relativt, Örlogs-
fartyg och andra fl y-
tetyg vid bryggorna. 
Före visningar av oli-
ka slag för att visa all 
verksamhet som er-
fordras för att utbilda personal och 
iståndhålla materielen fanns i både tält 
och byggnader. Rädd ningshelikopter, 
brand kår med förevisningar och inte 
minst en omfattande visning av ”Hem-
värnet” d vs Insats försvarets ut rustning 
och för måga fanns på plats. Det fanns 
även fl era matställen där både kaffe med 

dopp, korv med bröd och hamburgare, 
var väl utplacerade över området. Mu-
sikspel från fl era musikkårer som under-
höll med både spel och fi gurativa mar-
scher gav en bra ljudkuliss. Vi drog runt 
i olika grupper, beundrade och njöt av 
att se Marinens resurser. För egen del 

saknade jag, 
hur jag än spa-
nade i vim let, 
den del av Ma-
rinen som ut-
görs av Amfi -
bie kåren.Tid en 
drog iväg alltför 
snabbt och det 
blev läge att in-
mundiga nå gon 
form av det på-
talade matut bu-
det. Visst, det 
blev korv med 
bröd. Påpekas 
att solen sken 
på oss gamla 
Kustartille rister. 

 Vi samlades vid vakten för att ge-
mensamt inträda i en av dom stili gaste 
byggnader  in om bas området för att där 
åhöra marinbas chefens föredrag om or-
ganisation, verksamhet, utbildning och 
framtid. Imponerande men måhända för 
omfattande för kamratkretsen.

Calle Boman i berättartagen.

Ordföranden B-P och en KA 3 
KFmedl fl ankerar Lena.

Måltid.

Peter håller tal vid Högtidsmiddagen 
fl ankerad av Sven Scheiderbauer, SMKR och 
Guenter Willman den siste Chef för KA 2.

«
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Avmarsch till båten för transport till 
”Finskan”. Det känns lite vemodigt att 
lämna denna vackra, historietyngda 
plats. Kommer man någonsin att kunna 
komma hit igen?
 Efter överskeppning uppsittning i 
buss för resa till staden och färjeläget för 
färja till ASPÖ. Efter en slingrig färd på 
ön kommer vi fram till det s k Rörliga 
Museet. Det är minsann inte rörligt men 
det som visas där är en exposé över det 
rörliga kustartilleriet och dess ut-
bildningsplats. Här fi nns en impo-
nerande mängd materiel av allt från 
knappar, bälten, cyklar, lastbilar, luft-
värnskanoner, sjömålskanoner, ra dio -
materiel, m m, En stor mängd detaljer 
och huvuddelar av det tidigare rörliga 
KA. Ävenså fi nns en mängd bilder och 
fotografi er.
 En eloge till alla som här har 
bidragit till ett fantastiskt museum. Väl 
värt ett besök.

KAKAKA

SAMMANFATTNINGSVIS: 

Peter Glimvall med sin 
förening och med stöd 
från Marinbasen har 
lyckats över förväntan 
med detta Kamrat-
föreningsmöte som inte 
kommer att falla i 
glömska. Jag tar mig 
friheten till ett unisont 
Stort Tack från de 
deltagande 
Vapenbröderna.

För text och bild; Lena och Jochen

Mättade av allt ilastade vi i våra bussar 
för en rundtur i och kring staden. En 
mycket imponerande runda genom och 
förbi alla tidigare anläggningar. Kan 
bara enkelt sammanfatta: KA 2 och FL 
var stort i och omkring denna stad.
 Återgång till Kungsholms Fort. 
Tid för eftertanke och rundvandringar i 
denna vackra anrika miljö. Kaffeslurk, 
lätt vila och sedan en god middag. Även 
denna dag avslutades med mingel i 
Mässen.

Söndag
Hemresedag. Visst, solen är med oss 
igen. Frukost, återställning av för-
läggningen och inlämning av sängkläder 
– som en liten utryckning.

