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kunnig layouthanterare. Mycket jobb återstår 
tills vi kan anmäla en ny Redaktör till  
”Patent- och Registreringsverket”. Måhända 
att det måste göras en analys för att klargöra 
ett antal parametrar dessförinnan.
 Ja, som ni ser så har styrelsen ett gedi-
get arbete att utföra.
 Vårt traditionella HÖSTMÖTE kommer 
att genomföras, tyvärr inte på Regementet 
utan i likhet med tidigare på Segelkronan, 
Östra brobänken, Stockholm – dock under 
förutsättning att vi är vaccinerade och att det 
inte kommer nya strängare mötesbestäm-
melser.
 Återigen vill jag påminna om hur vik-
tigt det är med motion – det behöver inte 
vara superpass på gym, det kan vara tillräck-
ligt med promenader i åldersanpassat tempo 
och gärna med rätt använda stavar. Viktigt 
med kontinuitet.

                                                                 Red.

       iden rusar. Det känns som om förra num-
ret skapades för bara några dagar sedan. Nu 
ligger emellertid ett nytt nummer i era hän-
der och det är min förhoppning att ni tar del 
av det som presenterats. Min avgång som 
 Redaktör närmar sig med stormsteg och jag 
tycker att Ni, Vapenbröder, ska inkomma med 
önskemål om förändringar, förbättringar och 
förväntningar på hur Borg-Skum ska vara i 
framtiden. Allt för att hjälpa min efterträdare. 
Inkom med synpunkter. Det pågår ett ivrigt 
arbete i styrelsen om just detta. Personligen, 
om jag ser bakåt i tiden, tror jag på en redak-
tionsgrupp om Red plus två personer i likhet 
med det vi hade för ca 10 år sedan. Det erfor-
dras då även kännedom om Vapenbrödernas 
och förbandets historia. Hitintills har det 
mesta skett på ideell basis med en viss kost-
nadsersättning vilket kanske inte är tillräck-
ligt i dagens läge. Jag ska inte heller förtiga 
hur viktigt det är med en professionell och 

T
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       är ni läser detta är hösten ett faktum och på 
regementet är det full fart som vanligt. För 
många men inte alla har sommaren inneburit 
återhämtning och nödvändig påfyllning av 
 energi. För andra kamrater har det varit full fart 
mest hela sommaren. I år för första gången på 
länge har det varit dubbla inryck för de värn
pliktiga både i Göteborg och på Berga. Detta är 
också sista gången det rycker in värnpliktiga i 
Göteborg tillhörande Amfibieregementet. 
 Den första oktober återupprättas på 
 Käringberget i Göteborg återigen Älvsborgs 
Amfibieregemente Amf 4. Det är en stor dag för 
Kåren som från den dagen kommer att omfatta 
två regementen. Det innebär också att Amfibi
eregementet återigen kommer att justera sitt 
namn för att återspegla var förstahands behovet 
och utbildningen i sin huvuddel bedrivs. Det 
nya namnet blir Stockholms Amfibieregemente, 
Amf 1. Fana och heraldik i övrigt oförändrad. 
Det anknyter väl till våra traditioner från tiden 
på Rindö då förbandet benämndes Stockholms 
Kustartilleriförsvar med  Vaxholms Kustartille
riregemente, SK/KA1. 
 Amf 1 och Amf 4 kommer under över
skådlig framtid att ha ett nära samarbete och 
dela på både uppgifter, materiel, befäl och 
 beredskap. Det är som sig bör och kommer att 
berika båda förbanden. Ett mått av god och 
 positiv konkurrens har alltid funnits och den 
har tjänat oss väl. Så länge vi minns att vi alla 
spelar i samma lag. Att gå främst och sätta 
 takten är stort men att ibland ta kön och hjälpa 
till när det går tungt är ibland större. Vi önskar 
alla kamrater och kollegor lycka till i en 
 spännande tid som nu tar fart.

