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Visst var det vinter även 2019.

V

apenbröder, när ni läser föreliggande nummer
av B-S upptäcker ni nog att den gångna våren har
varit ganska händelserik för oss. Ny Ordförande,
Årsmöte, Utflyktplanering och genomförande,
Planering inför Höstens begivenheter och Kamratföreningsmötet på Gotland. Till det sistnämnda
hoppas jag att vi kan bli många deltagare – vi har
begränsat antal platser så det gäller att ligga på.
Kostnaden för resan är förmånlig vilket borde vara
lockande. Se annonsen. På årsmötet bestämdes
att medlemsavgiften för nästkommande år blir
nedsatt – se artikel. Omfånget av information har
varit stort och tyvärr ﬁck vi uppskjuta en del artiklar till nästa nummer. Det ﬁnns dock hela tiden
plats för skrifter från medlemmar. Det är önskvärt
med artiklar, gärna åtföljda med bild, från tiden
under kalla kriget. Det hände ju ganska mycket
på gamla KA1 under dom åren – både glatt och
tråkigt. Så, bröder öppna minnet och skriv.
Red egna minnen är knutna kring KJS och
det blir då ganska enformigt. Minns och skriv!

VAPENBRÖDERNA

www.vapenbroderna.se
vapenbroderna1899@gmail.com
Föreningens adress och tel:
Tommy Aasa
Ekoxevägen 9, 18438 Åkersberga
Tel: 070 635 24 79
Skattmästarens adress och tfn:
Kerstin Jältsäter
Överbyvägen 22 · 185 95 Vaxholm
Tel: 08-541 373 94
jaltis48@gmail.com
Årsavgift:
250 kr
Familjemedlem 100 kr
Bankgiro:
473-0537

Bröder om ni inte vill vara kvar i
Kamratkretsen, skicka ett meddelande
om det alternativt erlägg årsavgiften.
För att underlätta finns numera
SWISH 12 34 35 29 28
för att underlätta
Återigen, medel behövs för att skapa B-S. Det är
fortfarande min ideella verksamhet som ligger i
grunden och ska så vara. Men vi ska veta att porto
till utskick är en ekonomiskt betungande post.
Icke att förglömma vad det numera går åt för att
genomföra erforderliga transporter.
Njut av Sommaren, motionera kroppen och må
bra.
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Kontaktman för föreningsmedlemmarna
Om Du har frågor eller
förslag rörande föreningens
verksamhet m m.
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meddelas skattmästaren

Swish:
12 34 35 29 28

Ordförande:
Hans Granlund
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Apropå följetongen ÅRSAVGIFTEN så är det fortfarande alltför många som har glömt denna för
B-S viktiga del.
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ORDFÖRANDEN
har ordet
BRÖDER OCH SYSTRAR

D

et är med en stor portion ödmjukhet och
tillförsikt som jag skriver detta. Att få erbjudandet att bli ordförande i Vapenbröderna, Sveriges
äldsta – och skulle jag vilja tillägga – finaste
kamratförening – är en stor ära. Jag vill börja
med at tacka min företrädare Bengt Persson för
hans ordförandeskap. Under Bengts tid vid rodret har föreningen haft möjlighet att återhämta
sig ekonomiskt och medlemsantalet stabiliserats
och börjat återhämta sig. Stort tack Bengt för ett
välskött fögderi.
Vem är jag då? Jag kommer i annan
artikel här i Borgskum att återkomma till mina
minnen men som sammanfattning kan jag nämna att jag klev in innanför grindarna på dåvarande KA1 sommaren 1982. Då som värnpliktig
befälselev tillhörande Spärrbataljonens tredje
batteri. Min senaste och sista aktiva befattning
vidregementetvarsomChefAmfibiebataljonen
ochkrigsplaceradchef1.amfibiebataljonen.Jag
har sedan med avbrott för skolor, kommenderingar, insatser och stabstjänst varit regementet
troget. En gång Kustartillerist – alltid amﬁbie
kårist!
När jag skriver detta har det precis meddelats att samtliga deltagande riksdagspartier
inte kommer att ställa sig bakom försvarsberednings rapport och rekommendationer. Det är
djupt olyckligt och kommer att skapa en tid av
osäkerhet hur och åt vilket håll som Försvarsmakten kommer att utvecklas. Men att FörsvarsmaktenochdärmedAmfibieregementetstårinför utveckling är jag helt övertygad om! Vad vi
kan göra nu är att fortsätta att argumentera för
nödvändig utveckling och förnyande och stötta
de av er som står mitt i verksamheten.
Jag har haft ett första möte med Chefen
Amf1 för att tala om Vapenbrödernas framtid
och hur han ser på vår roll. Det kan konstateras
att vi har en stor samsyn på Vapenbrödernas
värde och plats. Vi är ense om att Borg-Skum
skall fortsätta att utvecklas mot att bli regementets kanal för att nå medarbetare, nuvarande och
tidigare, både civila och militära. Vi kan se fram
emot att fortsätta läsa om pågående verksamhet
och historier från förr. Vi talade också mycket
om hur vi skall nå våra yngre systrar och bröder,
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både de i aktiv tjänst, i hemvärnet och de som
för inte så lång tid har lämnat förbandet. Vi
kommer att försöka bredda utbudet av aktiviteter och jag välkomnar initiativ och förslag på
verksamhet som kan tänkas appellera.
Jag har under året som gått haft förmånen
atttadelavplanernaförAmfibieregementetoch
kårens utveckling. Det är spännande tider som
stundar. Att Kåren kommer att växa är tydligt
och näst på tur står en fortsatt utveckling av förbanden där stommen kommer att vara en blandning av anställda och värnpliktiga. Något som
om vi ser det över Kustartilleriets hela historia
har varit vårt normaltillstånd fram till sextiosjuttiotalet för att ta en kort paus från åttiotalet
fram tills att värnplikten ersattes av frivillighet.
Cirkeln sluts nu och en mix återuppstår igen.
Regementet har precis genomfört den avslutandeamfibieövningenföråldersklassenochresultatet var imponerande. Kärvt som alltid men
med en aldrig sinande vilja tog sig alla som startade i mål. Bra gjort till alla inblandade!
En möjlighet vi undersöker är att ha Pubkväll i vår gamla mäss Grenadjären. Huset
Grenadjären, den gamla regementschefsbostaden på Rindö, är sedan många år inte längre vår
mäss men som en del av er kanske vet står inredning till stora delar på FHS och dess mäss på
inne i Stockholm på Drottning Kristinas Väg,
KHT–campus. Att där kunna träffas i goda vänners lag och samtidigt kanske kunna lyssna på
lite information om pågående verksamhet och
återknyta kontakten tror jag på. Jag ser fram
emot att hälsa er välkomna där med start någon
gång i höst.
Avslutningsvis vill jag påminna alla bröder och
systrar att i augusti går färden till Gotland för
kamratträff med samtliga fem kustartilleriregementens kamratföreningar. Det är ett tillfälle
som ni inte vill missa. Många minnen och skratt
utlovas och KA3 kamratförening har lovat ett
fullmatat program på Öjn!
Väl Mött!

