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Samling efter genomfört värv, Högvakt vid Kungliga slottet.

S

å är det då dags igen att samla ihop till ett
nummer av B-S. Det är likaså en ny årgång – ja,
tiden rusar och jag är nu inne på mitt tjugonde
år som redaktör och således utbytbar. Du som
läser dessa rader kan rannsaka dig om du skulle
vilja ta det till din uppgift att lägga detta ideella
verk i dina händer. Den här uppgiften har varit
och är trevlig på alla vis och har givit mig tillfälle
att komma in på en mängd intressanta områden
i synnerhet inom veteranrörelsen.
Under det nya året är det återigen en del
verksamhet som du blir inbjuden till. Årsmötet
ligger relativt sent beroende på att vår ord
förande är på kurs i en annan världsdel, se
kallelsen på sid 4. Vi ska även genomföra en
medlemsaktivitet i form av en stadsvandring i Stockholm och ett besök på Armémuseet. Sedan har vi KFmötet med övriga KA-föreningar i Göteborg. Även till
denna begivenhet hittar du det preliminära programmet i skriften.
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Tyvärr så har jag inte särskilt mycket från
Regementets verksamhet i föreliggande utgåva trots att det är full fart där med de
båda bataljonernas deltagande i utbildning
och övandet samt en mängd intressanta
besök. Det fysiska avståndet till Berga och
den därmed förenade kostnaden gör att
jag inte kan ”hänga” där för att snappa upp
erforderligt underlag. Jag känner mig otillräcklig i det sammanhanget. Det saknas en
viss Swaan som tidigare matade mig med
info. Nåväl, jag hoppas kunna få någon ordning på det här så att ni får bättre info om
den mängd viktiga händelser som sker.
Så avrundningsvis: Minns att det finns
en årsavgift att betala – eller som SL säger numera
”att validera ditt medlemskap”
Ja, det nya språket.
Dessutom, glöm inte att sköta din fysik
– Motionera mera !
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ORDFÖRANDEN
V

Foto: HJS

har ordet
SYSTRAR OCH BRÖDER

i är snart framme i slutet på vintern och
därefter kommer vår och sommar. Det som
vanligtvis kallas landstigningssäsongen.
Med den kommer också en acceleration av
övningsverksamheten. I år genomförs för
andra gången övning AURORA som syftar
till att ytterligare stärka Försvarsmaktens
och totalförsvarets samlade förmåga. Vi
deltar i år tillsammans med våra finska
kamrater som ett led i det stärkta svenskfinska samarbetet.
Vi kommer också under året att kunna
följa den fortsatta debatten inför det kommande, och sannolikt historiska, försvarsbeslutet. Förhoppningen är att detta beslut
kommer att vända en mångårig trend med
minskade resurser. Det är tragiskt att vi lever i en tid när vi anser oss behöva öka våra
försvarsansträngningar men det är samtidigt betryggande att se hur vi i god demokratisk ordning tar oss an denna utmaning.
För marinens del kommer försvarsbeslutet bland annat att innebära att verksamheten på västkusten skall utökas. Helt avgörande i den utvecklingen är återupprättandet
av vårt systerförband i Göteborg. Det finns
bara en sak som är bättre än ett amfibieregemente, och det är två amfibieregementen!
Jag bedömer att vi under året kommer att
se hur det börjar förverkligas.

I Berga och i Göteborg pågår årets utbildning för fullt. Grundutbildningen ligger nu
bakom åldersklassen och utbildningen fortsätter. Högvakten är för många avklarade
och att andan är god behöver ingen tveka
om som har sett våra soldater och befäl på
Lejonbacken. Ett annat tecken på kvalitén
är att nära tio procent av alla som sökt
officersutbildning i år kommer från Amfi
bieregementet. Bra gjort!
Samtidigt har regementet återigen ett
stort ansvar och många kamrater i skarpa
insatser utomlands. Som vanligt vet vi hur
det anstränger alla inblandade, inte minst
de närmast anhöriga. Lös uppgiften, gå i
låglinjen och kom hem till oss.
Vapenbröderna jobbar kontinuerligt
med att vara en kamratförening i tiden och
vi vill gärna veta vad ni vill att vi skall fylla
föreningen med för verksamhet. Vi har på
prov öppnat vår gamla mäss som numera
återfinns på Försvarshögskolan och vi planerar att ha vårens utflykt i Stockholm med
tanken att den ska vara tillgänglig för gammal som ung. På annan plats i tidningen
återfinner ni också inbjudan till årets kamratföreningsträff i Göteborg. Samla det
gamla gänget och anmäl er!

Väl mötta!