 

Sakta men säkert har vaccinationsläget börjat 
medföra att vi i styrelsen nu kan börja titta 
framåt. Vi har internt dragit i gång ett arbete 
med att se över både verksamheten och styrelse
arbetet. Avseende det senare vill vi ta till vara 
det positiva med styrelsearbete på distans som 
åren som gått har lärt oss. Med stor sannolikhet 
kommer arbetet framgent att bedrivas som en 
mix av möte på nätet och fysiska möten. De 
 senare kommer sannolikt att förläggas både på 
Berga och i våra gamla mässlokaler som åter
finns inne på FHS. 
 Vad avser aktiviteter så fortsätter vi att 
delta i regementets inskolning av det yngre 
 befälet där vi under ett par intensiva dygn 
 gemensamt genomför en historiks resa genom 
skärgårdarna för att belysa våra historiska men 
tidlösa uppgifter. Ambitionen är också att åter
uppta mässaftonsverksamheten, vår och höst
middagar samt utflykter och uppslutning runt 
de fem KAregementenas gemensamma åter
träffar. Alla förslag på verksamhet är välkomna 
och ambitionen är att rikta sig till både yngre 
och äldre kamrater. 
 Avslutningsvis är det med tungt hjärta vi 
följer utvecklingen i Afghanistan. Rapporterna 
därifrån är inte positiva och platser som är 
 bekanta för många kamrater har fallit och är 
återigen i talibanernas händer. Tanken går 
 säkert till de egna insatserna och vilken skillnad 
regementets och nationens insatser har gjort. 
Jag kan bara säga att alla ni som har deplyoerat, 
sträcka på er! Ni löste er uppgift, ni fanns där 
under lång tid och ni kom hem igen. Respekt!

Hans Granlund
Ordförande
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erfarenheter
Theodor Bergman var från 
början inriktad mot utbild
ning i logistik men när det 
öppnades platser till sjuk
vårdsutbildning så var han 
snabb med att hugga en 
plats. Han hade nämligen 
tankar på att det han skulle 
göra här skulle ha civila 
meriter vilket egentligen 
även logistiken, som han 
valt inledningsvis erbjöd.
  Det bästa och det svå
raste med att göra lumpen 
är att ingen, förutom möj
ligen äldre, förstår vad man 
går igenom då allt som jag 

och mina kamrater genomgår är så väsensskilt från det civila 
samhället. När man åkt hem och berättat att man har gjort 
det absolut jobbigaste i hela sitt liv så är det ingen som riktigt 
förstår till vilken nivå man har tagit ut sig. Vilket är tråkigt 
ibland samtidigt som det också är fantastiskt då det ger en 
otrolig stark gemenskap här. Man vet att om det bryter ut krig 
eller annan kris, av vad det än må vara, så har vi varandras 
sida och vi vet att alla som är här klarar av att prestera till en 
maximal nivå. Det är häftigt, inskjuter  Winston Huth.
 Winston och Theodor har genomfört sin grundutbild
ning på Amfibieregementet. Winston som ledningssoldat och 
Theodor som förbandsplatssjukvårdare. De är eniga om att 
utbildningen har varit ungefär som de hade förväntat sig men 
det har även skilt sig en del från vad de tänkte innan inryck, 
eftersom mycket är svårt att koppla till sitt rätta sammanhang, 
om man inte har gjort en tidigare militär grundutbildning.
 Tiden här har varit väldigt bra. Jag har utvecklats som 
person såsom jag förväntade mig att man skulle göra. Det 
känns också positivt att jag har blivit lite mera disciplinerad. 

En del saker skiljer sig dock avsevärt mot vad jag hade för
väntat mig. Ett starkt intryck fick jag av den omfattande vår
den av all materiel. Det är mycket vapenvård, lokalvård – ni 
vet, städa logement och andra utrymmen inte att förglömma 
vård av sin personliga utrustning. Allt ska vara rent och funk
tionsdugligt så att även nästkommande kull kan använda 
 lokaler och materiel. Med 
det i tankarna är det för
ståeligt och därför enkelt 
att utföra, säger Theodor 
innan  Winston fort sätter: 
Jag har lärt mig mycket 
fast det var inte helt som 
jag hade förväntat mig. 
Som ledningssoldat trod
de jag att det skulle hand
la om att leda strid eller 
något  sådant, motsvaran
de, typ Gruppchef, kan
ske. Det var totalt annor
lunda och dessutom 
väldigt roligt – har lärt 
mig mycket om radioma
teriel och båtar vilka vi har arbetat med ganska mycket.  
Även kunskap om bataljonens organisation och funktion blev 
uppenbar. Man får verkligen se hur schackbrädet förändras i 
realtid. Den helheten kanske inte en skyttesoldat, som är på 
plats i skogen, får veta om situation och läge, säger Winston 
och fortsätter. Nu väntar utryck med nyvunna kamrater och 
bättre självkännedom. Många av erfarenheterna de värnplik
tiga soldaterna tar med sig från utbildningen går att appli
cera i andra sammanhang utanför grindarna och är värde
fulla att ha med sig i resten av livet.

