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Soldat under insatsutbildning inför rotation till Mali.
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET
AV: HANS GRANLUND

Foto: Hans Granlund

SYSTRAR OCH BRÖDER, när jag skriver detta

har kriget i Ukraina pågått i 94 dagar. Det är en
tragedi på alla plan. Återigen har vi storkrig på
europeisk mark. Denna gång initierat av Ryssland.
Sverige har som ett resultat av detta fattat
beslut om att ansöka om medlemskap i Nato.
Ett säkerhetspolitiskt beslut som möjligen kan
vara det mest ödesmättade sedan regeringen
midsommaren 1941 tvingades ta beslut om
transitering av tyska förband genom Sverige.
Denna gång är det dessutom ett gemensamt
beslut med Finland.
Samarbetet med våra finska bröder och systrar
är inte nytt för regementet. Det går tillbaka
mer än tjugo år och många och djupa relationer har hunnit utvecklas. Jag anar att detta
samarbete nu kommer att accelerera ytterligare. Flera och mer komplexa samövningar och,
i en inte alltför avlägsen framtid, gemensam
planering kommer att bli norm. I en Nato
kontext kommer samövningar och regionala
insatser att bli det nya normala. Övningar med
andra marinkårer i och runt hela östersjön och
i Västerhavet blir sannolikt en del av den nya
vardagen.
Regementet kommer att leverera även i denna
miljö. Marinen och Amfibiekårens roll i den
framtida säkerhetspolitiska kontexten kvarstår. Östersjön och Västerhavet är våra! Våra
förband är, genom sitt mångåriga uppträdande
i denna ofta oförlåtande miljö, väl rustade att
fortsätta försvara dess kuster och inlopp. Nästa
generation av amfibiebataljoner växer redan
fram. Nya system utvecklas, materiel tillförs
och hybridlösningen med välmotiverade värnpliktiga och en hård kärna av snabbmobiliserade fast anställda kommer att tjäna oss väl under kommande år.
Utbildningsåret rullar på och snart är det dags
med utryckning av årets värnpliktsomgång. Vi
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kan med glädje konstatera att intresset av att i
någon form fortsätta inom Kåren och vid regementet är hög. Det är kvitto på kvalitén på utbildningen och befälets hängivna arbete under
året. Ingen ska påstå att det är enkelt att bli
amfibiesoldat, men med vilja, kamratskap och
disciplin nås målen även detta utbildningsår.
Motsvarande gäller för regementets insatsförband. Snart roterar en del av bataljonen ned
till den planerade insatsen i Mali. Vi önskar
alla kamrater lycka till! Ni är väl förberedda.
Detta nummer av Borgs-Skum är välfyllt. Som
vanligt återges senaste nytt från förbandet.
Men vi passar denna gång även på att redovisa
allt från recepttips från våra duktiga amfibiekockar, via en intervju av C Utbbat, till ett resebrev från några regementskamrater som haft
möjligheten att förkovra sig i USA. Självklart
finns en sammanfattning av Årsmötet och en
rapport från Vapenbrödernas deltagande i Veterandagsfirandet samt Nylands Brigads G
 illes
konsert i Stockholm med i tidningen också.
Till min glädje kan jag konstatera att intresset att
”förkovra
sig i yrkets alla aspekter ökar. Det är viktigt

att vara vältränad och välövad. Både fysiskt, mentalt
och intellektuellt.

”

Avslutningsvis ger vi er några boktips för den
förhoppningsvis stundande sommarledig
heten. Här vill jag passa på att slå ett slag för
läsandet av yrkesrelaterad litteratur. Till min
glädje kan jag konstatera att intresset att förkovra sig i yrkets alla aspekter ökar. Det är
viktigt att vara vältränad och välövad. Både
fysiskt, mentalt och intellektuellt. Här är
läsandet, och om man är hågad deltagande i
debatten, viktiga beståndsdelar. Visst är kriget
en materialsport men det är den bäst förberedde som vinner.
Med dessa ord önskar jag er alla en skön
sommar. I och utom tjänsten. Med bokstav
ligen varma hälsningar från Mogadishu!

3

VAPENBRÖDERNA

RAPPORT
FRÅN ÅRSMÖTET
AV: CARL VON GERBER

Efter två år utan fysiska möten kunde vi återigen samlas till årsmöte
den 15 maj i restaurang Yggdrasil på Berga för att stänga det senaste
verksamhetsåret och se fram emot ett nytt.
Foto: Carl von Gerber

Årsmötet inleddes traditionsenligt
med parentation varvid avlidna
medlemmar omnämndes. Därefter
avhandlades verksamhetsåret 2021
och efter att revisorn sagt sitt kunde
året stängas. En stor lättnad infann
sig hos styrelsen. Förslag på ny
budget presenterades och fastställdes. Valberedningen föredrog sitt
förslag på ny styrelse vilket utan
några diskussioner antogs.

Carl von Gerber, nytillträdd stabschef,
informerade om verksamheten vid
förbandet och den tillväxt som pågår.

Fr. v Per Brännhammar, Håkan
Söderlindh, Kerstin Jältsäter, Göran
Mattsson, Claes-Arne Sunnman och
Lars-Inge Pettersson.

Efter årsmötet förrättades medalj
utdelning av 2.e vice ordförande
Örjan Möller med benäget stöd av
Carl von Gerber som fick äran att
läsa upp motiveringarna. Följande
mottog Vapenbrödernas medaljer:

Mötet avslutades med att njuta av
särskilt goda tårtor som Örjan Möller
dagen till ära införskaffat.

INFORMATION OM HÖSTMÖTE
Så fort datum för årets höstmöte är spikat kommer information om detta
annonseras på Vapenbrödernas hemsida och Facebook-sida. Håll därför utkik
i dessa kanaler för kallelse till mötet i höst.
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VAPENBRÖDERNA
REPRESENTERADE UNDER
VETERANDAGEN 29 MAJ
AV: STAFFAN VESTIN

Återigen kunde så äntligen en av årets viktigaste dagar firas
på rätt sätt. Självklart fanns Vapenbröderna representerade
vid högtidlighållandet av Veterandagen. I år genom fan
bärare Pierre Jacobsson från 291. Insatskompaniet och
Pelle Högdahl, KJ och FN veteran samt bataljons KVM vid
Södertörnsbataljonen som syns på bilderna. Starkt jobbat!
Veterandagen 2022