Ordförande Vapenbröderna

Nya
medlemmar
Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Stefan Melin, STOCKHOLM
Magnus Johansson, SKÅ
Per-Olof Ahlström, MÄRSTA
Anders Westkämper, STOCKHOLM
Astrid Skage Amtén, SUNDBYBERG
Mikael Ingemansson, ÅKERSBERGA
Sandra Fridén, HANDEN
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Sara Wåhlin, SKOGÅS
Jakob Lundahl, KOVLAND
Fredrik Nilsson, ÅKERSBERGA
Amanda Lundqvist, JOHANNESHOV
Joakim Sjögren, VÄSTERHANINGE
Thomas Fors, VENDELSÖ
Martin Björk, KARLSBORG
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till

KALLELSE

I KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

9 maj 2020

Vapenbröderna genomför stadgeenligt årsmöte

lördagen den 9 maj 2020

i Amfibieregementets traditionshus,
byggnaden Vanheim, Berga kl.11.00–15.00.

Transporter:
Busstransport arrangeras mellan Vaxholm och Berga ToR. Medlemmar kan även
själva ansvara själva för den egna transporten till och från Amf 1.
Hållplatser: OBS! tiderna är cirkatider;
Avgång från färjeläget Vaxholm kl. 10.00, Kronängsvägen kl. 10.02, Statoilmacken vid Pålsundsvägen kl. 10.03, Engarns hållplats kl. 10.06, Kulla vägskäl kl. 10.11, Danderyds sjukhus kl. 10.25,
Gullmarsplan Yttre kl. 10.35.
Avtransport: från Berga cirka kl 15.00.

OBS!

Program:
◆ Kl. 11.00 Ankomst till Amfibieregementet. Alla samlas vid den gamla
”Marketenteribyggnaden” intill den gamla värnpliktsmatsalen.
◆ Kl. 11.00 till 11.20 visning av det nyöppnade soldathemmet,
benämnt Marinhemmet.
◆ Kl. 11.30 ankomst till traditionshuset i byggnad Vanheim.
◆ Kl. 11.40–13.10 Regementschefen, Öv Patrik Gardesten, och regementspastorn, Jael Ahlin, berättar om traditionshuset och dess roll och
betydelse för att utveckla traditioner inom förbandet.
◆ Kl. 13.15 Årsmötesförhandlingar.
◆ Kl. 14.00 Lunch serveras i Berga slott.
◆ Kl. 15.00 ca Avfärd mot Vaxholm.
Anmälan till årsmötet ska göras senast onsdagen den 22 april 2020 med
fullständigt personnummer och namn till Staffan Vestin på e-mail: svestin@icloud.com
eller hemtelefon 08-768 28 07 eller mobiltelefon 070-725 29 21.
4

I anmälan ska även anges
på vilket sätt ni tar er till
och från Berga. Ni som
väljer buss-transport ska
ange den hållplats ni vill
gå ombord på.
Om någon medlem behöver
speciell kost på grund av
allergiska besvär skall detta
anmälas i samband med
anmälan om deltagande.
Styrelsen önskar er varmt
välkomna till ett spännande
årsmöte!
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Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Högvaktsavlösning
för Amfibieregementet

Högvakten är i sig långt ifrån någon ny företeelse. Varken för allmänheten eller
Försvarsmakten, vars personal året om, dygnet runt, vakat över kungafamilj och
slott sedan 1500-talet. Mer ovanligt är dock att förband får den stora äran och
möjligheten att lösa av sig själva. Något som nu i veckan ändå blev verklighet.

F

ör första gången på många år fick delar av personalen vid Amfibieregementet möjligheten att göra
just detta. Under en ovanligt varm onsdag i slutet
av januari fylldes borggårdarna vid såväl Stockholm slott som Drottningholms slott i vanlig ordning med publik, nyfikenhet och uppklädda soldater. Skillnaden denna gång var att samtliga bar den
gröna baskern som förgyllts med den bronsfärgade
Torleif-symbolen i pannan.
Till vår vackra Regementsfana som ståtligt
vecklade ut sig i den friska vinden genomförde
sedan delar ur första och tredje utbildningskompaniet en fin avlösning med hög precision till ljuva
toner från personal ur Livgardets musikkår. Det är
alltid inspirerande att besöka förbandet under högvakten och för omväxlingens skull se soldaterna
och officerarna i en så pass publik miljö. Särskilt
ansvarsfullt är det för förbandet när vi får möjlighet
att lösa av oss själva. Det blir såklart en speciell
atmosfär och känsla som är svår att beskriva, säger
överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregemen
tet, som närvarade under onsdagens avlösning.
För de båda styrkorna, som till stor del utgörs
av rekryter halvvägs in i sin utbildning, utgör hög-

borg-skum nummer 1

|

2020

vakten ett både viktigt och värdefullt tillfälle att
tidigt prova på att arbeta med skarp tjänst under en
längre period. Det är också ett ypperligt tillfälle för
nära och kära att få en närmare inblick i sina kamrater, familjemedlemmar och blivande soldaters
annars relativt dolda vardag.
I dag var det stolta föräldrar, syskon, morbröder, mor och farföräldrar på plats för att få se amfibiesoldaterna kliva på vid Stockholms slott. Både
Oscar och vi här hemma har sett fram emot just
högvakten då det är ett av få tillfällen man som förälder får möjlighet att se de ambitiösa och duktiga
soldaterna in action. Nu hoppas jag att vädret är
med dem och att han inte fryser för mycket på sin
post, säger Malin Widelund, stolt mamma till en av
soldaterna som gick på i onsdags.
Amfibieregementets personal har ansvaret för
högvaktstjänsten fram till och med onsdagen den
22 januari. Därefter tar personal ur Tredje sjöstridsflottiljen över. För personalen som då återgår till
förbandet väntar efter en långhelg av ledighet sedan
uppstart av olika befattningsutbildningar.
JO

5

Medlemsutflykten

våren 2020 är speciell…
…vi ska granska vår

historia!