En investering för livet
Efter muck ska jag sommarjobba för att få in pengar. Jobbet 
för sommaren finns och sedan har jag sökt plugg till hösten. 
Så det ska bli roligt. Jag kan absolut tänka mig att söka till
baka till Försvarsmakten i framtiden. Det har varit ett tufft 
och roligt år. Närmast lockar civillivet mycket just nu och jag 
ska leva först innan eventuell återkomst.

Unika
skapar unik gemenskap

Theodor Bergman Winston Huth

Utbildningarna är avslutade, materielen vårdad, in lämnad  
och utryckning står på agendan. Tio, respektive elva månader 
har flugit iväg och kunskapsbanken är fylld. Reflektioner, in- 
sikter och känslor svävar i luften när de värnpliktiga solda-
terna från Amfibieregementet nu ska ut genom grindarna.
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Amfibisk samövning med

    ag känner mig oerhört tacksam över  
det vi lyckats uppnå idag. Tack vare ett pro
fessionellt bemötande och välorkestrerat 
 övningsupplägg har vi stärkt vår relation 
och förmåga att arbeta sida vid sida ytterli
gare. Jag är övertygad att utbytet av erfaren
heter och expertis i förlängningen kommer 
att bidra till ökad säkerhet i hela Östersjö
regionen, säger övlt Andreas Holmberg, 
chef för 5:e Amfibiebataljonen som ledde 
det svenska övningsbidraget under lördagen.
 Det var i samband med förflyttningen mot övnings
området för den marina storövningen Baltops 50 som farty
gen HMS Albion och RFA Mounts Bay gjorde en kort av
stickare för att samöva med de svenska amfibieförbanden. 
Båda utgör de fartyg och plattformar med förmåga, att lasta 
och transportera, mindre båtar såsom Sveriges stridsbåtar, 
över längre sträckor och öppet hav. Det är något som är 
 vanligt förekommande i samband med större marina insatser 
och operationer i likhet med Operation Atalanta där 
 Sverige deltog mellan åren 2009–2017.

Värdefulla övningsmoment
Under lördagen övades både navigation och dockning med 
stridsbåt och svävare. Genom att öva dockningsförfaranden 
med andra nationers plattformar upprätthåller Sverige, mari
nen och amfibieförbanden, över tid den viktiga förmågan att 
snabbt och enkelt kunna arbeta med och integreras i andra 

 besättningar och andra fartygsty
per. Nytt för de brittiska enheterna 
var möjligheten att öva dockning 
av den svenska svävaren vilket 
 tidigare inte genomförts med de 
aktuella fartygen.

Våra svenska 
kol legor är väl
digt professio
nella och följ
samma att arbeta 
med. Docknings
proceduren av 
strids båtar är väl 
beprövad av bå
da nationers far
tyg men möjlig
heten att få öva 
med svävaren var 
en av övningens 

höjdpunkter. Jag kan verk ligen se värdet av det vi gjort inför 
framtida  samarbeten med de svenska amfibieförbanden. 
 Förmågan att integreras snabbt och effektivt är en nyckel till 
framgång i  gemensamma operationer, avslutar örlogs kapten  
Matthew  Irwin som har ansvaret för övningen ombord på  
HMS Albion.

Victor Persson

Under lördagen den 29.maj genomförde Amfibieregementet en samövning 
med brittiska Fartyg i Stockholms skärgård. En övning som gav deltagande 
personal och förband värdefulla erfarenheter vilket bäddar för lyckade 
övningar och samverkan i framtiden.

 förband från Storbritannien

J
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Självklart ska vi med Borg-Skum delta i denna händelse. Att 
Amfibiekåren ökar i omfattning känns som en styrketillväxt.  
Vi får en introduktion av Chefen för utbildningskompaniet och 
därefter en enklare uppföljning av Redaktören. 

Värnpliktsinryckning
AMF4 har sin första

       mfibiekåren växer i Göteborg och 
som en del i detta ökar även antalet 
värnpliktiga. Måndag 26 juli skedde det 
första av i år två inryck till utbildnings
kompaniet i Göteborg då 152 grupp
befälsuttagna rekryter klev innanför 
grinden för första gången. Den 23:e 
 augusti sker nästa inryck och totalt 
 kommer det utbildas 262 rekryter i 
 Göteborg utbildningsåret 2021/2022  
för att kunna krigsplaceras eller anstäl
las på Amfibiebataljonen, Bevaknings
båtskompaniet och Säkerhetskompani 
sjö.
 Vid grinden anmäler sig de blivan
de soldaterna till befälet och följer där
efter en snitslad bana till sin kasern där 
plutonchefen tar emot, genomför in
skrivning och indelar rekryterna i sina 
grupper. Uthämtning av materiel, in