Hans Granlund
Ordförande Vapenbröderna
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Den 14 april genomfördes Årsmötet helt enligt
plan på Berga. Som vanligt erhöll vi buss från Westins,
tack, som rattades med säker hand av vår medlem Hans
Åke Strand. Några Kamrater tillslöt med egna fordon.
Inalles var vi 27 personer. Vädret var som det brukar
vara d v s solen lyser över oss och gudskelov kan vi än
så länge njuta av den förmånen utan moms eller annan
pålaga. Vi, som kom något tidigare, hjälptes åt att iordningställa anvisad del i Milrest så att
vi kunde vara ostörda. CAmf1 med sin
RegFV anslöt och förgyllde mötet.
Mötet inleddes med att vi utspisades
med en bra omfångsrik, vällagad och
god lunch samtidigt med Förbandets
personalvilketjagsersomenfinram
till vårt möte. Det är ju så att vi Vapen
9
bröder har varit del av Regementet
under många år av våra liv och personligen känner
jag att Vapenbröderna som organisation bör ses
somendelavförbandet.Härfinnsjupersonersom
varitaktivauppåt40årellerfler.Härfinnsnogett
stort mått av tillhörighet
och stolthet. Måhända att
detta borde delges soldaterna. Förhoppningsvis läser någon dessa rader
framledes. Med kaffekopparna i handen och
paret Ottossons fina kakburk i omlopp intog vi så
läge för mötesförhandlingarna.
Staffan som hade uppgiften att presidera hälsade välkommen och öppnade
mötet. Parentation, för att minnas de
bröder som har kallats till högre makter
det gångna året, avhölls med uppläsning
av de bortgångnas namn alltmedan en
stilla ljusflamma sände
sin värme och våra tankar
till Kamraterna.
Den godkända dagordningen följdes i rask
takt och där kan pekas på
en, för alla viktig punkt,
årsavgiften för det kommande året klubbades till
200:-/ medlem. Den ekonomiska delen var utan
12
anmärkning och reviso13
rerna lämnade ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret.
En nyhet inför nästa år är att
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medlemsavgiften sänks till 200:-.
Emedan Bengt har lämnat ordförandeposten presenterade Valberedningen att till ordförande
välja Hans Granlund vilket mottogs med acklamation. Således
hälsar vi Hans hjärtligt välkom7
men som ordförande. För styrel
sen blev det omval av nästan
samtliga fast med en justering såtillvida att Peter Fagrell blev
suppleant och Lars Lindblom valdes till ledamot. Avseende
kommande verksamhet omnämndes Kamratföreningsträffen
på Gotland 30 augusti till 1 september.
– det är BS förhoppning att många
bröder ansluter därtill – Vårt Höstmöte
blir den 31okt. Styrelsen kommer att
genomföra ca 10 möten under det kommande år och BorgSkum utges med
4 nummer. Dagordningen klubbades
genomförd och som nästa punkt blev
det regementschefens presentation av
förbandets verksamhet och framtidsplaner. Återigen blev det en klar, lysande information. Patrik
är en mästare i att hålla fängslande och underhållande tal –
Tack! En genomgång av vad som tilldragit sig i Mali gavs av
Mj Hans Näslund vilken tjänstgjorde som ställföreträdare till
Kontingentschefen Övlt Adam Camel. Här fick vi nu en
intressant inblick i hur en s k Utlandsmission, i en helt annan
miljö med därtill hörande svårigheter,
genomfördes. Mötet avslutades med
en bussrundtur alltmedan styrelsen
genomförde sitt konstituerande möte
och vi återställde lokalen och vår
rekvisita.
Tack Alla Vapenbröder som var
på plats denna dag!
Red.
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Dambord med kända proﬁler. Jältis med ryggen mot oss.
Magnus ﬁlosoferar.
Fredrich, Näslund och Hans i samspråk efter intagen lunch.
Hans, Lars-Inge och Patrik har tydligen nått klurigt att dryfta.
Familjerna Ottosson och Lageroos, våra trogna och alltid välkomna
medlemmar ser ut att ha rensat tallrikarna.
Det gamla Gardet Pilas, Clasen, Jan-Evert och Leif med Koppen inväntar mötet.
Hans och Magnus – försöker Magnus att värva ny medlem ?
Tommy och Staffan samlar sig inför uppgiften.
Örjan tillbaka i leden. Bakom skymtar Elis och Emil.
Deltagarna beredda att begå Årsmöte 2019.
Staffan förrättar Parentation.
Ordförandeklubban och därmed ämbetet överlämnas till Hans.
Nyvalde ordföranden tackar för förtroendet och tar över.
Regementschef Öv Patrik Gardesten i talartagen.