L ördagen d en 2 5 apr i l

ska vi besöka Armémuséet och Skeppsholmen

è På Armémuséet ser vi den nya utställningen ”I rikets hemliga tjänst”
è På Skeppsholmen får vi en stadsvandring om öns historia och dess
byggnader. Vi guidas av Armémuséets 1. Intendent, Thomas Roth.

Kostnader
Du som deltar ska betala in 150 kronor till
Vapenbrödernas BG-konto 473-0537 som en del av guidekostnaderna.
Pengarna ska vara insatta senast fredagen den 17 april.

Foto: FRA

” I rik e ts h e m l i g a tj ä nst”

Kl. 10.45 Samling utanför Armémuséets
huvudingång, Riddargatan 13,
mitt på Östermalm i Stockholm.
Närmaste T-banestation är
Östermalmstorg, uppgång
Östermalmstorg/Sibyllegatan.
Kl. 11.00– Guidning av utställningen
12.00 ”I rikets hemliga tjänst”
Kl. 12.00– Lunch på egen hand.
13.30 Armémuséet har en egen
restaurang, men i området
finns det gott om andra
restauranger då vi befinner
oss nära Östermalmstorg.
Kl. 13.30– Stadsvandring på
15.00 Skeppsholmen.
OBS! Samling vid brofästet på Skepps
holmen. Vandringen tar cirka 1,5 tim.

Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara insänt senast den 13 april till
Staffan Vestin på hemtelefon 08-768 28 07 eller mobiltelefon 070-725 29 21.
På e-mail: svestin@icloud.com

Väl mött! Styrelsen
6
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KA kamratföreningars

ratK A kamst
räff
förening

11 – 13 sep
2020

besök

i Göteborg

i Göteborg 2020

Kamratträffen i Göteborg genomförs 11–13 september.
Träffen planeras till att ta upp till 100 deltagare enligt följande program;
Tid

Verksamhet

Anm

Fredag 11/9
Tidigast 13.00

Ankomst till vakten vid Göteborgs Garnison,
Käringberget.

Id-kontroll, inkvartering
förläggning

18.00–21.00
Lördag 12/9
07.30–08.30
09.30–1100

Vickning Älvsborgsmässen, dryck köps i baren
Frukost Matsalen
Spårvagn kl 09.30 från hpl Käringberget
Guidad tur till Centrum Hisingen

11.00

Bussar hämtar på Hjalmar Brantingsplatsen

11.45–14.30
Ca 15.00

Visning av Aeroseum i Säve inkl lunch
Återkomst Käringberget

18.00–22.00

Högtidsmiddag Älvsborgsmässen

Söndag 13/9
07.30-08.30

Frukost Matsalen

09.00

Försvarsinfo av Garnisonschefen

10.00–12.00

Rundtur kasernområdet samt besök i
Traditionsrummet (fd Ka 4 museum)

12.00

Avslutning, hemfärd

Obs Spårvagn går 09.30
(kan ej vänta på
eftersläntrare))
Våra ”egna” bussar
används
Prel ”ordförandemöte”
KF kl 17.00

Förläggningarna
återställda till 09.00
Bohussalen
Buss för rundtur, fika i
Traditionsrummet

Kostnaden för kamratträffen är 950 kr/person. Till detta kan en kostnad för resan tillkomma.
Om deltagarantalet från Vapenbröderna blir stort är avsikten att ordna en gemensam transport ner
till Göteborg och åter till Stockholm.
è
è
è

I kostnaden för kamratträffen ingår:
Förläggning i kasern i dubbelrum (begränsat antal) eller 8-mannalogement med
våningssängar. Sängkläder ingår.
Frukost 2 dagar, vickning fredag, lunch lördag, högtidsmiddag lördag, fika söndag,
spårvagnsresa i museivagnar med guide, inträde Aeroseum med guide. Alkoholhaltiga
drycker ingår ej men kan köpas på Älvsborgsmässen. De tar såväl kort som kontanter.
Mer info om mässen finns på gsgbg.se

Vi återkommer med en slutlig information och detaljer avseende anmälan, slutlig kostnad och
betalning. Ni kan redan nu göra en intresseanmälan på email: vapenbroderna1899@gmail.com

OBS ! Slutlig anmälan kommer i Borg-Skum nr 2
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Anders Bohman
Reseplaneringsansvarig
7

Här står den i skick som
ny, Gumsen, som den fick
heta hos oss. Tänk er denna
lastbil med ca 25 Soldater
med all sin utrustning och
ammunition. Så har den en
motor på ca 90 hästkrafter,
Bensindriven, ingen
terrängförmåga, ingen
synkroniserad Växellåda,
ingen Styrservo. Ja , denna
Produkt flyttade divisioner
genom Europa. Fantastiskt.