ventering, inrättning, exercisutbildning, 
sömnad av uniformer och allehanda 
 genomgångar tror jag inte behöver 
 beskrivas i någon djupare detalj för 
BorgSkums läsare.
 Första helgen påbörjas vapenut
bildning för att på måndag i utbildnings
vecka två gruppera kompaniet på Bråts 
skjutfält och påbörja skjututbildning. 
Bråt kommer under kommande veckor 
blir kompaniets hemvist i mångt och 
mycket då en stor del av utbildningen i 
detta skede fokuseras mot att skapa 
kompetenta AK5skyttar. Även på skjut
fältet märks tillväxten i Göteborg. Bland 
annat genom att en ny skjutbana invig
des precis i tid till detta års grundutbild
ning, vilket är välbehövligt med de 
 växande volymerna av soldater som 
skall utbildas.

I år är första gången sedan värnpliktens 
återinförande som vi återigen har för
skjutna inryck där gruppbefälen rycker 
in 4 veckor innan sina blivande soldater. 
Utöver den grundläggande militära ut
bildningen får de blivande gruppbefälen 
en fyra veckor lång gruppbefälsutbild
ning innan de får ta emot sina grupp
medlemmar. I sina nya plutoner genom
för de sedan de avslutande veckorna av 
GMU med skarpskjutningar, överlevnad 
och övning Torleif. En ypperlig möjlig
het för de nyblivna gruppcheferna att 
pröva sina kunskaper och verktyg de fått 
innan utbildningen övergår i FSU och 
befattningsutbildning. Strax innan detta 
kommer rekryterna även att få vara med 
om återupprättandet av Älvsborgs amfi
bieregemente där deras värnplikt kom
mer fortsätta till juni 2022.

Kn Karl Olsson
Kompanichef1.utbildningskompaniet

Amfibieregementet Göteborg

A

Här tas dom värnpliktiga emot och hälsas välkomna.
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AMF4 skall återupprättas med officiell 
start 1.oktober 2021. Den 26.juli sker 
den första värnpliktsinryckning till 
AMF4. Känns bra för ett gammalt kri
garhjärta. Vad göra för att manifestera 
detta?  Ja, självklart att BS skall upp
märksamma händelsen. Redan i föregå
ende nummer berättade jag om mina 
egna fotspår på då gamla KA4 –  lite 
nostalgiskt måhända. Således beslöt jag 
att återvända till ”Käringberget” för att 
övervara denna första inryckning av 
värnpliktiga. Vår Ordförande skapade 
kontakt med ansvarig Kompanichef,  

Karl Olsson, som jag sedan delgav mitt 
intresse. Karl var mycket tillmötesgå
ende och ordnade med besökstillståndet. 
Nu blev det reseplanering. Hur och när? 
Eftersom vi hustru och jag hade bekanta 
i Gbg gick det att ordna ett bra, nästan 
lyxigt boende. Eftersom inryckningen 
var mellan 08.00–12.00 så blev det den 
tiden jag hade till förfogande – vi hade 
även andra planer den veckan. Nåväl, 
för att sammanfatta hela veckans planer 
så blev det bilköra med start den 25.juli. 
Bestämde mig för att åka E20 vilket jag 
förr aldrig gjorde då det på den tiden 
gick snabbare på E4 via Jönköping. Det 
här vägvalet var ju inte så smart då den 
25:e var en söndag – mycket trafik och 

En liten

 händelse

Så ser det ut i en modern förläggning. Fräscht  

vägbyggen ställde prov på humöret. 
Med  tanke på att det var ett antal år se
dan sist blev vi hänvisade till GPS navi
gering – men se, de gick inte så bra ef
tersom vi inte hade lärt oss vårt nya 
instrument. Min avsikt var att åka till 
Käringberget, för rek av väg, för att där
efter köra till Achim där vi hade boendet. 