Inbjudan
till KA

Kamratföringsträff

K A kam tföreningsra
träff

30 aug–
1 sep 2019
på Gotland

på Gotland 30 augusti till 1 september 2019

Härmed inbjuds Vapenbrödernas medlemmar att delta i årets
KA Kamratföringsträff. Våra kollegor på Gotland inbjuder och hälsar alla
kamratföreningarna ur Kustartilleriet och Amfibiekåren välkomna till
årets kamratträff med en trevlig samvaro på Fårö och norra Gotland.
Vi kommer att bo på Fårö kursgård där vi även har en vickning på fredag kväll
och kamrat-föreningsmiddagen på lördag kväll. Boendet på kursgården sker i
dubbelrum under två nätter inklusive sänglinne och frukost. Ett begränsat antal
enkelrum finns att tillgå mot pristillägg på 150 kr/natt.
Vickningen på fredag kväll är inklusive öl/vatten. Starkare måltidsdryck kan
köpas ur egen kassa. Vi äter lördagens lunch på kursgården. På lördag kväll har
vi den traditionella kamrat-förenings-middagen som omfattar en välkomstdrink,
en två-rätters middag med lättöl eller bordsvatten. Om du vill ha vin till maten
får du köpa det själv på kursgården.

PROGRAM
Fredag 30 aug
09.00 Avresa med buss från Östra Station, Stockholm
11.25–14.55 Färja Nynäshamn–Visby
17.00 Ankomst Fårö kursgård, inkvartering och vickning
Lördag 31 aug
Tider e.s.o.
Bergmancentret med en guidad tur på Fårö i Ingmar Bergmans fotspår.
Kamratföreningsmiddag.
Söndag 1 sep
Tider e.s.o.
Information om Försvarets återuppbyggnad på Gotland.
Arvet efter KA 3 – vad hände sen?
Transport till Tingstäde med besök vid Gotlands Försvarsmuseum/Marin/
Flygdelen.
Kamratföreningsträffen avslutas ca. 14.00 i Tingstäde.
16.00–19.15 Färja Visby–Nynäshamn
C:a 21.00 Ankomst Östra station, Stockholm.

KOSTNAD
Kostnaden är 1.200 kr per
person vilket omfattar boende,
samtliga måltider och avgifter
för inträden och guider. Kostnaden för båtbiljett och buss
betalas av Vapenbröderna.
ANMÄLAN
Anmälan gör ni genom att sända
ett mail till mail-adress
vapenbroderna1899@gmail.com
så snart som möjligt.
Anmälan blir giltig när avgiften på
1.200 kr per person har satts in på
Vapenbröderna BG 473-0537,
senast måndagen den 22 juli.
I anmälan ska ni ange namn,
födelsedata (ååmmdd) och
eventuella matallergier och
andra funktionshinder.
Deltagarna kommer att delges
ytterligare information via mail.
Vi har 30 platser att tillgå vilket
innebär att ”först till kvarn” gäller.
Frågor kan ställas till
Leif-Ecka Eriksson på mail enligt
ovan eller 070-555 22 02

Varmt
välkomna
att delta!
Styrelsen
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TORLEIF

2019

Under vecka 6 (4/2–10/2 2019)
genomfördes återigen övning
Torleif. Med anledning av inryck, befattningsutbildningar
och högvakt så genomfördes
övningen relativt sent under
de värnpliktigas utbildningsperiod. En större skillnad från
föregående års övning var att
vi slog ihop övning Torleif med
slutövningen för GMU och således förlängde övningen med
tre dygn. Övningen genomfördes med ca 170 värnpliktiga
samt ca 15 st anställda soldater ur Amfibiebataljonen.

Rast och historieföredrag om den historietunga platsen.

Amf 1 Grundutbildningskompaniet genomförde övning
Torleif under veckan 4–10 mars. Övningen bedrevs på
Berga övningsområde, Bogesund, Vaxholm, Rindö och
Myttinge. Övningen är både en utbildningskontroll och
ett ytterligare steg i olika moment i enskilda Soldats färdighetsnivå.
B-S hade förmånen att följa övningen under en dag. Det
kan konstateras att det inte var turistväder den dagen
med snö och fuktiga grader över och under nollstrecket.
Jag deltog inte för att bedöma men vill ändå påtala att
jag fick respekt för den fysiska status soldaterna uppvisade genom en snabb marsch genom Vaxholm och mot
Rindö. Det lilla jag såg får absolut plus i kanten. Jag låter
övningsledarens vidstående text ge erforderligt underlag för Er, kära läsare. För att bredda upplevelsen ligger
vi till en del bilder tagna av Maja H och Red.

Förﬂyttning på ett led genom terrängen.

Ö

Halt och rast med
tillagning av
medhavd Frystorkat
eller annat.
Tydligen valfritt.
Kan vara läge att
kolla i minneslistan.

vningen påbörjades med olika moment i överlevnadsutbildning.
Devärnpliktigasoldaternafickunderdeförstatredygnenklara
sig i ensambivacker och gruppbivacker. Hela tiden bevakades
soldaternas stridsvärde så att de skulle vara pigga nog att klara
av utbildningskontrollen som genomfördes efter detta skede.
Den stora utmaningen för övningsledning och soldater var
vädret. Under veckan pendlade temperaturen mellan –12 grader
och upp till ca 3 plusgrader. Dessutom kom en hel del nederbörd
under veckan. Utöver några misslyckade försök att torka materiel i regnet så gick dessa moment av övningen bra, mycket tack
vare den gedigna erfarenhet som fanjunkare Ola Kjellnäs (kompaniförvaltare 1.utbildningskompaniet) besitter vad gäller militär verksamhet i kalla och utmanande miljöer.

Någottröttaochganskasåblötaförflyttadeskompaniettill
Bogesund där den traditionsenliga marschen genom Vaxholm
och över Rindö genomfördes. Som vanligt mottogs soldaterna
väl av både unga som gamla under framryckningen.
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Övning

Torsdagen den 7 Mars

Efter utspisning lång rast i strandskogen med
utsikt mot Pålsundsbron och Vaxholms senast
byggda småhusområde. Påbörjades Marsch
mot Färjeläget.