Reenactment; ordet kan översättas med ”återskapa”, ”återuppleva” eller liknande
Här en del av Motorn i skapelsen.

I föreliggande text tar
jag mig friheten att
förkorta ordet till Re då
det annars blir onödigt
upprepande av det
långa ordet.

Re finns som hobby över hela

världen och är ett sätt att återskapa
historiska händelser, seder och bruk.
Som ett litet exempel – minns Drabanterna när dom i sina tidsenliga uniformer och vapen klampade in vid Riks

Så här var US-soldaterna utrustade. Dom
hade en avsevärd bättre standard på all
materiel – möjligen att deras vapen var en
aning sämre än Sovjeternas men det tvistas
det om än idag.

8

dagens högtidliga öppnande. Man kan
även uppleva en del grupper som gestaltar olika stilar av historiska uniformer
och annat. Det förekommer lita då och
då att man vid högtidliga invigningar av
bl a muséer anlitar grupper som skjuter
salutkanoner av olika tidsåldrar. Så har
det varit på vårt museum på Kastellet
vid några tillfällen. Jag hade förmånen
att för några år sedan övervara en sådan
tillställning i Narva där både svenska
och ryska fantaster träffades för att på
tidsenligt vis åskådliggöra händelserna
från början av 1700-talet. Redan på ditresan ombord på Siljalines fartyg slog
det mig att många passagerare hade
skägg av olika storlekar och när vi klev
av för att fara vidare med buss så hade
en del redan klädd om till sina gamla
1700-talskläder. Dom hade egen buss.
Mer om den resan kan du läsa i B-S nr
1-15.

Här ser Ni den utrustning soldaten begåvats
med – i bästa fall

Den här gången besökte jag vårt eget
museum på Kastellet för på programmet
för den dagen, 13 juli, var det annonserat
om Reenactment med olika grupper
som visade upp soldatutrustningar och
annat från andra världskriget. Med mina

Den amerikanska förläggningsstandarden
var vida överlägsen alla andras.

«

Så såg den sovjetiska soldaten ut, här framför
en form av fältbivack.
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Reenactment

Bild 9

En brittisk soldat med luftburna
truppernas röda basker. Här
med en som gestaltar en tysk
soldat. Notera att denne har
krokar på framsidan av
vapenrocken och han har även
två sådana på baksidan. Dessa
krokar var till för att bära upp
läderbältet med patronväskor.

Här är nu två Grenadjärer utrustade för strid. Dom har lite
olika detaljer i sin utrustning bl a kan man se att mannen utan
camo har en senare vapenrock, alt sämre kopia, än mannen i
bild 9 – han saknar krokarna som hjälper att hålla upp bältet.
Det kan ju även vara så att de två inta har hunnit skaffa alla
detaljer.

Tyvärr fanns det bara en Jeep närvarande
och denna var i fint skick, utrustad för
Ökenkriget.

från landstigningen i Normandiet till
slutet av kriget samt ävenså i de krig
som följde under 50-70-talet. Ursprungligen hade detta fordon en motor på, en
styrka om 90 hkr. Ganska svag maskin
enligt dagens mått dessutom var den
bensindriven och drog hiskeliga mängder bensin. Det måste ha känts ganska
tufft att köra dessa fordon utan ser
vostyrning, ratt stor som ett cykelhjul,
ingen fyrhjulsdrift och osynkad växellåda. Tilläggas kan att dåvarande svenska
krigsmakten köpte in ett antal sådana
fordon som surplusmateriel.

På Borggården stod olika grupper med
materiel och klädda i olika uniformer.
Det var soldater från Sovjettiden, UA
Army, British Airborne och Tyska
Wehrmacht. Man visade upp olika
eldhanvapen, fältförläggningsmateriel,
Sambandsutrustningar och annat smått
och användbart. Självklart fanns det

Två tyska Grenadjärer med 1944-års
Camojackor. Dom hade precis som vi i
Sverige, en grov, typ vaddmalsuniform
detta var deras Fältdräkt. Vid krigets
början fick dom även en s k Ausgehuniform d v s en något uppsydd av s k
diagonaltyg. Senare fick dom inte den
finare typen(41-42).

Här bilder på svensk ”Sugga” och tyska
Kuebelwagen eller Schwimmwagen d v s
tyskarnas motsvarighet till Jeepen.
Eftersom B-S tidigare har skrivit om just
Jeepen så nämner jag inget om denna
skapelse.