Vädrets makter var med oss under
Veterandagen söndagen den 29 maj.
Vi som jobbade med alla förberedelser under lördagen den 28 maj
var, när arbetsdagen var slut,
genomblöta och lätt frusna efter
allt regnande.
I år hade Veterandagen ett fokus
på alla de som genomfört insatser
för FN på Cypern, UNFICYP (United
Peacekeeping Force in Cyprus),
under åren 1964–1993. Under denna
tid tjänstgjorde 19 191 svenskar
i 25 421 olika befattningar som
officerare, soldater eller civilpoliser. En del av dessa är eller har
varit Vapenbröder.
Veterandagen högtidlighåller vi för
att hedra de krigsveteraner som har
deltagit eller just nu deltar i en
internationell insats, militär eller
humanitär sådan, och minnas de
som skadats under sin insats eller
de som har fått betala det högsta
priset. De som inte kom tillbaka
levande från sin insats.
Ursprungligen var Veterandagen
förlagd till samma datum som
FN-dagen den 24 oktober, den
internationella fredssoldatdagen
(UN Peace-keepers Day).
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2008 flyttade FN högtidlighållandet
till den 29 maj, det datum då FN
beslutade om att inrätta den första
militära övervaknings-styrkan,
UNTSO (United Nations Truce
Supervision Organization) för att
tillse att vapenvilan följdes efter
1948 års arabisk-israeliska krig.

Pelle Högdahl.

Foto: Örjan Möller

Pierre Jacobsson.

Foto: Örjan Möller

Begreppen veteran och utlandsveteran är numera etablerade begrepp
med stöd i lag 2010:449 som också
tydligt beskriver Försvarsmaktens
ansvar för de som återvänder från
en internationell insats. På Försvarsmaktens hemsida kan man
läsa:
”Försvarsmaktens definition av
begreppet veteran är någon som varit
anställd i Försvarsmakten och gjort
insatser internationellt eller nationellt,
med eller utan vapen. De som deltagit
i internationella militära insatser
benämns som utlandsveteraner”
Den som är veteran kan ansöka 
om att få ett så kallat ”Veterankort”
genom att gå in på Försvarsmaktens
hemsida och söka på begreppet
”Veterankort”. Kortet är till för de
som efter anställning, genomförd
insats eller efter genomförd
värnplikt, vill fortsätta att hålla
kontakt med sitt förband.
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Veterandagen har sedan 2012 officiell status som ”Statsceremoni”. 
I Stockholm så firas dagen invid
Veteran- och FN-monumenten,
nära Sjöhistoriska muséet, där vår
statschef, representanter för vårt
lands högsta politiska och militära
ledning, Veteranförbundet och utländska, civila och militära representanter, deltar. På många platser
i landet har det tagits initiativ till att
upprätta lokala minnesplatser och
där genomföra värdiga ceremonier.
Årets Veterandag genomfördes
”live” efter det att Covidpandemins
restriktioner inte längre gällde. I år
förväntades det ett större deltagarantal med hänsyn till alla UNFICYPveteraner. Utställningen på Gärdet
var en viktig del av dagen. Där kunde besökarna ta del av Försvarsmaktens och andra myndigheters
samt ett stort antal ideella organisationers verksamheter under hela
söndagen. Sveriges Veteranförbunds tält var välbesökt under hela
dagen, främst av alla Cypernveteraner. Under förmiddagen genomfördes dessutom ett antal seminarier
och föreläsningar samt möjligheter
att träffa riksdagsledamöter från
Försvars- och Utrikesutskotten.
Den statsceremoniella delen
genomfördes mellan 1430 och 1545.
Innan alla ”honoratiores” kom in,
marscherade ett stort antal fan
bärare in på huvudläktaren från
Försvarsmaktens olika förband och
många militära kamratföreningar.
Det är en mäktig syn att se alla
fanor vaja i vinden. Vapenbrödernas fana bars i år av två representanter från 29.Hemvärnsbataljonen,
Södertörnsbataljonen. Det var
furir Pierre Jacobsson vid 291.insats
kompaniet, veteran både på hemmaplan och från FN-insats. Pierre
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har sin vardagliga arbetsplats på
Amf 1. Den andre representanten
var sergant Pelle Högdahl, bataljons
kvartermästare vid Södertörns
bataljonen, utbildad kustjägare
och FN-veteran.
När alla har intagit sina plaster och
”Parad för fanan” var genomförd så
utfördes tal av Riksdagens talman
och landets statsminister. Efter det
genomfördes kransnedläggning vid
veteranmonumentet, Restare, invigt
av vår statschef vid Veterandagen
2013. När kransnedläggningen var
avklarad genomförde Försvarsmaktens fältprost korum.
Efter genomfört korum utfördes tal
av rikspolischefen och vår över
befälhavare. Efter dessa tal kommer
en annan viktig symbolisk handling, och det är utdelning av medaljer. I år utdelades två medaljer för
sårad i strid och sex förtjänstmedaljer. Avslutningen på Veterandagen
är lika pampig som dess inledning.
Nationalsången sjöngs med stor
bravur och när den hade avklingat
kom det fyra JAS 39 Gripen inflygandes från syd mot norr i formationen för saknade kamrater
(Eng. missing man formation). När
fyrgruppen var i höjd med Sjöhistoriska museet tog föraren på det flygplan som låg längst ut på styrbords
sida upp flygplanet i tvär stigning
rakt uppåt och försvann bland
molnen. Detta symboliserar den
saknade kamraten. I mitt tycke ett
mycket starkt känslomässigt inslag i
Veterandagen. Efter denna överflygning tågar de höga dignitärerna ut
följda av den fantastiska fanborgen.
Statsceremonin är därmed avslutad.
Efter all ”spasseralla” vidtog allmän
förbrödring och middagsmåltid i
det upprättade mässtältet. Jag
tycker, efter att ha varit med från

allra första början, att Veteran
dagen de senaste åren fått en form
och innehåll som gör den till en
mycket hedervärd nationell ceremoni. Som den äldsta militära kam
ratföreningen i Sverige är det syn
nerligen viktigt att vår fana deltar
i f anborgen varje år.