Slutligen blev vi utspisade med goda 
smörgåsar och dryckjom. Så var vi då 
vid slutet av Kamratföreningsträffen. 
Återgång till färjan för transport till 
Karlskrona. Huvuddelen av oss 
promenerade en vacker skogsstig som 
var en genväg till färjan – skrivet som 
tips till dom som vill besöka Museet.
 Återkommen till staden ilastade vi 
vår lilla buss och drog norrut mot 
huvudstaden. Vi kom hem lite sent men 
vad gör det en så berikande resa i trevligt 
sällskap.

Sjövy över Örlogshamnen.

15,2 cm kanon.

Det fanns även moderniteter längre in i 
Hamnen.

Birger Werner och anonym Flaggfurir.

Intaget till det fi na Museet.

«

«
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N y a
m e d lem m a r

Lars Lindblom, TÄBY 
Mats Olsson, BROMMA 

Börje Svensson, VALLENTUNA 
Claes Westergren, ÅRSTA HAVSBAD

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

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

Avl idna  m ed lem m a r

Lars Norberg, NORRTÄLJE
Bertil Kristensson, VALLENTUNA
Gertrud Moberg, FALUN
Christina Johansson, ZINKGRUVAN

kustartilleriförsvar, de olika brigaderna m m. En refl ektion 
blev att Stockholms kustartilleriförsvar med basbataljoner 
och arméförband var personellt större än dagens FM inklusive 
hemvärnet.
 Innan vi landade på Korsö tittade vi till ett tidigare 
mobiliseringsförråd vid Stavsnäs och redovisade principerna 
för mobilisering och förrådsställning mm. Tyvärr kunde vi ej 
komma in i förrådet som idag nyttjas av hemvärnet.
 Landstigning på Korsö, hjärtat i spärrbataljon Korsö. 
Dessutom fi nns det i hjärtat för många Kustjägare eftersom 
Korsö var bas för Kustjägarskolan i många år.Efter 
rundvandring vid batteriplatserna, Korsö torn, historia om 
ön, spärrbataljonen och byggnaderna samt 
några taktiska nötter blev det ett 
uppskattat samkväm med grillning 
och lite fl er historier och anekdoter.
 Innan losskastning dag två tog 
vi en snabb rundvandring på Korsö 
pratade lite om Kustjägarskolans 
historia och den verksamhet som 
bedrevs på Korsö.
 Under natten hade vinden 
tilltagit lite så vägen ner mot Mellsten, 
via Berga för bunkring, blev lite gropig. 
Jag har aldrig tidigare haft känning av sjön men nu har 
tydligen balanssinnet förändrats, så det var skönt att landstiga 
på Mellsten. Besöket här syftade till att utöver redovisa 
spärrbataljon Mellsten och ubåtsskyddet, beskriva bas-
förbanden, Muskö och områdets strategiska vikt för marina 
stridskrafters uthållighet.
 Vårt sista besök och landstigning, innan återgång basen 
Berga, blev på Landsort och en guidad visning av den 
kvarvarande 12/70 pjäsen. Detta var mycket uppskattat och 
alla var tagna och imponerade över vad som tidigare funnits i 
kustartilleriet. Jag hörde en och annan röst bland deltagarna; 
”Hur kunde man vara så dum och ta bort dessa moderna 
pjäser?”
 Uppställning på Berga och avslutning med rege-
mentschefen och Vapenbrödernas ordförande samt insamling 
av utvärderingsunderlag.  Vi har fått in ett gediget underlag 

där det framgår att dessa två dagar har varit mycket 
uppskattade, vi fi ck naturligtvis även in ett antal konkreta 
förbättringsförslag vi ska ta hänsyn till i framtida planering. 
Nedan redovisas några synpunkter från deltagarna.
 Ett stort tack till Mikael Olofsson och Inger Karlsson 
som stod för kommendanturen och logistiken. Fungerade 
utmärkt bra och skapade en god förutsättning för genom-
förandet. Planeringen fortsätter nu mot nästa års resa som 
redan är beslutad av regementschefen, blir någon gång i slutet 
av augusti/början av september.
 Jag somnade gott på kvällen, efter både sjögång och 
mycket frisk skärgårdsluft, men främst av alla goda möten 
och samtal med våra nya unga offi cerare. Detta är väl något 
som en kamratförening ska ägna sig åt – överföra erfarenheter 
och historia till den unga generationen, Framåt!