även en Willys Jeep, här i ökenkamo, en
tysk s k Schwimmwagen (vilken även
körde några varv på gården) och en
svensk Volvo radiobil kallad ”Sugga”.
Vid det ryska ståndet kokades ”Borscht”
som kunde provsmakas. På US sidan
genomfördes persedelvård och annat
pyssel. Britterna höll på med sina persedlar och sin radio mtrl. Wehrmachtfolket visade sina uniformer och genomförde en typ av stridsspel som ju mest
bara var pang och dunder och lite rök –
tyvärr banal uppvisning (Red anm).
Om du, Vapenbroder känner intresse
för dyligt så finns det ett stort utbud på
webben i olika Länder och kan sökas
under rubriken ”Militaria”. Vill du söka i
England, lägg till Uk eller för Tyskland
De. Det finns även en butik i Stockholm
som årligen även håller en mässa för
dylika ting. Var dock beredd på att det
är dyrt och att det förekommer många

Här sitter två Airbornes och pysslar med
sitt Fältkök. Dom hade även en del
Sambandsmedel att visa.

falsarier.

Foto o text: Red
Forts sid 10
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barndomsminnen så blev jag nyfiken på
just detta. Här fanns nu mycket att beskåda och jag blev imponerad av den
samling utrustning och kunskap som
återfanns bland dessa fantaster. Tyvärr
finns det människor som lägger politiska
åsikter om sådana som exempelvis gestaltar tyska soldater. Se det som vilken
hobby som helst och beundra deras vilja
att återge det som en gång förevarit.
Närmast färjeläget stod en lastbil ur
amerikanska armén, typ GMC, blänkande ren och hel. Under huven finns en
motor, som här nyrenoverad och välskött och längre fram stod ytterligare
fordon. Den här typen av lastbil rullade
således för hela den allierade styrkan

«

Tysk Infanterist,
Uoff. Läderstövlarna var gängse
fotbeklädnad, tunna
sockor och fotlappar.
De var beslagna med
stålstift över hela sulan.
Således, de hördes
långa vägar.

Officer, General
vilket framgår
av de röda
revärerna på
byxorna..

När jag hade avslutat mitt besök på Re uppvisningen på Kastellet började naturligtvis
minnen och annat att ta form. Så här är det,
jag har i många år läst Krigshistoria och ofta
tittat på enskild Soldats utrustning och klädsel. Tydligt är då att det finns en ganska omfattande förändring/förbättring genom åren.
Självklart är det den enskilde soldatens uppgifter som styr därvidlag. Det är ingen mening att här gå in på detaljer i det avseende
utan bara helt enkelt betrakta hur och när en
sådan förändring kom till ”marknaden”.
Tittar man på bilder från 1.Världskriget så
upptäcker man en torftighet i utrustning och
uniformer som inte var välanpassade till kriget såsom
det hade utvecklats sedan
typ det Fransk/Tyska kriget
i slutet av 1800-talet. Så vid
2.Världskrigets början kunde man se att de tyska soldaterna hade fått en mera anpassad uniform – i alla fall i
början – vilket efterhand
drastiskt förändrades. Notera härvid att huvuddelen av
den dåvarande Reichswehr
var hästanspänd. Efterhand
blev sedan merparten av
förbanden motoriserade.
Förändringar erfordrades således fast
det blev lite si och så med det, beroende bl a
på bristande tillgång till råmaterial. Det här
kan ju diskuteras i långa banor men för att
komma till Pudelns kärna så kliver jag fram

Det här var dessa Soldaters
stridklädsel. Fram till 1939 fanns
även en s k Ausgehuniform (permission) av bättre tyg.

«

«

Tillägg

Några SS-Soldater i under en Paus.
Mannen till vä är en Unterscharfuehrer (Uscha) motsvarande vår grad
Sergant.

Menig ur VapenSS
(Kallad Sturmmann).
Samma typ av
uniform av tyg som
våra m/39, något
grönare än
Heerens.

1944 började
SS att använda
olika typer av
kammoflageuniformer ofta använd
som överdrag till
den vanliga.

10

Här visas en GI;s utrustning.

Amerikansk Infanterist s k GI,
i m/41 som förändrades efter 44 då
ersattes bl a damaskerna med höga
Kängor med en fastsydd läderdamask
som spändes på benets utsida med två
Spännen av Mässing. Förutom denna
stridsklädsel fanns även en uniform
för dagligt och en för Permission.
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Tillägg

«

Fallskärmssoldat
i Fältdräkt
m/44

Fallskärmssoldatens
permisklädsel
m/44 för menig
och uoff.

Daglig dräkt för
Airborne.

Fallskärmssoldatens permisklädsel m/44
för officer.

och påstår att det var när USA kom in
i det kriget som den absolut största
förändringen i nämnt avseende blev till. Det
var den nationens enorma resurser som bl a
återspeglades i uniformer och utrustningar
till den enskilde soldaten. USA hade enorma
resurser att ösa ur vilket bl a annat sågs
genom stort stöd till Storbritannien och
Sovjetunionen (lend / lease programmet).
Det levererades fordon, vapen, tåg, livsmedel m m. Utan någon större vetenskaplig
granskning vill jag med några bilder visa
skillnaden mellan exempelvis amerikanska
och tyska soldaters uniform och utrustning

Kära läsare,

om ni känner er provo
cerade av min inlaga så låt oss börja en debattserie där ni kan få synpunkter på tryck
i B-S.
Citerar här en text skriven av en fransman
tiden efter den 6.juni 1944:
”For the newly-liberated french
people, the GI,s (am sold) were a source of
surprise and astonishment. Their relaxed,
even athlethic, appearance, their lithe
silent way of moving, and the luxuries
displayed by a young wealthy army
were quickly to become symbols
of the return of freedom”

Daglig dräkt för
Airborne

Airbornes
Fältutrustning.