VETERAN OCH
UTLANDSVETERAN

Statens konstråd hade ett par
år innan invigningen 2013,
öppet, bjudit in konstnärer att
utforma förslag till ett nationellt monument för att kunna
hedra de veteraner som gjort
stora insatser för fred och
frihet i olika delar av världen.
Valet föll på konstnären och
skulptören Monica Kristina
Larsen Dennis förslag.
Läs gärna vidare på
https://sv.wikipedia.org/wiki/
restare
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Foto: Magnus De Jong

KONSERT I SLOTTSKYRKAN
MED TRADITIONSMUSIKKÅREN
AV: MAGNUS DE JONG

Under våren deltog Vapenbröderna på konsert
i Slottskyrkan med Nylands Brigads Gille i Sverige
och Traditionsmusikkåren vid Nylands Brigad.
Ta del av Magnus de Jongs ord nedan.
I år när alla restriktioner hade upphört kunde Nylands Brigads Gille i
Stockholm tillsammans med Traditionsmusikkåren åter starta sin tradition med konserter. Traditionen
är att konserten hålls i slottskapellet på Karlbergsslott men på grund
av renovering var ny lokal tvungen
att sökas. Frågan gick då till Hans
Majestät Konungen som lånade ut
slottskyrkan på Stockholms slott.
Vi var några Vapenbröder som deltog. Kungahuset representerades
av dess stabschef Generallöjtnant
Jan Salestrand.
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Vi fick uppleva en fin konsert under
drygt en och en halv timmes tid
som inleddes med Nylänningarnas
marsch och som följdes av Kungl.
Södermanlands regementes
marsch. Förutom marschmusik
bjöds vi på en trevlig blandning av
filmmusik, mer eller mindre kända
stycken, musik från olika länder
och naturligtvis musik med militär
anknytning. Flera stycken innehöll
också soloframträdande. En stor
eloge till musikkåren och dess sångerska Nanne Vaihinen, vars starka
sång och musik berörde mig och
flera andra deltagare.

Vi har olika saker med oss
”i bagaget
så det är nog bra att
v idga sina vyer och försöka förstå
andras historia och perspektiv.

”

Att bara komma in i Slottskyrkan är
en upplevelse i sig. Delar av inredningen räddades från branden i
Slottet Tre Kronor (1697). I taket
finns texten ”Pro Mund Vita” vilket
betyder ”För Världens Liv” vilken
man i dessa dagar får tankarna att
gå till Ukraina. Från dessa tankar
blev texten i Veteranens kvällssång
”att sitta och se Ladogas yta” nästa
del att reflektera över. Sverige och
Finland har en gemensam h
 istoria
som tog slut 1809. Under Fortsättningskriget (1941–1944) stred våra
finska bröder och systrar mot Ryssland och förlorade delar av landet,
bland annat strandägarskapet vid
Ladoga. Vi i Sverige k
 larade oss.
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Det har nog påverkat hur de båda
länderna förhåller sig till risken för
ofred och vilken beredskap man
inte får gå under. Jag upplever att vi
i Sverige många gånger tar saker för
givet och att alla runt oss bör tänka
som vi, vi har olika saker med oss i
bagaget så det är nog bra att vidga
sina vyer och försöka förstå andras
historia och perspektiv.
I Jan Salestrands tacktal tog han
bland annat upp det långa finsk/
svenska samarbetet mellan Amf 1
och Nylands Brigad som ett före
döme. Han vet för han har en
historia från Försvarsmakten som
C LEDS och C PROD. Vi som var

där kan bara instämma i att det
var en fantastiskt väl genomförd
konsert och rikta ett stort tack till
Nylands Brigads Gille i Sverige och
Traditionsmusikåren vid Nylands
Brigad.
Som avslutning vill jag skriva det
jag hittade då jag sökte på Wikipedia om fortsättningskriget. När
VSB-pakten skrevs under i Kreml
den 6 april 1948 föreslog Stalin att
tillställningen skulle fortsätta mer
inofficiellt. Under diskussionerna
som följde ville Stalin säga några
ord till de finländska militärrepresentanterna.

Trots att jag inte är någon
”egentlig
soldat...”, inledde
generalissimus Stalin, ”...kan jag
säga, att vi soldater lätt glöms
bort i fredstid, men u
 nder krigstid
hänger allt på oss. Ett land som
har en dålig armé respekteras av
ingen, men ett med en bra armé
vinner respekt av alla. Jag höjer
mitt glas till Finlands armé och
dess representanter här.

”

Vi ser fram emot nästa års konsert
och vill samtidigt uppmana alla
våra medlemmar att komma.

NYLANDS BRIGAD OCH DET
SVENSK–FINSKA SAMARBETET
AV: ALEXIS AMINOFF

Nylands Brigad är den svensktalande brigaden i den finska försvarsmakten, ett förband vars traditioner
har historiska kopplingar till tiden
då Finland och Sverige var ett.
Nylands Brigad har sitt ursprung i
Nylands Regemente som grundades
av Gustaf II Adolf år 1626. Regementet (som är det äldsta i finska för
svaret) utmärkte sig i slaget vid
Siikajoki den 18 april 1808, ett
datum som firas som regementets
dag med stor parad i Dragsvik. Som
minnesmärke därav inrättades
Siikajokikorset (ett bröstkors som
bärs på höger sida) som är en officiell finsk militär dekoration som
utdelas till förtjänstfulla officerare
och soldater vid och i anslutning
till förbandet.

består i lika hög
”gradVåravförening
svenska som finska medborgare, män som kvinnor, och vi
värnar särskilt mycket om våra
krigsveteraner som utgör det fundament som vårt gille vilar på.

”

8

Många som har tjänstgjort vid brigaden lever och verkar idag i Sverige. Nylands Brigads Gille i Sverige
är en samlingspunkt för dessa
människor och vår förening tjänar
som ett informellt forum för alla de
som är intresserade av och engagerade i det svensk – finska försvarssamarbetet. Vår förening består i
lika hög grad av svenska som finska
medborgare, män som kvinnor,
och vi värnar särskilt mycket om
våra krigsveteraner som utgör det
fundament som vårt gille vilar på.
De, mer än alla vi andra, förstår
innebörden av att uppleva ett
militärt angrepp av det slag som
Ukraina utsätts för idag.
Vi har krig i Europa och frågan om
Sveriges och Finlands försvarsförmåga har aldrig ställts på sin spets
så som nu.
Våra länders status som fria och
självständiga nationer hotas av en
aggressiv granne i öster och aldrig
tidigare har syftet med vår förening
varit mer motiverad, där de båda

ländernas ansökan om medlemskap
i NATO visar med all tydlighet på
behovet av militärt samarbete. Vår
uppgift – utöver den sociala delen –
är att stödja brigaden i dess rekrytering av soldater och bidra till kunskapen om brigadens roll i en
turbulent omvärld. Genom föreläsningar i militära och storpolitiska
ämnen och genom studieresor till
militära förband ökar vi kunskapen
om försvarssamarbetet betydelse i
allmänhet och dess praktiska innebörd i synnerhet. Men vi behöver
bli fler för att upprätthålla vitaliteten i vår förening så vi välkomnar
alltid nya medlemmar. Den som vill
fördjupa sig i frågor om brigaden
och gillet kan läsa mer på
www.nylandsbrigadsgille.fi
Genom att betala årsavgiften 200 kr
till Plusgiro 440 34 36-1 erhåller
medlemmar också tidningen
Fanbäraren som är förbandets egen
mycket läsbara tidning.
OBS: glöm inte att uppge namn och
adress vid inbetalning.
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INFORMATION FRÅN
VAXHOLMS FÄSTNINGS
MUSEUM
AV: ERIK HIMMELSTRAND