Marschen går snabbt och tyst utmed Strandlinjen och här passeras kurvan nedanför.
Tornvillan.

Färjetransport till Rindö.

På Rindö från färjan branta backen
upp mot Redutten.

Under den mera taktiska delen av övningen förﬂyttar
man sig över den smalaste delen av Myttingeviken.

Återanpassning
av klädsel efter
vadning – de
hade tur, det
var lågvatten
den dagen.

Efter återigen en snabb
förﬂyttning är man vid
Nedre Verket.

Övning slut. Uppställda nedanför
”Smörasken” får man nu efter
genomförd övning ta på sig den
gröna baskern vilket är tecken
på en Amfibiesoldat. Det självklart
även här en historieföreläsning. Det
är här som förbandets vagga stod.

Under denna marsch planerades rasterna till platser med
militärhistorisk anknytning, där korta genomgångar av byggnader och terräng genomfördes.
Väl över på Myttinge så påbörjades det tillämpade skedet där kompaniet indelades i plutonsområden och under nätterna växelvis försvarade sig och stridsspanade mot varandra. På fredag morgon tog själva
utbildningskontrollen vid, där soldaterna bland
annat prövades genom sjukvårdsmoment, anfallsstrid, eldöverfall och vattenövergång. Detta gick
bra, den största prövningen var dock att bibehålla
ett tillräckligt högt stridsvärde med hänsyn till temperatur och väder. För att underlätta samordningen och
genomföra detta säkert så följdes samtliga patruller upp med
GPS-modem vilket möjliggjorde uppföljning av kompaniet
på metern när i realtid, en viktig förutsättning när vi övar med
dessa volymer av soldater.

« MÖSSA
av!
på! »

BASKER
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Färdighetsövningar.

På lördagen väcktes soldaterna genom ett anfall mot plutonsbaserna där kemiska stridsmedel spelads in. Försvarsstriden
ochförflyttningenskeddedäreftermedskyddsutrustningpåtagen.
Marschmålet efter detta var Fredriksborg. Soldaterna
ställdes upp överblickandes Rindö och det före detta regementsområdet. Återigen ekade det välbekanta kommandot över Oxdjupet: Mössa av! Basker på!
Stolta men trötta transporterades soldaterna åter till
Amf 1 Berga för vård och återställning.
Samtliga som startade den tillämpade delen av övningen fullföljde hela vägen. Samtliga övningsmål uppnåddes
och soldaterna var tack vare denna prövning väl förberedda
förnästastoraprövning,övningAmfibiesomgenomfördes
vecka 15.
Kn Max Ulleberg, kompanichef 1. Utbildningskompa
niet och tillika övningsledare övning Torleif.
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2018–2019

AMF1

Utbildningens innehåll
I stora drag, och något förenklat, kan man beskriva grundutbildningen på AMF 1 enligt nedan.
◆ GMU – Grundläggande militär utbildning
Alla försvarsmaktens militära utbildningar påbörjas med en
grundläggande militär utbildning som pågår i tre månader.
Där läggs fokus på grundläggande soldatkunskaper.
◆ FSU – Fortsatt soldatutbildning
Den fortsatta soldatutbildningen påbörjas så snart GMU är
avslutad. Här fördjupas soldatens kunskaper för att passa
respektive befattning.
◆ Högvakt
En veckas bevakning av Drottningholms- och Stockholms
Slott efter genomförd högvaktsträning,
◆ Vinterutbildning
För att kunna verka i olika miljöer genomförs en tre veckor
lång vinterutbildning i Arvidsjaur.
◆ Övning Torleif
Den första utbildningskontrollen/prestationsövningen som
ger soldaten behörighet att bära Amfibieregementets gröna
basker.
◆ Övning Amfibie
Den sista utbildningskontrollen/prestationsövningen som är
ett av flera krav för att kunna bli Amfibiesoldat.
◆ Förbandsövning
En övning i skärgården som ger soldaten inblick i hur det
är att vara anställd samt förbandsanda.

Utöver det ovan beskrivna så genomförs givetvis en hel del
annat. Dessutom skiljer sig utbildningarna från år till år och
detta kan bero på en massa olika faktorer.
Inryck

när jag gick in genom vakten för
första gången visste jag att de kommande månaderna
skulle bli tuffa, men långt ifrån omöjliga.
Linnea Smalström, Amfibieskyttesoldat

Inryck 8:e augusti 2018, 184 rekryter passerar in genom vaktentillamfibieregementetBerga.Deallraflestadeladesamma känslor av nervositet och förväntan, dock efter de första
inskrivningstimmarna släppte spänningen något då man sammanförts med sina nya kamrater och fått träffa sina befäl.
Är man inte van att bo nära inpå andra människor är det något
man vänjer sig vid ganska snabbt, eftersom varje logement
delas på 8 personer.
De första två veckorna går mycket ut på att komma in i
det nya militära livet. ”Koll på läget”-veckorna, som de kalllas, där man tilldelas materiel, genomför fysisk träning, lär
sig stå, gå och prata enligt gällande militära former samt hantera sitt personliga automatkarbin går förvånansvärt snabbt.
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Tillenbörjanfickviläraosssakerviredantroddevibehärskade, såsom sängbäddning, kängputs, tidspassning och så
enkla saker som att klä på sig uniformen. Tidspassningen visade sig vara en stor omställning för de flesta, att ständigt
vara beroende av klockan och att passa tiden på sekunden.

Jag minns de första veckorna när vi fick 10–15 minuter för att
hämta ryggsäcken, dra på kängorna och ställa upp, vilket då kändes näst intill
omöjligt. Vi förstår ju idag att det var extremt generöst med tid. Jag hinner göra
allt det ovanstående, duscha och äta frukost på 15 minuter idag, minst!
Linnea Smalström

Olika befattningsutbildningar
Under vår värnplikt 2018–2019 genomfördes 5 olika befattningsutbildningar efter avklarad GMU samt FSU. En av dessa
befattningarärAmfibietekniker.David Sjöberg har under 10
veckor i Halmstad på Försvarsmaktens tekniska skola, lärt sig
bland annat ellära, radar, sonar- och radioteknik för att kunna
lösa de tekniska problem som uppstår i tjänsterna amfibiebataljonen bedriver. Teknikerna är de man räknar med när
exempelvis vital sambands- och radarutrustning i våra stridsbåtar slutar fungera. Sjöberg säger att den kunskap han fått
under utbildningen varit till stor nytta både civilt som
militärt.