Jovisst, att  Göteborg hade byggt om och 
bygger om just nu, visste vi inte. Då jag 
fortfarande har lite kaxighet kvar i sin
net fick jag för mig att det var lätt att 
hitta. Ja, enkelt, hitta Järntorget sen 
Torgny Segerstetdsgatan, följa spår
vagnsspåret så är man snart framme. 
Hade tur, det gick på något vis rätt och 
det som hjälpte mig var skyltningen till 
Långedrag. Framme vid målet – det var 
sig likt.  Däremot var det inte enkelt att 
hitta vårt boende i Achim men med någ
ra rondellrundor här och där så kom vi 
fram även där.
 Måndag kl 08.00 var jag på plats. 
Hustru fick botanisera i området runt 
Käringberget jag tog mig till vakten där 
min behörighet kontrollerades noggrant 
innan jag fick tillträde. Nytt för mig är 
den rymliga parkeringsplatsen till höger 
om Grindarna. Inpassage för inryckande 
hade ordnats längst in på Pplatsen där 
de efter att ha gått igenom en öppning i 
staketet hade att gå fram till en mottag
ning som bestod av 4 befäl sittandes vid 
ett bord. Idkontroll och avprickning på 
listor och med ett glatt ”Välkommen” 

Från mitt strövtåg, här kanslihuset som får ny fasad.

I den byggnaden låg, för många år sedan, Instruktörsskolan. 
Numera är det en förläggningskasern.

historisk

«
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fick man följa en snitslad bana till 
 Kasernen. Kompanichefen Karl mötte 
och vi språkade en stund. Jag kände mig 
välkommen, tack. Ja, det fanns tid att 
språka med inmönstringsgruppen då det 
från insläpp inte var någon trängsel utan 
det droppade in först efter sådär kl 
09.00. Jag hade således lite tid till förfo
gande. Gick en runda upp mot Kansli
huset, som var klädd med skyddsnät för 
fasadrenovering, träffade på två trevliga 

befäl som slog följe och som då givetvis 
fick ta del av mina tidigare vistelser – 
lite historia skadar aldrig. Mina steg 

gick mot den kasern som en gång i tiden 
inrymde  Instruktörsskolan fast som nu
mera är förläggningskasern med mycket 
fräscha små logement, nya sängar och 
skåp,  rena ljusa och rymliga hygienut
rymmen. Riktigt välkomnande. Gick se
dan en igenkännande runda i området. 
Blev mäkta imponerad av den välskötta 
yttre miljön och de välhållna byggna
derna. Hinderbanor såg ut att vara i 
toppskick. Hamnen imponerande. Här 
gick nu tiden som jag skulle vara vid in
rycket. Avbryter min beundringsrunda 
och  ansluter vid insläppet. Nu har det 
kommit igång. Nytt för mig var att 
 huvuddelen av tjejerna och killarna kom 
med bil och anhöriga som i vissa fall tog 
avsked som om det gällde anhörig som 
skulle vara borta för lång tid. Här kom 
mammor, pappor, mor och farföräldrar 
och flickvänner. Det kramades och vink
ades och det fälldes även en del tårar. 
Dom värnpliktiga uppträdde självsäkra 
och chosefria och i stort uppvisade en 
positiv attityd. Den avspända och kam
ratliga tonen från mottagningsgänget 
var nog inte vad man hade förväntat sig 
– bra jobbat. Ja, så vid 12draget var min 
tid tillända. AMF4 har ryckt in ett antal 

flickor och pojkar med, enligt mitt be
dömande, en tid av förändring av livet – 
förhoppningsvis positiv – i en bra miljö 
och med en positiv befälskår. Lycka till.            

Red.

En liten

 händelse
historisk

Här huserade det från Amf1 avdelade 
Bevaknings båtkompani.

I dessa Byggnader låg fordom Befälsskolan 
– det var här våra Reservofficerare togs 
sina första kliv in i verksamheten .

Romantiskt anlagd Marin hinderbana.