Coronapandemin drabbade museets verksamhet hårt, detta då våra totala besökssiffror
sjönk från 17 000 besökare år 2019 till endast
7000 besökare år 2021. Även antalet gruppbesök störtdök under samma period, från drygt
100 till endast 16 grupper under år 2020 och 18
grupper under förra året. Då flertalet av dessa
grupper endast innehöll åtta deltagare, så kan
man räkna ut att tappet innebar en stor ekonomisk påfrestning. Tack och lov så har vi ett
statligt verksamhetsbidrag i botten, men detta
bidrag har varit oförändrat under flera år, trots
att hyror, löner och priser ständigt ökar.
Men nog om detta, under våren har vi glädjande upplevt att gruppbesöken börjat återkomma
och vi ser fram emot en ny säsong, då vi kommer att genomföra olika intressanta evenemang och utställningar. Bland annat anordnar
museet lördagen den 9 juli, en dag på temat
det andra världskriget, då unika militärfordon
från tiden kommer att gästa Kastellet. Bland
fordonen återfinns bilar och motorcyklar från
Volvo, GMC, Dodge, VW med flera. Det blir
även möjligt att flyga spaningsflyg med hjälp
av Virtual Reality. Missa inte detta! Vi kommer
även traditionsenligt att genomföra en museidag på Oscar-Fredriksborgs fort den 17 juli, då
även kraftstationen kommer att förevisas.
Marinen firar som bekant 500 år och i samband med detta, så har museet producerat en
tillfällig utställning under namnet ”Vaxholm
och fästningen- marin historia”. Utställningen
bygger på fotografier från de tre senaste
editionerna av våra årsböcker och innehåller
en rik skatt av bilder från Vaxholm, Rindö och
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Värmdö av fotograf Peter Nerström och museets
arkiv. I utställningen ingår även ett nyproducerat bildspel som handlar om Vaxö läger, där
instiftarna till regementets vänförening
”Vapenbröderna” gjorde sin beväringstjänst,
åren 1898 och 1899.
Fästningens koppling till Marinen är tydlig,
då dess främsta syfte var att skydda Stockholm
och flottans örlogsbas men även staden Vaxholm hade under en period ett syfte, nämligen
att trygga flottans personal under vintrarna.
Idag när försvaret lämnat området står många
militära byggnader kvar i stad och mark, dessa
utgör ett kulturhistoriskt arv, varav en del är
kända som Vaxholms kastell och OscarFredriksborgs fort men många andra bygg
nader och konstruktioner med en försvars
historisk bakgrund är i dag helt okända för
allmänheten.

Chefen för Vaxholms
Fästningsmuseum
Erik Himmelstrand
Foto: Carl von Gerber

MISSA INTE DETTA EVENEMANG I SOMMAR
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JULI

12–15. WW II tema-dag med förevisningar av materiel och
fordon.

För mer uppdaterat och aktuellt program,
vänligen besök
www.vaxholmsfastning.se
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ÅRETS BOK FRÅN
VAXHOLMS FÄSTNINGS
MUSEI VÄNNER
AV: CARL VON GERBER

Vaxholms Fästningsmuseum har en
vänförening, Vaxholms Fästnings
Musei Vänner (VFMV), som årligen
ger ut en årsbok. Årets bok handlar
om en stad som inte längre finns,
eller kanske snarare, inte är vad
den en gång i tiden var. Museichef
Erik Himmelstrand beskriver tillsammans med många fina bilder
hur livet kunde te sig i Vaxholm i
närvaro av militären under tre olika
tidsepoker. Den sista beskrivningen
baseras på egen erfarenhet. Att Vaxholm och omgivningen är präglat
av det militära går inte att undvika
av allt det som finns kvar. Men när-

varon av den militära personalen,
ljuden och aktiviteterna är ett minne blott och kan i viss mån saknas.
Det är en mycket god gärning som
VFMV gör som ger ut sin informativa och numera rikt illustrerad årsbok för att upplysa om det som en
gång i tiden var. Vaxholm har klarat
sig bra efter det att regementet flyttade 2005. Kanske för dess läge nära
huvudstaden och skärgården. En
gång var det en viktig strategisk
plats för försvaret av huvudstaden.
Idag är Vaxholm viktigt av andra
anledningar och det är inte längre
militären som står för liv och

Av l i d n a m e d lem m a r
Vi tackar för deras trohet och behåller
dem i vårt minne

Harry Rekefors, Sundbyberg
Anders Karlsson, Huddinge
Kent Kastman, Järfälla
Lennart Hagström, Hägersten
Stig Johansson, Farsta
Stellan Fagrell, Kårböle
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r örelse utan det är turister och allt
fler som flyttar till skärgårdens
huvudstad.
Ett medlemskap i VFMV stödjer
värnandet om museiverksamheten
på Vaxholms Kastell samt spridningen av information och kunskap
om skärgårdsförsvarets betydelse.
Dessutom ingår fri entré till ett av
Sveriges finaste museer.
För mer information och instruktioner
för ansökan om medlemskap, vänligen
besök
www.vaxholmsfastning.se/vanforening/

N YA
MEDLEMMAR
VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
I KAMRATKRETSEN
Ingegerd Corneliusson,Täby
Torbjörn Malmström, Linköping
Anders Åkermark
Johan Modin
Helena de Jon, Täby
Martin Pettersson
Caroline Edvall Arvidsson
Ulf Eriksson, Vaxholm
Mårten Karlsson, Vaxholm
Gustav Thörnblom, Enskede gård
Per Högdahl, Uttran
Hans Troedsson, Saltsjö-Boo
Michael Brosved, Tullinge
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VÄLKÄNT ANSIKTE I NY
BEFATTNING VID REGEMENTET

Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

Under våren har Carl von Gerber återvänt till regementet
i r ollen som stabschef. Han efterträder således överstelöjtnant Lars Lindblom och blir och med detta även regementets
representant i föreningen. Nedan kan du läsa mer om hur
Carl ser på sin nya roll och framtiden vid förbandet.
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Hur känns det att vara tillbaka
vid förbandet?
Mycket bra. En del är sig likt och
annat är nytt men andan består.
Man känner sig alltid lika välkommen. Har fått ett väldigt bra mottagande. En annan sak som jag noterat är hur engagerade och
lösningsorienterade alla är.

När tjänstgjorde du senast vid
förbandet?
Det var ca 10 år sedan. Jag lämnade
initialt Amf 1 för 2 år i högkvarteret
på PROD MARIN. Därefter blev det
2 års studier vid Försvarshögskolan,
Högre Stabsutbildningen med teknisk inriktning (HSU-T), som följdes
av 6 mycket lärorika år som militär
lärare och kursansvarig.