Infanterist möter Fallskärmsfolk.

Till de här bilderna bör nämnas att
både Marin och Flygvapen har
utelämnats. Notera att jag inledde
med att påtala den skillnad i
uniform och utrustning för
fotfolket. Kan tillägga att USA hade
ett enormt övertag i Underhållstjänst i övrigt. Tyskarna hade även
vid tidpunkten för Invasionen
fortfarande en del Hästanspända
Förband. Jag har inte gjort någon
analys eller jämförelse i Kvalitet
och användbarhet av de olika
delarna. Dessutom är presentationen ganska grov – jag vill locka till
självstudier. Kan för övrigt tillägga
att när jag ryckte in 1960 så liknade
vår utrustning det som tyskarna bar
i början av kriget. Därutöver kan
man ju, om man så vill, studera hur
eldkraften var i dom olika nivåerna.
Spännande.
Red.

Accent

och ordet museum
Ordet museum kommer från grekiskans museion, som
betyder tempel för muserna. Muserna var konstens
gudinnor och de mest namnkunniga är nog Cleo (historieskrivningens gudinna) och Thalia (komedins, teaterns
gudinna). Förr betydde museum att det var ett konst
museum alla andra museer var kuriosakabinett. Idag
delar vi gärna in museerna efter vad som huvudsakligen
visas i dem som kulturhistoria, flyg, sjöfart och så vidare. Museer är kort och gott vårt gemensamma minne i
tredimensionell form. Arkiven handhar den tvådimensionella delen.
Sedan kommer stavningen av ordet museum och
dess olika böjningsformer. I svenska språket skrivs
grundformen av ordet museum precis som det sägs. Det
klarar de flesta. Men sedan kommer ”problemet” och
det är att många gärna använder accent i böjnings
formerna muséer och muséet. Ibland ser man accenten
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över sista e. Men allt detta är fel! Inte i någon böjningsform används e med accent i ordet museum eller dess
böjningar. Regeln är, enligt Språkrådet, att ord som i sin
grundform inte har accent har det inte heller i sina böjningsformer.
Det är också fel att skriva ”museumet”, vilket
ibland förekommer. Museet är rätt. Det heter inte heller
”museumschef”, även om det följer våra språkregler,
utan museichef, men man skriver och säger ett museums
samlingar, men museisamlingen. Alltså i sammansatta
ord används formen musei-.
Nåväl, mitt huvudbudskap är LÅT MIG SLIPPA
SE ORDET MUSEUM OCH DESS BÖJNINS
FORMER MED ACCENT!
Sven Scheiderbauer
Före detta museichef för Flygvapenmuseum,
före detta museidirektör på Norsk Luftfartsmuseum och
nu styrelseordförande för F 10 kamratförening med
Ängelholms flygmuseum

11

Historiskt

eldöppnande

ERO! 3 – 2 – 1 – ELD ! Den första skarpa sjömålsroboten som
letar sig fram mot sitt sakta framryckande sjömål i Göteborgs
skärgård på nästan 15 år frustar iväg från sin lavett och styrs
enkelt in av eldledarna med belysaren – målet är hejdat.
Vilka är vi?
Mitt namn är Sante Nathanson och jag är löjtnant till graden.
Till vardags är jag plutonchef på amfibieunderstödsplutonen
på Amfibieregementet, Berga och under hösten 2019 har jag
haft möjligheten att med delar av min enhet understödja i planering och genomförandet av återtagandet av förmågan till
sjömålsbekämpning på Sveriges västkust. För oss faller sig
detta naturligt då vår vardag består av (nästan) lika delar sjömålsbekämpning som markstrid med granatkastare, där vi
kan verka och ofta verkar över hela Sveriges yta. Som kompentensbärare av understödsförmåga i amfibiekåren har vi
förmågan att med väldigt kort om förberedelsetid vapenväxla
mellan de två understödsvapensystemen, och veckan på västkusten markerade slutet på en längre period med sjömåls
robot 17 där hela plutonen har genomgått en fortsättningskurs
på sjömålsrobot 17 samt examinerats genom flera interna
slutövningar samt prioriterat deltagande på Swenex 19.
Vad har vi gjort?
Planeringen av det relativt sett korta genomförandet påbörjades för nästan nio månader sedan och här vill jag lyfta fram
särskilt översergeanterna Alexander Moberg, Andreas Herminge och John Lindberg som både drivande- och planerande
krafter på båda kusterna för att vår skarpskjutning ens skulle
ha varit möjlig. Miljötillstånd och annan verksamhet till trots
så blev i alla fall nu skarpskjutningen inplanerad – i mitten av
november skulle den genomföras. Många av er läsare har säkert besökt de skärgårdar som omgärdar den svenska kusten
under många olika omständigheter och förhållanden, så ni vet
vad västkusten kan erbjuda under en höstvecka.