Riktigt kul med en sådan varierad och
bred utbildning! Jag trodde aldrig att jag skulle lära mig
så mycket under så kort tid.
David Sjöberg, Amfibietekniker

Utöver de övriga befattningarna stridsbåtsförare, mekaniker,
tekniker, logistik/sambandssoldat och robot/understödssoldat
finns befattningen amfibieskyttesoldat, som genomförts av
Linnea Smalström och Erik Måneskär. De har under 6 veckor
specialiserats på bland annat vapensystem, strid i mörker och
eldöverfall/mintjänst. En amfibieskyttesoldats huvuduppgift
är anfall och försvarsstrid i skärgårdsmiljö, därav har större
delar av utbildningen ägt rum i Stockholms skärgård.
Träning och fysisk utveckling
Att ha en god fysisk grund vid inryck har säkerligen varit en
fördel under hela utbildningen, men långt ifrån avgörande.
Omgående under GMU påbörjas en genomtänkt träningsplan
för att alla rekryter ska bygga upp styrka och uthållighet för
att klara de fysiska prövningar som utbildningen kräver. Oavsett vilken träningsbakgrund du har sedan tidigare, är den träning som genomförs under GMU nödvändig för att klara den
belastning som ställs på samtliga rekryter. Exempel på träning som har genomförts är marschpass med lätt till tung
packning, vattenfys, löpning iförd stridsutrustning (hjälm,
vapen och stridsväst) samt hinderbanelöpning.
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Grundutbildning

Man har fått anstränga sig på ett sätt
som man tidigare aldrig gjort och imponeras ständigt av
hur mycket kroppen klarar av
Erik Måneskär, amfibieskyttesoldat

Kamratskap och förbandsanda
Kamratskapen har spelat väldigt stor roll eftersom att alla genomgår samma process och ställs inför likartade utmaningar.
På kort tid kommer man extremt nära varandra och knyter
starka band. Man bor väldigt tätt inpå sina kamrater, delar
samma utrymmen och har alltid någon att vända sig till. Lärdomen ”laget före jaget” följer med vart man än går. Det
spelar inte någon roll om den enskilda individen lyckas eller
misslyckas. Det är gruppens prestation som räknas.

Linnea Smalström

I det civila livet är det helt okej att lägga all fokus på sig själv.
När man jobbar i grupper på de sätten som vi gör, där tillit och lojalitet är
grundpelare för att lyckas, funkar det inte att köra något ego-spel.
Erik Måneskär

Toppar och dalar

Jag tycker helt klart att gemenskapen i kombination med vår
verksamhet har varit det bästa. När man som grupp tar sig igenom svåra
situationer och jobbar tillsammans men framförallt trivs
i varandras sällskap, då känns det bra!
Erik Måneskär

David Sjöberg

Det bästa med min utbildning har definitivt varit
prestationsövningarna ”TORLEIF” och ”AMFIBIE”, då jag verkligen fått
pressa mig själv på sätt jag inte kunnat göra förut. Jag har verkligen fått helt
nya perspektiv på min egen förmåga. Känslan när man går i mål och vet att
man klarat av det är obeskrivlig. Självklart har det också funnits
stunder jag tyckt varit mindre roliga.
(spöregn och blöt sovsäck är ingen höjdare)
Linnea Smalström
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Erik Måneskär

Författare:
Linnea Smalström,
David Sjöberg,
Erik Måneskär,
– soldater under
grundutbildning vid Amf 1
2018/2019.

2018–2019

Vad händer efter genomförd värnplikt?
Efter genomförd värnplikt finns det många vägar att gå.
Många väljer att ta anställning som kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K), vilket innebär att soldatyrket blir
din heltidstjänst utifrån den befattning du haft under värnplikten. Därifrån kan du antingen jobba eller söka vidare inom
försvarsmakten till andra utbildningar som kanske lockar
mer. Alternativet till tidvis tjänstgöring (GSS/T)finnsockså.
Då kan du återgå till ditt civila liv och kallas endast in max ett
par gånger om året till större övningar. Linnea Smalström har
valt att ta anställning som GSS/K eftersom hon tycker det
verkar vara ett varierande arbete i god arbetsmiljö.
Oavsett om man väljer att fortsätta inom försvarsmakten eller inte, går man helt klart vidare som en ny människa.
En militär grundutbildning medför många nya erfarenheter
och personlig utveckling.

Grundutbildning AMF1

Ettavdelmålenförattislutändanblienamfibiesoldatäratt
klara övning TORLEIF som också är en utbildningskontroll
där rekryternas färdigheter prövas. Under denna prestationsövning ställs höga fysiska och psykiska krav på både individ
och gruppnivå. Även efter långa sträckor till fots med tung
packning och sömnbrist behöver soldaterna kunna lösa komplexa uppgifter under dygnets alla timmar.
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Vapenbrödernas
medlemsutflykt

till Flygvapenmuséet
Guiden, inleder sin fina redogörelse.

Busspiloten
Hans-Åke Strand i
samtal med Familjen
Svartengren,
Lars Bergström och
Carl Junback.

Lördagen den 11 Maj träffades 18 kamrater

Helena och Lars
bekantar sig.