Hur har det varit att titta på
förbandet utifrån under de år
du varit borta?
Jag kan konstatera att jag inte haft
så mycket kontakt med förbandet
under tiden som jag v arit på Försvarshögskolan mer än att jag träffat kollegor som studerat vid skolan
eller följt vad som hänt via sociala
medier och Borg-Skum. Än mindre
kontakt blev det under p
 andemin
tyvärr, men genom Vapenbröderna
har jag ändå haft lite insyn i vad
som händer.

Mycket har ju hänt i Sveriges
närområden på kort tid. Hur
känns det att kliva på i rollen
som stabschef nu när FM
verksamhet är i fokus igen?
Spännande och samtidigt allvarsamt. Jag har hunnit med två resor
till Finland inom ramen för vårt
samarbete med Nylands brigad
varav den senaste för att besöka en
gemensam ö
 vning som visade prov
på hur professionella vi är när det
verkligen gäller. Jag vågar nog påstå
att verksamheten med Nylands
Brigad och hur det tar sig uttryck
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 enom gemensamma aktiviteter är
g
ett tecken på att det förväntas ett
mer ingående samarbete som en
konsekvens av omvärldsutvecklingen. Jag ser verkligen fram emot att
vara en del av det samarbetet.

Hur har den första tiden varit?
Välkomnande, intensiv och fylld
med positiva intryck. Som jag
nämnde har jag hunnit med två
resor, den första förvisso före jag
tillträde den 1 maj men det var i
rollen som stabschef som jag åkte.
I staben fortgår att sätta mig in i allt
det som staben förväntas göra och
det som styr vår verksamhet. Jag
har också hunnit med att träffa
några av verksamhetsutövarna
inom garnisonen. Sedan har jag
brottats med att lära mig stöd
system som PRIO och VIDAR.

Vad tar du med från dina
tidigare tjänster in i rollen
som stabschef?
Flera saker. De olika perspektiv
som jag fått från Försvarshögskolan
som jag hoppas kan komma till nytta. Jag känner också att jag kommer
ha nytta av mina erfarenheter som
chef för garnisonsenheten som också det var en l ärorik period på fler
sätt. Jag kommer förhoppningsvis
också få nytta av det nätverk av personer som jag lärt känna under tiden som jag varit på högkvarteret
och Försvarshögskolan.

Vad ser du mest fram emot?
Att få utveckla staben att möta tillväxten, att träffa nya medarbetare
och att få vara på plats på regementet ”där det faktiskt händer”.

Vad tror du kommer vara den
största utmaningen framgent
och nyckeln till framgång?

”Alla” frågar efter mer personal.
I tillväxt är det sällan så att det finns
färdigutbildade att tillgå utan kompetensutvecklingen kommer med
tillväxten. Jag tror att en lösning
ligger i att avdela tid för kompetens
utveckling efter g
 enomförd rekrytering, med andra ord att vi rekryterar personer som har god vilja att
lära sig och att de får växa och utvecklas i sin roll. P
 recis som jag fick
uppleva det den första tiden av min
militära karriär i början på 90-talet.
Då skapade vi amfibiebataljoner
genom att pröva oss fram, allt var i
princip nytt. Det var stundtals påfrestande och utmanande men
mycket lärorikt, och resultatet…ja,
det kan inte annat s ägas än att det
blev, och är, bra... det har utvecklat
oss som organisation, vår anda och
som individer och gör att vi kan ta
oss an de flesta uppgifterna.

Hur ser du på förbandets relation till vapenbröderna? Varför
är den viktig tycker du och på
vilket sätt skulle du önska att
den utvecklades?
Jag ser det som mycket viktigt att
vi har en bra relation mellan regementet och kamratföreningen, inte
minst för att föreningen är en viktig
kommunikatör för regementet och
det vi gör. Föreningen är också en
betydelsefull traditionsbärare och
genom sina medlemmar utgör den
en form av ett minne av erfaren
heter som jag tror, eller snarare vet,
är b
 etydelsefullt vid utveckling, inte
minst i dessa tider.
Jag hoppas också att Vapenbröderna kan påbörja ett samarbete med
Nylands Brigads vänföreningar,
den i Sverige respektive Finland.

Den största utmaningen, alla kategorier, är bemanning och med det
följer förväntningar och krav.
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REGEMENTSCHEFEN
HAR ORDET
AV: ADAM CAMÉL

En händelse som naturligtvis har överskuggat
en stor del av min tid är kriget i Ukraina. Det
har inneburit en ökad bevakning och översyn
av kontinuitetsplanering och andra planer.
Att leva i den här gråzonen som vi har gjort
och gör, är något nytt för mig och mina med
arbetare. Det är en ständig utmaning att hitta
en bra balans mellan att inte vara alarmistisk,
men inte naiv och samtidigt eftersträva handlingsfrihet och uthållighet. Utöver detta så
kommer vi självklart också att påverkas av vår
NATO-ansökan och den processen. Hur det
påverkar oss vet vi inte i dagsläget, men i
samband med att vi och Finland lämnade in
våra ansökningar så g
 enomförde vi en uppkommen ö
 vning tillsammans med Nylands
Brigad i Åbo skärgård för att påvisa vår gemensamma förmåga.
I mitten av maj så genomförde jag en resa till
USA där jag träffade företrädare för amerikanska marinkåren (USMC). Syftet med resan var
bl.a. att diskutera vår återkommande övning
Archipelago Endeavor som genomförs till
hösten. Självklart diskuterades det också innebörden av ett eventuellt svenskt medlemskap
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i NATO. Det vi kan konstatera är i alla fall att
vi inte kommer att minska utbytet med USMC
i framtiden.

sommaren blir kommer själv”klartHurtilllugn
del styras av omvärldsutvecklingen. Så osvuret är väl bäst. Jag önskar
alla vapenbröder en skön sommar.

”

Under vecka 224 kommer årets värnpliktskull
att rycka ut och vi har fått möjligheten att rekrytera en ganska stor del av den kullen, så bemanningen på soldatsidan ser bra ut. Efter det
så kan vi förhoppningsvis se fram emot en något lugnare period över sommaren innan nästa
inryck som genomförs under vecka 230 och
234. Hur lugn sommaren blir kommer självklart till del styras av omvärldsutvecklingen.
Så osvuret är väl bäst. Jag önskar alla vapenbröder en skön sommar!