«

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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Befattning i Förbandets
  tt kompani i fält behöver underhåll, Uh. Till Förbands
ledningen inkommer ett behovsunderlag vilket lottas till be
hörig instans. Det blir nu en uppgift för kommissarierna att 
fördela livsmedel, drivmedel, ammunition och vissa fall även 
dricksvatten, ersättning för expenser, batterier – i stort sett 
allt för att förbandet skall kunna lösa sina uppgifter. Tid och 
plats för uthämtning delges.
 Under våren genomfördes GKÖ, grundläggande krigs
förbandsövning, på väst och ostkusten. Övningen utgjorde 
ett viktigt slutprov där soldaterna fick möjlighet att sätta sam
man alla kunskaper och färdigheter de fått under utbildningen 
i ett verklighetsnära scenario.
 Ebba har varit på Amfibieregementet i tio månader som 
värnpliktig. När hon mönstrade visste hon inte var hon ville 
hamna men hon hade viss kännedom om Amfibieregementet.  
Så när det föreslogs utbildning till kommissarie därstädes 
godtog hon det. 
 Jag kan faktiskt inte komma på något som är tråkigt, så 
här på rak arm säger Ebba under övningen, för om allt går 
som det ska och försörjningen fungerar så kan det understun
dom bli ganska lugnt tempo som nästan kan kännas lite trå
kigt. Fast ja, det finns alltid något att göra vi ska ju även vara 
del i vårt närförsvar. Kommissarierna ska ju även inventera 
och förnya förråden. Materielkännedom och detaljkunskaper 
är avgörande.
 Kommissarier utbildas inom logistik och får lära sig att 
förbereda och sammanställa de underhållsbehov som finns 
vid förbandet. Det handlar om att försörja förbandets olika 
enheter och tillse att alla hela tiden har erforderlig mängd ma
teriel för att kunna lösa sina uppgifter. Det kan handla om, 
som tidigare nämnts, för att använda ett talspråk, allt mellan 
himmel och jord.
 Som kommissarie är det viktigt att hålla koll på alla gre
jerna, ha ordning på allt som finns, som sänds ut och som 
måste ersättas. Att ständigt vara uppdaterad och vara förbe
redd vilket ju kan öka tempo i tillvaron. Vi är en del i att för
bandet som helhet kan lyckas med att lösa sina uppgifter, 
avslutar Ebba.

N y a 
m e d lem m a r

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen 

Anders Pramborg, LIDINGÖ
Tony Palve, HUDDINGE

Robert Engström, STOCKHOLM
Victor Persson, BROMMA

Sven-Åke Martinsson, FORSHAGA
Karl Olsson, HÄGERSTEN

Peter Wahl, VAXHOLM
Andreas Ahlqvist, ÅKERSBERGA

Björn Jacobsson, VÄRMDÖ

underhållskedjaE

Ebba Trolle
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Logementen 

Det var jättenervöst i bilen på väg hit men nu 
känns det bra. Alla är väldigt trevliga och öppna. 
Så det går att snacka med alla, säger Ellinor 
 Beyronsdotter, värnpliktig blivande stridsbåt
förare, som under måndagen steg in genom grind
arna till Stockholms Amfibieregemente för första 
gången. Jag hade även hört innan att allt här går på 
tid och det har det gjort idag. Vi hade, till exempel, 
en kvart på oss att äta vilket lät som en kort tid 
men det gick utan stress, fortsätter hon.
 Ellinor kommer från Nacka i Stockholm och 
sa under mönstringen att hon var mest intresserad 
av Marinen eller Flygvapnet. Man föreslog henne 
utbildning till Stridsbåt förare vid Amfibierege
mentet. Det är en befattning som  Ellinor inte 
k ände till så mycket, men hon tyckte att det lät 
spännande och tog emot förslaget.

En omtumlande tid väntar
Den första tiden på förbandet kommer att bli in
tensiv. Utrustning ska hämtas och uniformer skall 
provas ut samtidigt som man måste inordna sig i 
rådande rutiner. Tidiga morgnar, fullspäckade ut
bildningsdagar och sena kvällar.
 Som befäl är det viktigt att vara tydlig, pro
fessionell och engagerad i mötet med de nyinryck
ta. Det är viktigt för dem att få en förståelse för 

den nya miljön de befinner sig i och att vår uppgift 
är att nå målen tillsammans. Vi finns här för deras 
skull, säger Viktor Cederholm, kompanichef för 
första Utbildningskompaniet vid Utbildnings
bataljonen.
 Att påbörja sin värnpliktsutbildning kan 
 vara en rejäl omställning efter sommarens mer 
stillsamma dagar vilket befälen är väl medvetna 
om. Planeringen av schemat för de kommande 
veckorna är då anpassade med hänsyn till just 
 detta. Vi är klart medvetna att de kommer att vara 
utsatta för en stor omställning och vi kommer att 
ta hänsyn till det samt hjälpa dom att anpassa sig 
till sin nya vardag i avsikt att de kan ta till sig den 
utbildning de utsätts för, avrundar Viktor.