Stavsjöhalt, frisk
luft till Theres och
Carl von Gerber.
Staffan och Magnus
utbyter förmodligen
tjänstesamtal.

vid Östra Station för inräkning till den bekväma Westin
bussen som HC hade kört fram. Fem kamrater och gäster
ansluter i Linköping som var dagens utflyktsmål. Två av resenärerna var kamrater från Nyland Brigads Gille Sverige
(NBGS). Lars Lindblom, Regementets Stabschef gjorde oss
äran att delta. En sedan länge saknad broder, Jan-Axel
Thomelius anslöt likaså. Magnus de Jong medförde hustru
Helena, här premiär i våra kretsar, vilket ytterligare var ett
glädjeämne. Sålunda uppsuttna rattade HC söderut på E4:an
där trafiken hade en lugn lördagsrytm. Vi hade gott om utrymme i bussen som rullade tyst och mjukt på vägbanan. Det
behöver kanske inte påpekas men ändå – återigen när gamla
Kustartillerister/Amfibier så lyser solen över oss och förgyller vår dag. Ett fikauppehåll på en halvtimme vid Stavsjö
livade upp inför de sista milen till FL-muséet. Väl där anslöt
ovannämnda kamrater och vi intog gruppering för guidens
ankomst. Planen var 1 timmes guidning. Guiden, Henrik
Stålhammar, förde oss in i den delen av museet som visade
det kalla Krigets Svenska Flygvapen. Det första planet vi
uppehöll oss vid var Catalinan, som det var känt i folkmun,
där guiden med inlevelse delgav oss detaljer bl a från det
Catalinan

DC3 uppställd
utanför Museet.
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Bussen är framkörd.

J 21

Tunnan

Mig 15

öder

apenbr

dna V
rollbun

T

Hkp 4 och Göran Modig.

tillfälle när planet besköts av Sovjetiska plan. Han hade stor
insikt i detta då piloten den dagen var hans far. Så fortsatte vi
då till de olika modellerna typ ”Tunnan”, Mig 15 (Tunnans
Sovjetiska motståndare), A32 även kallad ”Lansen”, A21,
”Mustang”, Vampyren, Draken, Viggen och det modernaste,
”Gripen”. Alltmedan vi drog förbi de här planen erhöll vi
data och annat om Flygvapnets utveckling. Vi gjorde en halt
vid en Helikopter (HKP4, Vertol 107) där en av våra gäster,
Göran Modig, tidigare pilot, lämnade många ingående och
intressanta erfarenheter. Slutligen hamnade vi vid en enorm
glasmonter där det förvaras spillrorna efter den av Sovjet nerskjutna Svenska DC3:an.Dessaflygplansdelarhadelokaliserats på nedslagsplatsen och med olika smarta medel lyfts och
sammanställts på det skicket det var på fyndplatsen. Här
erhöll vi en mycket initierad redogörelse över hur man genom
studie av vraket kunde rekonstruera olika delar av händelseförloppet.Detblevlikasåmöjligtattidentifieratillhörigheter
som var spår efter delar av besättningen. Fortfarande är det
dock ödet efter 4 man av besättningen inte uppklarat. Det
finnslikasånågramontrardärdetvisasupphittadepersonliga
ägodelar från piloter och besättning. Kusligt, nästan makabert

JAS Gripen

Lars B läse
rd
tronar över ata om Mustangen so
honom.
m

attpådettasättkännaenintimitettilloffren.Vifickävenen
unik redogörelse från vår bussförare som under sin aktiva tid
var med om bärgningen av DC3:an. Fantastiskt. Sammantaget fick vi en mycket kompakt och innehållsrik guidning
som blev 1,5 timme lång. Tack till Alla!
Så hade vi nu möjlighet att under en halvtimme besöka
den andra delen av museet där det förvaras olika typer av
flygplan.
Så kallade vår ledare Staffan till lunch som vi avnjöt i
enskildhet. Maten bestod av burgare på viltsvinskött med tillbehör. En trevlig avrundning av ett mycket bra besök. Ett
besök med erfaren guide rekommenderas.
Efter maten skildes vi nu från en del av våra gäster.
Uppsittning i bussen och hemresa med inlagt fika stop på
Stavsjö.

Ett hjärtligt Tack till
Staffan för planering och genomförande!
Text o bild: Red
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Vattenfys, svårare och jobbigare än vad det ser ut.

Simning och hopp

från 3 och 10 m.
Livräddning

Övning AMFIBIE
Visitation av utrustning efter övning.

Slutet manifesteras med förbandstecknets
symbolik.

Nu kan man slappna av med ett
mellanmål.

Amfibie är ett utbildningsprov precis som
övning THORLEIF.Skillnadenärattnuingårflera
moment eftersom vi har genomgått mera utbildning under tiden. Sålunda upplevs denna övning
som hårdare och kräver mer av soldaterna som enskildasåsomigrupp.Övningenomfattarfleramil
marsch med packning (ca 30 kg) och går ömsom
på småvägar och i trerräng och dessutom under
dygnets mörka del. I övningen ingår ett antal vattenmoment typ vattenträning i simhall omfattande Alla detaljer skall kontrolleras.
livräddning, olika trängsmoment och sedan även
övergång av vattendrag med utrustning (inte i simhall). Vi prövade våra färdigheter grupps strid avseendebådeanfallochförsvar.Härvidfinnsbåde
övningar med lös och skarp ammunition. Hantering av eventuella fångar kan ingå som delmoment. Stridssjukvård finns inlagt under olika
moment.Förflyttningarfinnsmedhelatidenoch
det blir åtskilliga km med och utan packning som
tillryggaläggs. Ett viktigt moment, som också
kontrollerades ingående, är förmågan att hantera,
vårda och hålla rätt på sin utrustning. Det sist- Alla detaljer skall kontrolleras.
nämnda är inte det enklaste med tanke på att man
är igång i 3–4 dygn med minimalt med sömn och
många fysiska och mentala påfrestningar. När
övningen väl är slut har man levt och verkat i
terrängen under fältförhållanden och var och en
hoppas ha klarat kraven för att nu erhålla utbild
ningstecken Amphibie.
Bästa läsare, vill ni ha mera om denna typ av
övningmedupplevelsetextochbildersåfinnsdet
att slå upp på internet under rubriken Amfibieregementet. Titta gärna lite noggrannare på bifo- Lite avskildhet kan kännas som återgade bilder där man kan utläsa hur det gångna hämtning.
dygnens ansträngningar återspeglas i soldaternas
ansikten.
Red.