12

Från Berga på östkusten påbörjades resan med en eldenhet
bestående av en robotgrupp samt en belysargrupp, en plutonsledning, en båtbesättning samt säkerhetsorganisation.
Efter rull från kust till kust så möttes vi av översergeant
Lindberg som varit västkustens drivkraft i skarpskjutningens
genomförande och inkvarterades i nyrenoverade logement.
Här möttes och förvånades vi över den höga kvaliteten på
både boendet och förplägnaden men framförallt den kompetens hos mycket trevliga kollegor som många har kämpat hårt
för att leverera ett dukat bord för oss.
Efter en dag av rekognoscering och förberedelser så
kom skjutdagen då historia skulle skrivas. Alla genomgångar
och förberedelser, all planering och tid ska mynna ut i detta;
en genomförd men lyckad skarpskjutning av sjömålsrobot 17
på västkusten. Jag vet inte om jag behöver nämna att allt som
lett fram till detta inte var förgäves. Vi levererade fyra av fyra
träff i målen – en egen vinst i sig – men framförallt bidrog
genomförandet till att skicka signalen att Sveriges försvarsmakt kan och kommer att försvara Sveriges suveränitet
oavsett anfallsriktning.
Vad innebär detta?
Denna skarpskjutning har resulterat i många olika saker. För
egen del är det en försäkran att vi med enkla medel och framför allt tillsammans med våra kollegor från Göteborg kan bekämpa sjömål längs hela Sveriges kust. Det innebär också att
amfibiekåren och Försvarsmakten kan sända ett budskap om
trovärdighet – våra vapensystem är kompetenta och ingen del
av landet lämnas oförsvarad. Men främst resulterar skarpskjutningen i en tillväxt. Jag tror att signalvärdet i genom
förandet, både internt och utåt sett, kommer att få oerhörda
positiva konsekvenser där amfibiekåren visar att tillväxten
i personal och kompetens sker nu och i alla riktningar i
Sverige. Vi är glada och stolta över att ha fått möjligheten att
vara en del av denna historiska markering, och även om
amfibiekåristerna på västkusten framöver hanterar liknande
genomföranden helt själva, så ser vi fram emot att erbjuda
vårt stöd, men framför allt ett framtida gemensamt eldöppnande med enheter från båda kusterna.
Tack till alla som har gjort detta möjligt, och vi hoppas
att det inte dröjer 15 år tills vi blir bjudna igen.
Vi ses i skärgården.
Lt Sante Nathanson | C Amfibieunderstödspluton
Amfibieregementet, Berga
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Vaxholms Kustartilleriregementes och Amfibieregementets

KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA
Sveriges äldsta militära kamratförening

VAPENBRÖDERNAS

Föreningen har gjort
om hemsidan med
ett delvis nytt innehåll
som ett led i att tydliggöra
föreningens funktion och roll. Hemsidan är under utveckling
och den uppdateras allt eftersom vi får in nytt material.
På hemsidan har vi försökt samla all den information som
kan relateras till föreningen. Här kan man bland annat läsa
om föreningen, vår bakgrund, verksamhet och aktiviteter,
vilka som sitter i styrelsen respektive valberedningen, våra
stadgar, de minnesmärken som vi ansvarar för, traditions
huset Vanheim samt om regementets och Kustartilleriets historik som kretsar kring försvaret av Stockholm. Vi har även
lagt till länkar till museer och presenterat källmaterial såsom
litteratur som vi bedömer har ett värde för den som är historiskt intresserad.
Hemsidan är en av flera kommunikationskanaler som
har olika tidsperspektiv och funktion. Förutom hemsidan
finns vi också på Facebook i form av en sluten grupp och
Instagram som båda har ett fokus på det som händer här och

nya

hemsida

nu. Länkar till facebook och Instagram finns på hemsidan
uppe till höger. Tidningen Borg-Skum, som ges ut fyra gånger
per år, uppmärksammar särskilda händelser och återger berättelser från förr inom ramen för föreningens uppgift att bl.a.
vara traditionsbärare. Vi hoppas på att detta sätt att kommunicera ska stärka ändamålet med föreningen ”… att utgöra en
föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal
vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms
kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och
Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner”.
Titta gärna runt på hemsidan som du finner här:
www.vapenbroderna.se Kom gärna med förslag på hur vi
kan utveckla den och bidra gärna med information. Det gör
du lättast genom att använd kontaktformuläret. Det är också
via hemsidan som du kan söka t.ex. medlemskap och upp
datera dina kontaktuppgifter.
Carl von Gerber
Webbredaktör

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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Nostalgi sidor

När man rensar gamla album och lådor, ramlar det ner
bilder som väcker minnen – här några från min tid i Vapnet.

Ny tid med gammalt, beprövat och bra vapen. Utö.

säng:
yttinge, Brodal
2.
Våren 1961, M
ande) med AK
m
m
ko
(ofta före
Fältskjutning

Någon gång,
tidigt 70-tal,
CkustJs,
Stefan Furenius,
presenterar
övning.