Foto: Ditte Boysen Ruge

Då har det redan gått drygt fyra m
 ånader
sedan jag tillträdde. För att citera en vapen
broder så går klockan verkligen som en fläkt.
Självklart har jag en mängd intryck från denna
tid. Av utrymmesskäl är jag tvungen att sortera
friskt. Jag kan konstatera att Amf 1 är ett välfungerande regemente med mycket kompetent
personal. Det visste jag sedan tidigare, men
det har bevisats gång på gång under våren.
Vi g
 enomför en bra grundutbildning samtidigt
som vi upprätthåller beredskap för nationella
insatser. Vi har genomfört insatsutbildning för
Mali 16 som till del redan har genomfört rotation till Mali. Vi har också fått en hel del besök.
Bl.a. av Hans Majestät Konungen, Finlands
president och statsministern. Utöver detta så
har ÖB hälsat på ett antal gånger.
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BILD 1

I början av maj genomförde förbandet
tillsammans med kollegorna i Göteborg
årets GKÖ på västkusten. På bilden syns
stora delar av de 500 soldater och
officerare som deltog i övning samlade på
Känsö Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

BILD 2

Våren har präglats av många högnivåbesök vid förbandet. På bilden syns överbefälhavaren tillsammans med delar av de
värnpliktiga i samband med ett besök från
Lettlands försvarschef Leonids Kalnins.
Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

BORG-SKUM 2 | 2022

BILD 3

Lettlands försvarschef Leonids Kalnins
i samband med ett besök och en genom
gång ombord på en av kårens viktigaste
platfformar, nämligen stridsbåt 90.
Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

BILD 4

Bild från årets funktionsövning samband.
Den här gången genomfördes övningen
gemensamt med anställda ur 2:a amfibiebataljonen och värnpliktiga ur utbildningsbataljonen.
Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

BILD 5

Tidigare i våras samlades stora delar av
marinen i Galärparken i Stockholm för
att uppmärksamma Marinens 500-års
jubileum. Under helgen kunde besökarna
bland annat testa på att gå ombord på en
av kårens stridsbåtar, klämma och känna
på utrustning och prata med soldater och
officerare. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

BILD 6–8

På bilderna syns soldater från förbandet
ingående i den styrka som nu roterat ner
till Mali i samband med slutövning på
Gotland. Du kan följa förbandet på
Instagram-kontot @malistyrkan
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BILD 9

BILD 11

BILD 13

Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

På bilden syns delar ur amfibiebataljonen
i samband med en förevisning i samband
med ett besök tidigare i våras från en
större grupp försvarsattachéer från en rad
olika länder. Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

BILD 10

BILD 12

Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

En bild som säger mer än 1000 ord. Övning
amfibie. Likt tidigare år blev även detta en
prövning och prestation för de värnpliktiga
att stolt bära med sig vidare i livet.

Ännu en bild från ett högnivåbesök vid
regementet. På bilden syns den norske
överbefälhavaren i lavetten ombord på
en av förbandets stridsbåtar.
Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

Sist men inte minst en bild från ett besök
av ingen mindre än den finske presidenten
Sauli Niinistö. Med vid besöket var utöver
den finske försvarsministern Antti
Kaikkonen även H.M. Konungen, prins
Carl Philip och Sveriges överbefälhavare.

På bilden syns chefen för Mali 16, överstelöjtnant Lennings i samband med
överlämning av den tretungade flaggan,
eller örlogsflaggan, inför rotation ner till
insatsområdet.
Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
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INTERVJU MED
CHEFEN FÖR UTBILDNINGSBATALJONEN
Förbandets värnpliktiga har precis avslutat sitt utbildningsår.
I den korta andningspaus som uppstått i väntan på att nästa
kull ska rycka in passade vi på att ställa några frågor till
Viktor Cederholm, tjänsteförättande bataljonchef vid
utbildningsbataljonen, om hur året varit och
vad som väntar framgent.
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Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

Skulle du kunna inleda med att
berätta lite kortfattat om din
karriär? Vart tog den sin början
och hur har resan sett ut fram
till idag?

Jag ryckte in på amfibieregementet
2009. Efter värnplikten läste jag till
officer och har sedan dess varit
plutonchef, stf kompanichef, kompanichef och är nu tjänsteförrättande bataljonchef. Under tiden som
plutonchef tjänstgjorde jag även
som stridsledare i Mali.

Vad var det som fick dig
att välja en militär karriär?

Jag fattade tycke för yrket och m
 iljön
under tiden som värnpliktig, när jag
sedan blev rekommenderad att söka
vidare så kändes det som ett naturligt val.

Vad tar du med dig ifrån
tidigare tjänster in i din nya
roll som bataljonschef?

Jag försöker att ha med mig ett perspektiv från kompani- och plutons-
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nivå. Att utgå ifrån vad jag själv uppskattade som kompanichef och
implementera det i ledningen av
bataljonen.

Vad ser du mest fram emot
i din befattning som chef för
utbildningsbataljonen?

Som tjänsteförrättande chef så ser
jag det som min uppgift att leda
verksamheten mot den målbild och
enligt de riktlinjer som den ordinarie chefen satt upp. Att fortsätta utvecklingen av den alltjämt väldigt
unga och växande utbildningsbataljonen är en utmanande men väldigt
rolig uppgift som jag ser fram emot.

Vad tror du kommer bli den
största utmaning framöver och
nyckeln till framgång?

Bataljonen skall växa och skall dessutom klara av att utbilda mot, förr
oss, nya befattningar. Då kommer
det ställas krav på flexibilitet och att
vi skapar en struktur i vår organisation som kan hantera en mer diver-

sifierad verksamhet. Där tror jag att
tydlighet och ett starkt fokus på problemlösning kommer att vara av
stor vikt för att vi ska nå våra uppsatta mål.

Vad är bra ledarskap för dig?
Hur vill du sätta din prägel på
utbildningsbataljonens verksamheten framöver?

Jag tror på föregångsmannaskap,
tydlighet och ansvarskultur.
Jag vill att personalen på bataljonen
känner sig trygga inom sitt ansvarsområde, att deras ramverk är tydligt
och att de har mitt förtroende när de
leder och genomför verksamhet.
Jag vill att alla, oavsett befattning, känner ett ansvar för verksamheten och vår personal. Det innebär
även att den som identifierar ett problem, inledningsvis äger problemet
och agerar efter sin bästa förmåga
för att lösa det eller rapportera vidare upp i organisationen.
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Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

Snart muckar årets värnpliktskull. Hur har utbildningsåret
varit? Är det många som vill
vara kvar och är det många
som kommer få vara kvar?

Utbildningsåret har i väldigt stor utsträckning gått enligt plan. Vi identifierar ständigt saker att förbättra
till nästkommande år, men sammantaget är jag väldigt nöjd med
året och med prestationen från såväl
befäl som värnpliktiga.
Vi har en övervägande majoritet
som vill fortsätta sitt engagemang
och det är mycket glädjande att vi
kan erbjuda den möjligheten här på
Stockholms Amfibieregemente.

Finns det någon händelse eller
något moment under utbildningsåret som sticker ut?
Som varit extra bra/rolig?