Leif ”Ecka” Eriksson

Lite urval av synpunkter:
◆ Jag är glatt överraskad och tar med mig mycket. 

Uppskattar också närvaron av C Amf 1 och dennes 
regementsförvaltare

◆ En bra kombination av historia, taktik och anekdoter. 
Värdefull överspridning av kunskap och tänk.

◆ Dela gärna ut en karta över vår färdväg och där vi 
stannar, många av oss har begränsad terrängkännedom.

◆ Jag har ett mycket gott intryck av dagarna och är glad över 
att jag fi ck följa med. Upplever det som en tydlig signal 
från C Amf 1 att markera dess vikt med sin egen närvaro 
fullt ut. Vapenbröderna har verkligen levererat och det har 
varit mycket intressant att ta del av all kunskap. I vissa fall 
har vi kommit ner på för detaljerad nivå, t ex organisa-
tionsskisser. En god nivå av egna historier har funnits 
och den goda sämjan mellan herrarna har visat vägen 
för det yngre befälet.

rundvandring vid batteriplatserna, Korsö torn, historia om 
ön, spärrbataljonen och byggnaderna samt 
några taktiska nötter blev det ett 
uppskattat samkväm med grillning 
och lite fl er historier och anekdoter.
 Innan losskastning dag två tog 
vi en snabb rundvandring på Korsö 

 Under natten hade vinden 
tilltagit lite så vägen ner mot Mellsten, 
via Berga för bunkring, blev lite gropig. 
Jag har aldrig tidigare haft känning av sjön men nu har 

Lite urval av synpunkter:
◆ 

Hur kunde man
vara så dum och ta

bort dessa moderna 
pjäser?

«  
»

I N T RODUK T I O N S R E SA 
för

yngre offi cerare 
– en historisk exposé med vapenbröderna

Forts fr s 5

« Lars-Inge i Kanonform vid Sjöfrontpjäs. Sorgligt nerlagd.

Forts s 12

«
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NY
krigsförbandschef

 2.AMFIBIE-
och nya förutsättningar vid

BA T A L J ON EN

      in militära bakgrund tog sin början 1997 med
         värnplikten vid KA1 i Vaxholm som plutons-
befälselev vid Amfi biebataljonen. Att söka till 
yrkesoffi cer var för mig ett självklart val redan tidigt i 
värnpliktsutbildningen. Efter offi cersexamen har jag i 
huvudsak tjänstgjort på regementet med huvudtjänst 
markstrid och då främst vid våra olika amfi biebataljoner. 
Ett antal internationella tjänstgöringar har det också 
blivit under åren. 
 Förändringens vindar blåser i Försvarsmakten 
med anledning av vårt säkerhetspolitiska omvärldsläge. 
Sedan 2013 har vårt fokus förändrats från den 
internationella arenan till en tydligare nationell 
tyngdpunkt. Detta avspeglar sig även vid min bataljon 
och jag arbetar nu intensivt för att möta framtiden. Vår 
sjöoperativa förmåga står i centrum och kust för-
svarsoperationen är åter dimensionerande. 2.Amfi  bie-
bataljonen är idag ett förband med hög tillgänglighet 
och krigsduglighet. Detta främst beroende att på 
förbandet är välövat och bemannas genom en gynnsam 
kombination av anställd personal samt krigsplacerade 
värnpliktiga. 