Unika erfarenheter hägrar
För de tjejer och killar som ryckt in denna vecka 
väntar nu cirka 11 månaders utbildning för att bli 
stridsbåtförare, mekaniker, kock, sjukvårdare, 
markstridssoldat m fl. Alla kommer de, tillsam
mans med sina värnpliktiga kollegor, som rycker 
in en månad senare, få med sig unika erfarenheter 
för livet. För Ellinor är det framförallt en sak som 
hägrar lite längre fram i utbildningen: 
Jag ser mycket fram till att få börja köra
S T R I D S BÅ T EN

Ljudet från snabba kängor, påmanande rop och dörrar som slår ekar 
genom de långa korridorerna till logementen på Berga strax utanför 
Stockholm. Endast två månader efter muck har en ny kull värnpliktiga 
ryckt in till Amfibieregementet för att påbörja sin utbildning. Nu väntar 
en spännande och utvecklande resa till att bli amfibiesoldat.

fylls  med nytt

Ellinor Beyronsdotter

På väg till förläggningen med hela ”torpet”

Oj, är det här moderiktigt? Kö vid utlämning 
av utrustning.

Ja, då har man begåvats med en ny garderob.



11borg-skum nummer  3  |  2021

 et är en ynnest att som krigsför
bandschef få möjligheten att ta med sig 
halva stående krigsförbandet på insats. 
Intresset att delta i insatsen har varit 
enormt, inte bara från amfibiekåren, 
 utan hela Marinen säger övlt Christoffer 
Lennings, chef för 2:a Amfibiebataljonen.  
 Bland officerarna och specialist
officerarna är det ganska många som har 
varit på internationell insats tidigare.  
I soldatkollektivet är siffran lägre men 
även de kommer att vara väl förberedda 
för uppgiften då det är kontinuerligt 
tjänstgörande soldater med flera års 
 erfarenhet av yrket. Jag tror att det är 
viktigt att låta våra yngre kollegor er
hålla utlandserfarenhet som dom sedan 
har med sig under sin fortsatta tjänst
göring och karriär i Försvarsmakten. 

Rätt förväntningar hos alla
Försvarsmakten har sedan 2014 haft 
personal och verksamhet på plats i Mali 

för att bidra till ökad säkerhet och stabi
litet i landet. Ett viktigt uppdrag som vid 
flera tillfällen också visat sig vara för
enat med stora risker.
 Det som lämnat störst avtryck är 
nog den inledande perioden i insatsom
rådet. Vi hade då knappt hunnit acklima
tisera oss och överta ansvaret från våra 
föregångare innan vi fick uppleva två 
granatattacker mot campen inom loppet 
av en vecka. Det var något vi var förbe
redda på, men också något som tydlig
gjorde de risker som fanns i området. 
Även när man befann sig ”hemma” på 
campen säger Karl Olsson, som  under 
2018 arbetade i rollen som stridsledare i 
Mali. Lenning fortsätter – utöver förbe
redande insatsutbildning så tror jag att 
det är viktigt att förbereda sig själv och 
sin omgivning mentalt på vad det inne
bär att genomföra en insats under rådan
de omständigheter. Särskilt viktigt är det 
att vi redan nu pratar igenom och hante
rar förväntningar i syfte att undvika de 
mest uppenbara utmaningarna. Hur kon
stigt det än kan låta så finns det en var
dag under insatsen också. Hur hanterar 
vi vardagen när det inte är operationer, 
hur svarar vi på utmaningar som upp
står hos våra nära och kära hemma i 
Sverige, hur skapar vi förståelse och 
förutsättningar för alla olika befattning
ar och uppgifter i insatsen? Det här är 
frågor vi enskilt och tillsammans behö
ver börja arbeta med redan nu.
 Rotationen till insatsområdet är 
inte tänkt att ske förrän mitten av nästa 

år men redan nu förberedelser och be
manningsarbetet i full gång vid Amfibi
eregementet vars personal kommer att 
utgöra huvuddelen av styrkan som ska 
åka.
 Att tidigt vara transparant mot sin 
omgivning och bereda si själv och sina 
anhöriga på vad uppdraget faktiskt inne
bär ser Lennings som avgörande för en 
lyckad insats. En uppfattning som också 
delas av kollegorna vid förbandet som 
varit iväg tidigare. Olsson fortsätter och 
tror att många i sin ambition att inte oroa 
sina anhöriga, inför en insats, tenderar 
till att sminka över den egna oron och 
farhågan. Skulle jag åka igen skulle jag 
nog vara mer transparant i det hänseen
det för att värna mer om mig själv in
skjuter Erik Rosen som tidigare deltagit 
i insatsen i Tchad 2008.
 Olsson fortsätter, att känna det för
troendet, för din trupp under insatsen, att 
du kan vara öppen med hur du mår tror 
jag har stor betydelse. Vi jobbade både 
innan och under insatsen med något som 
kallades ”mental hälsologg” där vi i 
gruppen kunde lufta hur vi kände och 
mådde vid tillfället och hur vi upplevde 
att det påverkade vår tillvaro. Har man 
det förtroendet så tror jag också att det 
blir enklare att prata med någon efter in
sats om man känner att man behöver det. 
Efter insatsen och de uppföljningar som 
Försvarsmakten genomför ligger myck
et ansvar på individen vilket jag tror 
måste grundas innan och under själva 
insatsen.