Övning ”Ishav”
bjöd på bra
utbildning i
vintermiljö.
Baser Karklö,
Nässlingen.
Fina minnesbilder från
kalla, klara
nätter på
isarna i yttre
skärgården.

60-tal. Våra tält
delar riggade för
övernattning. Dom
var likaså bra som
regnponchos.
OBS! klädsel m/58.
Bra förutom i hög
sommarvärme. Den
uniformen hade bra
kammoflageeffekt i
vår miljö.

lan
r Kustjägarsko
rste Chefen fö
fö
n
al
De
m
.
al
m
-t
– s k ga
Sent 50
res på en Tpbm
v
med Honoratio tider. Vi for fram på våra ha
a
lig
är
H
300-båt.
i 9–11 knop.

Med 7.Kjkomp på
KFÖ i Norrland.
Mycket snö och
kyla. Upplevelse
och lärorikt.
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Från börja
n
8 cm fast m 8 cm sedan 12 cm o
ch
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grabbar va d bättre effekt. Våra numera
r en garan
ti för lycka ” tunga”
de anfall.
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Nostalgi sidor
Skans8, Korsö, rensning av
värn. Kunde vara en rysare
när vi rensade bunkern med
rökhgr och det blev blindgångare. Hände lite då och
då när någon Skytt var
nervös och inte osäkrade på
rätt sätt.
an är ett bra
Ksp omg, tidigt 70-tal. 58; na på en
der
hän
i
Vapen och effektivt
välutbildad Soldat.

Förbered

elser infö

Årlig skolchefsträff på KO med legenderna. Jag överraskade cheferna med
nål och tråd för att de skulle sy fast vår
nya Thor-Leif symbol på vänster överarm. Kuppartat. När detta kom inför
ögonen på regementschefen blev det
stopp. Inga dekaler eller märken på
uniformen. Numera hängs sånt på
ärmarna och t o m på mässdräkten.
Tja, nya tider.

r omgrup

pering.

Isvakbad. Skolchefen
P-E Bergstrand först i plurret.

Året var 60/61, snöfattig
vinter. Bakom övning på
skjutbanan. Thurfjäll och
Hultman som suger på
sina rökverk.

Besök på KO. Österrikiske Arméinspektör,
vår ÖB, CM, CSK och CKA1 m fl. Givetvis
drog jag genomgången på österrikiska
språket. Vi hade där också en hejdundrande uppvisning av Plutons anfall från
sjön med gummibåtar. Lasse Modin stod
för arteld markering av några eldmoment
– pampigt.

Båttransp
av Lt A Ma ort
re
pluton. N lls
otera
den
overallen gråa
v
den somm i bar
aren i
avsikt att
spa
m/59. Bev ra
ningen va äpr AK3.

Kustjägarskolan 25 år.
Plutonernas igen
känningflaggor har
utdelats av
CKA1 P-G Fernander.
Vi tyckte att det var
lite häftigt.

på
ar ilandklivning
Furiren diriger
.
63
19
r
. Året va
Gotska Sandön
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Tommy Aasa
Ekoxevägen 9, 18438 Åkersberga

ÖRLOGSHOTELLET I STOCKHOLM
Välkommen i vår maritima miljö!
Personal i totalförsvaret har förmånspriser
Centralt, lugnt läge. Nära båt, T-bana, buss, spårvagn

För rumsbokning:
www.orlogshotellet.com
info@orlogshotellet.com
Tel. 08-611 01 13
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Position: N 59° 19´,8 E 18° 03´,0

Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem
etabl 1908

Hotellet är i första hand avsett för rekryter/sjömän/soldater och kadetter med värnpliktsförmåner
och de erhåller specialpris. Enkelrum 250 kr med frukost och dubbelrum 450 kr med frukost.
Anställda inom Försvarsmakten och övriga myndigheter inom försvarsdepartementet område samt frivilligorganisationer erhåller rabatterat pris; enkelrum från 900 kr med frukost, dubbelrum från 1200 kr med
frukost

Välkomna

NYTT från

Idrotten & Friskvården

Nu finns det möjlighet att bättra på sitt
välbefinnande genom att lära sig utöva Yoga
Två olika yoga pass kommer ett finnas på schemat
under våren. Passen sker i Ullevi (Spinningrummet).
Vill Du delta med en pluton/avdelning, meddela oss
i förväg så att hallen kan bokas.
Yoga Flow – Tisdagar 07.30–08.30
En fysisk och dynamisk yogaklass som innehåller
både stående, sittande och liggande yogapositioner
som utmanar styrka, rörlighet och balans. Olika
yogapositioner kopplas ihop till små sekvenser

som tillsammans med andningen skapar en känsla
av meditation genom rörelse. Klassen avslutas med
nedvarvning och skön avslappning.
Yin Yoga – Torsdagar 15.00–16.00
”En lugn” yogaklass där positionerna utförs sittande
eller liggande. Yinyoga kan praktiseras av alla och är
ett bra komplement till annan träning samt är bra för
dig som känner stelhet i kroppen. Yinyogan mjukar
upp kroppen och fyller den med ny energi.