Det givna svaret är årets Övning
Amfibie där deltagarna trots mycket
påfrestande väderförhållanden tog
sig genom övningen på ett imponerande vis!

Mycket har ju hänt i närområdet
på kort tid i och med kriget i
Ukraina. Hur skulle du säga att
det påverkat de värnpliktiga?

De värnpliktigas utbildning har inte
påverkats av det försämrade omvärldsläget. Varken sett till innehåll
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eller omfattning. Däremot så tror jag
att det lett till en del reflektion hos
de värnpliktiga där det kanske blir
än tydligare varför vi finns och vikten av deras utbildning.

Försvarsmakten står ju inför en
stor upprustning och marinen
ska växa, inte minst på Haninge
garnison. Hur påverkas utbildningsbataljonen av detta?
Kommer ditt/ert uppdrag att bli
större i och med att man nu ska
utbilda ytterligare marina
förband på Berga?

Bataljonen kommer att växa och vi
kommer framgent att utbilda större
numerär och mot fler delar av marinen. Det här är en utveckling som
kommer innebära en del utmaningar och som kommer ställa höga krav
på utbildningsbataljonen som helhet.

Hur ser du på relationen och
samarbetet med systerför
bandet på västkusten ut?
Hur a
 rbetar ni ihop och vad
blir det viktigaste, samt största
utmaningen framgent?

Vi har ett nära samarbete med vårt
systerförband i väst, detta gäller
hela utbildningsskedet såväl som
under förbandsskedet. Under det

gångna året har vi nyttjat ett gemensamt utbildningsunderlag och bedrivit befattningsutbildning tillsammans. Förbandsskedet nu på våren,
bestående av både Bataljonsövning
och Grundläggande krigsförbandsövning, har vi genomfört tillsammans på västkusten.

Vad tänker du om relationen
mellan förbandet och vapen
bröderna? På vilket sätt tror du
föreningen kan fylla en funktion
i utvecklingen av morgondagens amfibieförband?

Det finns ett mycket stort värde i
den erfarenhet, kunskap och tradition som finns ibland medlemmarna. Jag tror på ett nära samarbete
där detta delas, förmedlas och förvaltas. Särskilt nu när vi går mot en
organisation där många av oss yngre
inte har lika tydliga referensramar.
Detta tror jag kommer att gynna utvecklingen av framtidens amfibieförband.

Om du fick skicka med en
uppmaning till Vapenbrödernas
medlemmar, vad som helst,
vad skulle det vara då?

Fortsätt med ert engagemang och
deltagande under värnpliktsutbildningen, vi tar gärna emot er ute i
verksamheten!
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FÄLTPOST FRÅN USA

Foto: Marcus Appelgren/Försvarsmakten

I början på våren genomförde Försvarshögskolan (FHS) en
kombinerad övning- och studieresa till USA. Cirka 100 elever
och lärare från andra årets HOP genomförde resan.
Amfibiekåren deltog med sex officerare.
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FÄLTPOST
FRÅN

MARCUS APPELGREN
TILL

VAPENBRÖDERNA

Resan hade på grund av pandemin blivit uppskjuten under de
två tidigare åren men är tänkt att
genomföras som årligen återkommande resa. Resan var därför den
första av sitt slag, men trots det
mycket väl genomförd av FHS.
Det fanns flera syften med resan,
dels ämnade besöket stärka den
transatlantiska länken mellan
USA och Sverige och ytterligare
påvisa att Sverige är en pålitlig
och lämplig partner för USA i
Europa. Dels skulle resan ut
veckla enskild officers kunskaper
kring hur USA leder sina operationer samt hur Sverige kan bidra
till dessa. Men resan hade även
målsättningar att ge de studerande en unik inblick i USA:s mili
tära kultur och vilka tankar som
ligger bakom USA:s militära
strategi. Utöver detta genomförs
resan med flera läromål inom
ämnet:
Personlig Ledarutveckling
För Militära Chefer
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Resan genomfördes geografiskt
koncentrerad till USA:s östkust
och städerna Norfolk samt Washington DC. Under två veckor fick
vi elever möjligheten att genomföra en stabsövning med amerikanska motsvarigheter vid Joint
Advanced Warfighting School, som
är en del av Joint Staff Collage.
Scenarierna för övningen var två
fiktiva konflikter, en i Arktis samt
en i Svarta havet, den andra konflikten var skrämmande lik det
som även kom att ske i Ukraina.
Övningen genomfördes dessutom
samma vecka som Ryssland startade sin invasion av Ukraina v arav
detta självklart påverkade övningen mentalt i stor omfattning.
Under den andra delen av resan
genomfördes två studiebesök. Ett
besök vid The National Museum of
The Marine Corps som ligger i
Qantico strax söder om Washington DC samt ett besök vid Gettysburg som ligger ca 1.5 timmes bilfärd norr om Washington DC.

Den tredje delen av studieresan
bestod av en föreläsningsserie i
Washington DC. Där genomfördes ett stort antal föreläsningar
med inriktning på bland annat
USA:s försvar, framtida teknik,
amerikansk säkerhetspolitik och
dess påverkan på Sverige.
För er som någon gång har vägar
na förbi Washington DC kan jag
varmt rekommendera ett besök
vid marinkårens museum. Det är
en upplevelse ingen får missa!
Allt med Museet är storslaget!
Entrén är storlagen, byggnaden
enorm och utställningarna tar
aldrig slut. Slående är den enorma kåranda som marinkåren har.
Att under århundraden och flertalet konflikter världen över ha
en gemensam anda för en sådan
stor organisation är beundrande.
Flera utställningar var mycket
välgjorda och innehöll både avbildningar, ljud och bild från alla
krigen. Utöver det visades historiska vapensystem och fordon
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upp. Utställningarna gjorde mig
även ödmjuk inför vad marin
kåren genomfört och fortfarande
genomför.
Ett intressant föremål som upp
visades är den berömda flaggan
som restes på ön Iwo Jima i stilla
havet, om du inte vet vilken jag
menar – Googla så kommer du
säkert känna igen händelsen jag
refererar till. O
 riginalet fick
tyvärr inte fotograferas då detta
kunde skada föremålet.
Med några dagars distans till
resan har jag några reflektioner
som jag tycker är viktiga att beskriva ur ett amfibiskt perspektiv.
◉ Marinkåren har trots sin enorma
storlek lyckats behålla en kår
anda ner på soldatnivå. Jag är
inte övertygad om att vi ska ta
efter marinkåren, men att vi ska
lära av deras framgångsrika
koncept när vi själva växer.
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◉ USA och marinkåren ser Amfibie
kåren som en självklar partner inför framtiden. Detta ser vi till del
redan uttryck för genom övningen
Archipelago Endeavour.
Övningen genomförs sedan några
år av Amf 1 och marinkåren i
Stockholms skärgård.
◉ Marinkåren står precis som Amfibiekåren inför en omfattande utveckling som ska ske på kort tid.
Även här finns stora samverkansvinster och lärdomar att dra. Klart
är att framtidens teknik inte kommer lösa alla problem men självklart kommer det vara en oerhört
viktig komponent i framtidens
förband.