Tidiga förberedelser bäddar för en

lyckad  insats

Afghanistan, Bosnien, Gaza,  
Kongo, Cypern – listan över  
platser dit Sverige genom tiderna 
har skickat  militär personal för 
att bistå i det  internationella 
fredsarbetet kan göras mycket 
längre. När Marinen/Amfibie- 
regementet nu gör sig redo för 
nästa insats i Mali är det utifrån 
en gedigen erfarenhetsbank som  
bidrar till att göra startsträckan 
kort.  D



Tommy Aasa
Ekoxevägen 9, 18438 Åkersberga

VAPENBRÖDERNAS HÖSTMÖTE 2021

CORONASÄKERT OMBORD PÅ MÄSSFARTYGET 

”SEGELKRONAN”

anmälan:

kostnad:

transport:

plats:

Du anmäler dig senast 
torsdagen den 7 oktober   

genom att ringa eller sända ett e-mail 
till Staffan Vestin, 08-768 28 07 eller 

070–725 29 21 eller svestin@icloud.com 
Ange tydligt ditt namn.

Kostnaden för Höstmötet är 200 kronor vilket du 
sätter in på Vapenbrödernas Bg-konto 473-0537, 

senast fredagen den 22 oktober. 

Transport genom egen försorg. 

Ombord på Segelkronan,  
Sjöofficerssällskapet, Stockholm, SOSS, 

mässfartyg på Skeppsholmen, Östra Brobänken, 
nedanför Långa Raden.

Kallelse till

Vägbeskrivning till Skeppsholmen:

Buss 65 går följande väg; Åhléns City–Sergeltorgs-
rondellen–Hamngatan–Regeringsgatan–Jakobsgatan–
Gustav Adolfs torg–Strömgatan–Södra Blasieholms-
hamnen (Nationalmuseum)–Skeppsbron–Svensk- 
sundsvägen (Östasiatiska museet, Arkitektur–/
Moderna museet)–Kastellholmbron.

Ni ska åka på följande sätt:

è Ta er till T-centralen och busshållplatsen  
mittemot Åhléns City.

è Ta buss 65 med avgång 17.56 och framme  
18.10 eller avgång 18.15 och framme 18.27.

è Stig av vid ändhållplatsen Kastellholmsbron.

è Gå bakåt från ändhållplatsen mot Östra  
Brobänken tills ni kommer till MS Segelkronan. 
Den sträckan är ca 100–150 meter. Gå ombord  
och anmäl er ankomst.

è Ni som åker bil hittar parkeringsplatser längs 
Södra Brobänken. Efter parkering går ni enligt 
anvisningar ovan.

Torsdag den 28 oktober 2021, kl 18.30

På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande, Överste Hans Granlund, 
kallas härmed kamratföreningens medlemmar till ordinarie Höstmöte.

Vi har ordnat ett Coronasäkert ordinarie Höstmöte. Kravet som SOSS ställer är att 
du ska vara vaccinerad med 2 doser.

18.30
Samling och avprickning mot lista. Inköp av öl,

snaps och avec till middagen samt tid för en öl i baren.
19.00

Ordföranden öppnar mötet och föredrar dagordningen.
19.05

Middag med stor sång och glädje.
Middagen består av SOS, ärtsoppa med varm punsch samt

pannkaka med sylt och grädde. 
(Den varma punschen ingår i kuvertpriset)

20.45
Kaffe och avec

program:

Varmt välkomna! 
           Styrelsen

MÖTE
28:e

OKTOBER

Har du några frågor inför höstmötet  
är du välkommen att kontakta vår 
klubbmästare, tillika 1.vice ordförande, 
Staffan Vestin.

I samband med kaffet kommer den 
nyutnämnde chefen för Älvsborgs 
Amfibieregemente, Amf 4, överste 

Fredrik Herlitz, att berätta om 
Amfibiekåren idag och ca. 5-10 år 

framåt. Efter föredraget kommer det 
att förrättas dragning på de 3 lotter 

som ingår i priset, där ni har möjlighet 
att vinna spännande priser.  