Förﬂyttning i Kontaminerat område.

Ett ”krigarface” efter provet.
Täthetsprov i ”saskammare”
ett viktigt moment.
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VANHEIM
Torsdagen den 16 maj, soligt och varmt. En stor dag för AMF 1
och Vapenbröderna. Invigning av Traditionshuset i byggnad
Vanheim. Före lunch genomförde regementet sitt mästerskap
i orientering. Lunch med alternativ grillning ute eller i Milrest.
Sedan uppfräschning och regementsuppställning.

Vanheim

C AMF 1 höll ett tal till personal

och då med tyngdpunkt till rekrytkompaniet som hade sin utryckning dagen efter.
Talet innehöll mycket känslor som vanligt var det tänkvärda ord delgavs oss.
Det var också ett tack till rekryterna för
sinafinainsatser.
LarsInge Pettersson belönades
med utmärkelse och tack för det fina
resultat han åstadkommit med renovering
och inredning av Traditionsbyggnaden
Vanheim. Traditionsbyggnaden innehåller grunden och bevisen för Amfibiekårens tid på Berga. Här får även kamratföreningen Vapenbröderna en plats. En
stor del av byggnaden är kapellet för
andakt och eftertanke.
Sedan var det Staffans tur att dela ut
Vapenbrödernas pris ”Bäste Kamrat”.
Staffan, även han är en mästare i vältalighet, höll ett bra anförande om vikten
av kamratskap i synnerhet när det gäller
den verksamhet som bedrivs av försvarsmakten. Därefter kallades, soldaten
Alexander Axelfelt, fram och fick motta
priset. En stor och stark applåd från
kompaniernafiradetilldragelsen.
När förbandet avtroppat blev det en
kort väntan i solskenet tills det att inbjudna honoratiores, med Generalerna
L.Persson och B.Andersson, anlände för
invigning av Traditionshuset. Ett anförande, återigen, med djup från CAmf 1
ochsedanfickGeneral Bengt Andersson
klippabandet.Besökarnaficknuenstund
att bese vad huset f n kunde bjuda på och
därefter blev det samling en trappa upp
till kapellet där förbandspastorn höll
anförande och bön som avslutades med
psalmsång. Bra med eftertanke och inre
ro i sådana sammanhang.

Vanheim

Truppen uppställd
Lars-Inge
belönas.

Staffan håller tal om kamratskap.

Staffan delar ut pris ”Bästa kamrat”.

General B Andersson klipper bandet.

Kamrater, Borg-Skum
kommer att presentera
Vanheim mera ingående
i nästa nummer.
Bild o text: Red.
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Vanheim öppnad.

Vår Vice ordförande och
Regementschefen
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FR ÅN E N V A P ENBROD ERS OD YS SÉ MED AMF 1 I ARV IDSJ AUR

Den 25-27 mars hade jag som representant för
Vapenbröderna förmånen att besöka AMF 1:s utbildningskompani på dess vinterutbildning mellan
den 11–27 mars hos Arméns Jägarbataljon
(AJB) på f.d K 4, numera ett detachment
till I 19 i Boden, tillika Försvarsmaktens
Vinterenhet i Arvidsjaur.

et var med stort intresse och förväntan jag påbörjade
resanmedflygfrånArlandatillsammansmedC AMF1, Patrik
Gardesten och regementets förvaltare Fredrich Sperling på
morgonen den 25 mars, dels för att få återse min son som är
en av de som genomför utbildningen, dels och framförallt för
att få en inblick i hur dagens vinterutbildning genomförs. För
egendelärdetmer40årsedanjagsjälvfickupplevadess
olika moment.
För de värnpliktiga eller rekryter som de numera tituleras, är vinterutbildningen en av de sista delarna i 1:a Utbildningskompaniets verksamhetsplan. Efter inryckningen den
20 augusti 2018 hade kompaniet förutom den sedvanliga
GMU:n, genomfört amfibiespecifik utbildning på Väddö
skjutfält, olika befattningsutbildningar, genomfört prestationsövningen Torleif, högvakts utbildning samt tjänstgöring. Det som återstår är i (skrivande stund) prestationsövningen tillika utbildningskontrollen Amfibie samt vissa prov
typ snabbmarsch och stridshinderbana.
Så med andra ord var det ett ganska färdigutbildat gäng
som tog sig an uppgiften att kunna behärska de olika krav och
förutsättningar som kan vara speciellt nyckfulla under vinterförhållanden, framförallt i fjällvärlden.
Den första veckan för soldaterna gick till att framförallt
lära sig vikten att ha rätt utrustning för att klara överlevnad i
fjällmiljö, kunna lära sig någorlunda att ”transportera” sig
på Kronans ”Vita Blixten”ochsnöskor.Fördeallraflestavar
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det nog att skida på ”Vita Blixten” den allra största utmaningen. Mycket har hänt inom försvarsmakten under de
senaste 70 åren men ”Vita Blixten” består.
1.e Sergeant Pihl, som genomgått den högsta utbildningen och träningen i ämnet, ”Överlevnad” förevisade hur
man omhändertar skadade kamrater, behandlar lokala kylskador och allmänt nedkylda, samt hur man bygger snögrop,
snöhög, nödbivack. Vidare visade han hur man fångar och
tillagarfisk,tillrederskägglavsamttvagarsigifjällmiljö.
De första 10 dagarna var således en utbildningsfas och
efter en dags vila så startade fas 2 som var en tillämpning på
vad de lärt sig.Under denna fas ingick bl.a. ett ensamdygn
(nödbivack) där prov på färdighet ställdes på sin spets, skarpskjutning, skjutställningar på skidor, tolkning efter bandvagn
samt övergång av vattendrag, m.a.o. bada i isvak.
Så när vi landade i Arvidsjaur den 25 mars så var det i
mina tankar ett ganska ”mört gäng” som man skulle möta
dagen därpå under den avslutande fjällmarschen till fjället
Vittjåkk.
För egen del så började fjälläventyret med att kvittera ut
snöblus med de berömda ”laggarna modell 48”. För C Amf1
så blev det några vändor tillbaka till förrådet då vinterkängorna inte höll måttet men till slut så löstes problematiken och
vi samtliga kunde ta oss till genomgången som hölls kl. 18.00
i Scoutstugan.
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Närvikomnärafjälltoppenfickvitaavossskidornaochgå
sista biten, p g a lutningen som är mellan 30–45 grader. Väl
uppe bjöds vi på en enastående milsvid utsikt. Vi utfodrades
med läsk och korv som Fj. Kjellnäs dittransporterat med snöscouter och som nu grillades över uppgjord eld.
Med erfarenhet från den upplevda utförslöpan och när
nerfarten från grillningen påbörjades fann jag för gott, att på
dom brantaste ställen, ta skidorna på axeln och gå nerför. På
bästa plats hade redan både C AMF 1 och reg.förvaltaren
hunnit förskansa sig för att tillsammans med de första ankomna ”alpinisterna” se hur huvuddelen av kompaniet löste den
svåra uppgiften. För de som lyckades stå på skidorna, ibland
också med pulka efter, gick hurraropen genom luften, men
för de mindre lyckosamma som till och med gjorde en och
annan saltomortal med efterföljande djupdykning i snön,
bemöttes de med ett ironiskt men hjärtligt högt skratt.
Efter en stunds återhämtning gavs möjligheten att tolka
efter bandvagn nästan hela vägen tillbaka till AJB för den sedvanliga materielvården m.m. Det visade sig att tolka kräver
att man är fokuserad och det utsätter speciellt fotlederna för
påfrestning. Men det var nog inte alla som tänkte på det när
de bestämde sig. De hade ju klarat av fjällmarschen så detta