Resan var mycket uppskattad och
väldigt lärorik, vi kommer snart
att förstärka upp Försvarsmaktens led på flera olika platser.
Några av oss kommer inom kort
tillbaka till Amfibiekårens k
 rigsförband och några kommer att
bidra med amfibisk kompetens
på andra platser. Oavsett vilket,
gjorde resan oss till bättre amfi
bieofficerare på flera sätt. Vi återkom till Sverige med ännu större
stolthet över vår bakgrund samt
med många nya tankar och idéer
för hur framtidens Amfibiekår ska
bli effektivare och farligare för
motståndaren.

◉ Amfibiekårens förmåga och flexibilitet är högt uppskattade och
något vi ska vara stolta över.
Detta bekräftades på flera håll
under resans gång.
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REDAKTIONENS
BOKTIPS INFÖR SOMMAREN

För den som är på jakt efter en bra bok att ägna några lata dagar i hängmattan
i sommar kommer här ett par tips från Redaktionen. Hoppas ni får en lugn och
avkopplande semester önskar redaktionen.
GEOGRAFINS MAKT:
TIO KARTOR SOM
FÖRKLARAR VÄRLDEN

DE ARABISKA SÅREN: TIO ÅR AV
REVOLT, STORMAKTSPOLITIK
OCH SPRUCKNA DRÖMMAR

OPERATION GARBO: EN TRIOLOGI
Sovjetunionen håller långsamt på att falla
samman. I de baltiska staterna håller
befrielserörelser på att växa fram och den
hårdnande konflikten får många balter att
försöka fly till Västeuropa. I ett försök att
isolera Baltikum dammar den sovjetiska
militärledningen av sina anfallsplaner mot
Sverige och Finland. Efter att ha fått Polit
byråns godkännande aktiveras planen. Först
med sabotage och desinformation följt av
direkta krigshandlingar och invasion. I denna
thrillertriologi tas du med på en resa från
Arvfurstens palats och Vita huset till Kreml
och det svenska högkvarteret, Berlins
spioncentraler och Stockholms skärgård.

Världspolitiken har alltid styrts
av geografiska förutsättningar:
floder, berg, hav, råvaror
naturliga gränser och källor till
välstånd. Med utgångspunkt
i tio kartbilder förklarar den
prisbelönta utrikeskorre
spontenten Tim Marshall
världen på ett sätt som öppnar
ögonen för geografins makt
historisk, i nutid och i fram
tiden.

I De arabiska såren reflekterar nio
framstå ende Mellanösternexperter kring de senaste tio åren i
regionen. Hur kunde det gå så illa
i Libyen, Egypten och Syrien och
varför överlevde regimen i
Jordanien relativt oskadd?
Vilken roll har USA, Ryssland och
Turkiet spelat och hur har Israel/
Palestinakonflikten påverkats?
Hur har kvinnornas samhällsroll
förändrats, vad kan vi lära av
arabvärldens poeter och hur gick det
egentligen i Tunisien där allt startade?

Geografins makt: Volante

Arabiska såren: Timbro

DEN DOLDA ALLIANSEN:
SVERIGES HEMLIGA NATO-FÖRBINDELSER

Mångårig försvars- och säkerhetspolitisk journalist
öppnar arkiven och ger läsaren en inblick i förhållanden
som många inte varit medvetna om.
Den dolda alliansen: Atlantis bok

Operation Garbo: Timbro

SOMMARENS RECEPTTIPS
AV: UTBILDNINGSBATALJONEN

Under sommaren och ledigheten är
det väl inte osannolikt med gäster.
Vad passar då inte bättre än ett väl
tilltaget och beprövat recept för det
riktigt stora kalaset på fläskfilépasta
med svamp och tryffel.
Så vitt vi vet har rätten uppskattats
mycket. Rätten lagades i köket den
9 februari till 150 portioner där
bland annat Sveriges stadsminister
Magdalena Andersson utspisades.
Albin Persson, amfibiekock vid förbandet, säger att detta är bland det
godaste som kommit ur ett fältkok.
Han har själv skrivit receptet och
det har lagats fler gånger till soldater under övning. Receptet är en
grund som med hjälp av egen
fantasi kan bli mycket mer än 
bara en tryffelpasta. Smaklig spis!
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INSTRUKTIONER
Rensa och skär upp fläskfilén till
lagom stora bitar. Skölj av både
purjolök och svamp och hacka upp.
Hacka vitlöken och schalottenlöken
fint.
Börja med att steka all lök och
svamp i rikligt med smör. När löken
blivit transparant tillsätter du fläsket. Fortsätt steka och se till att inte
bränna varken lök, svamp eller
kött. När fläsket fått fin färg kan du
tillsätta crème fraiche och grädde.
Eventuellt behövs även vatten tillsättas, det beror på hur ”såsig”
grytan blir. Det är nu ditt jobb att
smaksätta grytan med det du tycker
behövs! Tryffelolja har du i efter
behov.

Albin Persson

INGREDIENSER
Penné pasta 10 kg
Fläskfilé 17 kg
Purjolök 6 st
Schalottenlök 2 kg
Vitlök 200 g
Crème fraiche 4 kg
Grädde 4 L
Parmesanost 1 kg
Svamp 4 kg
Tryffelolja ca 1.5 L
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Tommy Aasa
Ekoxevägen 9, 18438 Åkersberga

Välkommen
till marinen.
I 500 år har marinen skyddat Sveriges kust och hav. På, över och
under ytan, dygnet runt, året om. För att säkra fred och frihet.
Det firar vi nu med att öppna upp marinen för dig som vill lära dig
mer om vår historia och våra insatser för Sverige. Välkommen att
ta del av fartyg, utställningar, testa din fysiska förmåga och ta en
närmare titt på materiel och utrustning. Passa även på att träffa
vår personal och upptäck alla möjligheter som finns för dig inom
marinen.
13 - 14 maj
21 maj
4 - 5 Juni
13 Augusti
27 - 28 Augusti
24 - 25 September

Elevatorkajen, Kalmar
Skeppsbron, Härnösand
Galärparken, Stockholm
Örlogshamnen, Karlskrona
Gustav Adolfs torg & Stigbergskajen, Göteborg
Kristianiagatan, Malmö

Läs mer om firandet på forsvarsmakten.se/marinen500