Vi har en hel del materielomsättning på gång med 
modern materiel som ersätter och kompletterar gammal. 
Exempel på detta är renoverade och nybyggda 
stridsbåtar. Detta kommer således succesivt att öka vår 
operativa effekt. Ökad förmåga att med kombinerade 
vapen kunna verka mot sjömål står också högt på 
prioriteringslistan. 
 Förutom att hålla min bataljon välövad ser jag 
som min viktigaste uppgift att skapa metoder och 
organisation som är både uthållig och pro duk-
tionsrationell. Med produktionsrationell organisation 
menar jag att vi effektivt ska kunna grundutbilda 
rekryter i större volymer samt utbilda och öva krigs-
förbandet. En större volym av rekryter krävs för att 
skapa en säker personalförsörjning för samtliga våra 
militära personalkategorier. Detta skapar också goda 
förutsättningar för att i en framtid också kunna ex-
pandera. 
 Ambitionen är nu att utifrån dagens enda bataljon, 
krigsförbandet 2. Amfbiebataljonen, skapa två batal-
jonsförband. Den första utgörs av en så kallad stående 
bataljonsstridsgrupp, med hög tillgänglighet för såväl 

I september övertog jag befälet som krigsförbandschef för 2.Amfi biebataljonen 
från min företrädare Övlt Fredrik Herlitz. En befattning vilken innebär ett stort 
ansvar som givetvis förpliktar ur fl ertalet perspektiv. 

Uppställning inför Bataljonchefsbyte. CAmf 1 med avgående, Herlitz på sin vänstra 
sida och pågående, Berge till höger.

Bataljonsfanan överlämnas till Patrik Berge.

Den nya Batch tar emot Bataljonen.

M
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nationella operationer som internationella insatser. Den 
andra utgörs av en utbildningsbataljon där främst 
grundutbildning av rekryter sker. Här sker också en 
betydande del av fortsättningsutbildning för krigs-
förbandets anställda och enheter. Denna indelning 
skapar tydlighet och goda förutsättningar för pro-
duktionsrationalitet. 
 Vi har på Berga goda utbildningsförutsättningar, 
men det är i skärgården som våra förband blir farligare 
för fi enden. Min ambition är därför att i än större 

omfattning utbilda och öva vid våra skjutfält och 
ytterförläggningar. Även om modern materiel är viktigt, 
så är för mig amfi biesoldaten och kustjägaren det 
viktigaste vi har. Utan stadiga och kompetenta krigare 
står vi oss slätt. Mina krigare håller hög klass och ska så 
fortsatt göra.

Övlt Patrik Berge
C 2.amfbiebataljonen

Terrängen tagen, fi  nerkämpad.

Samverkan med Amerikanska Soldater. Batch orienterar 
Amiral Foggo/ USNAVY.

Samverkan på lägre nivå.

Amerikanska Ksp-skyttar med m/58.

Genomgång efter övning ? Bra med samverkan.
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130 61 Hårsfjärden

◆ Dock bör ni tänka på att inte sväva iväg för ofta på många 
små detaljer som man har svårt att relatera till samt att ni 
får bättre presentationer om ni begränsar ”tillägg” och 
”infl ik”.

◆ Minor och robotar. Önskar ännu mer information om 
hur systemen med minor och robotar nyttjades under vår 
historia för att sedan kunna knyta samman det med dagens 
förutsättningar.

◆ Jag tycker att det vore intressant om vapenbröderna kunde 
prata mer om logistiken. Hur fungerade det? Vad fanns det 
för begränsningar och svårigheter.

◆ Mkt bra med rundvandring på Korsö. Vore intressant att 
höra föreläsarnas tankar om utbildningspedagogik då 
jämfört med nu.

◆ Mkt intressant att höra Kj historia, jag skulle uppskatta 
mer av det.

◆ Har inte behövt tänka så här mkt taktik sedan Karlberg-
uppskattas!

◆ Uppskattade mycket att se Landsort samt få en över-
gripande förståelse för systemet. Bra med en specialist 
som kan detaljerna.

Hur vill då våra deltagare att 
Vapenbröderna ska profi lera sig 
framöver?
◆ Visa närvaro på regementet och på dess övningar, 

synas mer och förklara för nuvarande tjänstgörande 
vad vapenbröderna sysslar med.

◆ Erbjud en föreläsning eller liknande någon gång 
om året, krigsspel, muntliga stridsövningar

◆ Fortsätt med dessa resor
◆ Historia och  Ledarskap 

Leif ”Ecka” delger sina erfarenheter.

God Jul och 
Gott Nytt År

önskas 

ALLA VAPENBRÖDER

I N T RODUK T I O N S R E SA 
Forts fr s 11«
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