Fortsättning sid16

Nya
medlemmar
Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Marcus Appelgren, NYKVARN

Av l i d e n m e d lem
Vi tackar för hans trohet och behåller
honom i vårt minne

Per-Olof Andersson
KARLSHAMN

Jan Aspenstam, NYKVARN
Thomas Bonds, VIMMERBY
Ville Karlsson, MOTALA
Carl-Oskar Klint, VAXHOLM
Andreas Nordèn, VAXHOLM
Patrik Nordlund, GUSTAVSBERG
Fredrik Sperling, SUNDBYBERG
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Vid genomgången redovisade, respektive Pc för de 4 plutonerna till regementsledningen hur vinterutbildningen genomförts, samt sin bedömning av respektive plutons stridsvärde,
marschhastighet- och rutiner, belastning m.m. Utbildningskompaniet var indelat I 12.Led/sb- 13:Log- 14.Amfsk- och
15.rbplut. som hade klarat utbildningskontrollen. Små avvikelser fanns dock där olika uppfattningar och förmågor till
tidsanpassning framskymtade. En vådaavfyring (turligt med
lös am) noterades. Avseende den sista dagens fjällmarsch
till toppen av Vittjåkksfjället uppmanade övningsledaren
Fj. Kjellnäs befälen att meddela soldaterna som han bedömde, var glada och pigga, att verkligen njuta av miljön då förutsättningarna skulle bli perfekta för fjällmarschen.
Kl. 06.30 mötte vi, dv s Chefen och Regementsförvalta
ren samt undertecknad kompaniet på skidor. Vädret och förhållandena var perfekta, klarblå himmel, vindstilla och någon
minusgrad. Som en yster kalv på grönbete tog undertecknad
samt Chefen (med 11 genomförda vasalopp) på meritlistan
den första backen i antågande. Redan då smög sig en stilla
eftertanke in. Pulsen låg på toppvärde. Räddning blev en
utförslöpa. Tanken att det skulle klara sig smög sig på dock
de 40 sedan jag stod på Vita Blixten innebar nu att min kropp
och skidorna skildes åt. Det gick sig inte bättre än att detta
förfarande upprepade sig ett par gånger till.
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F RÅ N EN VAPENBRODERS ODYS SÉ MED AMF 1 I ARV I D SJ A U R

var väl belöningen tänkte många, men ack vad många bedrog
sig vilket undertecknad kunde dokumentera sittande i bandvagnen. Det gick bra till en början men efterhand började nog
fjällmarschen göra sig påmind, för ett, tu, tre, låg de som
”plock i pinn.” Till slut så tappade jag räkningen, men alla
kom fram till slut, trötta men väldigt glada.
Efterföljande dag var det fortsatt materielvård och
visitation för hela slanten för soldaterna. För egen del hade
jag en utmärkt möjlighet att tala med dels övningsledaren
Fj. Kjellnäs dels utbildningskompanichefen Kn. Ulleberg.
Krönika skriven i april 2019 av
RO/Kn. Per Brännhammar, styrelseledamot Vapenbröderna

Sammanfattningsvis meddelade båda, att alla soldater
som söker anställning kommer också att få det eftersom
behovet är stort bl.a. för utbildning inför kommande
övningar vilka troligen kommer att öka i omfattning.
Efter lunch med befäl och rekryter gick färden mot
Arvidsjaurs flygplats, men innan dess ett stopp för inköp
av norrländska specialiteter såsom röding och renkött.
För soldaterna återstod efter godkänd visitation
en möjlighet till ett farväl inne i Arvidsjaur, dock förhoppningsvis inte det sista, innan bussen skulle ta dem hem
den långa vägen (14 tim) till Berga morgonen därpå.

ÅK MOT SYD, NORD, ÖST ELLER VÄST,
VI KÖR TILL EN SKOLRESA ELLER FRÅN DIN FEST
Förutom att köra er dagligen i tjänsten så kör vi er gärna även privat
efter era önskemål.
Boka din buss:
www.westinbuss.se
08-545 424 20
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