
VAPENBRÖDERNA ÄR
STOCKHOLMS AMFIBIEREGEMENTES KAMRATFÖRENING

HÖSTNUMMER • ÅRGÅNG 82 • NR 3 
Berga i SEPTEMBER 2022

Ett minst sagt dramatiskt spel på himlen över Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
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Foto: Hans Granlund

ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET
  AV: HANS GRANLUND

SYSTRAR OCH BRÖDER
Sommaren är slut och hösten är runt hörnet. 
För min del går nu min egen insats här i 
 Somalia raskt mot sitt slut och det är bara 
drygt trettio dagar kvar innan jag roterar hem
åt. När ni läser detta är jag sannolikt redan 
hemma från Mogadishu. Hur sammanfattar 
man ett år i en av världens tio farligaste städer 
i ett sedan mer än trettio år krigshärjat land. 
Utvecklande. Utöver det kan jag också kon
statera att ett yrkesliv i Kustartilleriet och 
Amfibiekårenförberederenvälfördetoför
utsägbara. Må det vara utmanande ledarskap, 
hot och faror, beskjutning eller bara ett i all
mänhet obarmhärtigt klimat. 

Hemma ökar tempot. Regementet har precis 
påbörjat den numera återigen årliga utbild
ningscykeln för de värnpliktiga. I år dessutom 
med två inryck. Parallellt med det upprätt
håller de stående förbandet både nationell 
grundberedskap samt leder kontingenten i 
Mali.Nifinnsständigtivåratankarochvi 
vet att ni gör ett krävande men bra jobb.  
Gå i låglinjen!

Tillväxten fortsätter. Planerna för en framtida 
marina bas och logistikorganisation fortsätter 
och blir alltmer konkret. Vi som var med på 
nittiotalet minns de marina underhålls batal
jonerna som inom ramen för den dåvarande 
 arbetet med att tydliggöra krigsorganisationen, 
VI90 sattes upp och bemannades redan i 
freds  tid. Man kan inte nog understryka be
hovet av fungerande logistik i skeden när för
band kanske måste kunna mobiliseras på kort 
tid och under svåra förhållanden. Rege mentet 
kommer att ansvara för att husera och utbilda 
delar av den kommande 2.marina underhålls
bataljonen på Berga. Ett viktigt uppdrag med 
många utmaningar. 

Vapenbrödernas verksamhet börjar så ånyo 
sakta ta fart. Tillsammans med regementet 
fortsätter vi att stötta och delta i den årliga 
 introduktionsresan för nyanställt befäl. Att få 
ett historiskt perspektiv på hemmaterrängen 
ökar förståelsen och kan också vara avgörande 
för taktiska situationer som kan uppstå.   

När detta går i tryck har också den stora kam
ratföreningsåterträffen i Göteborg genom förts. 
Detta är ett initiativ där samtliga fem kamrat
föreningarnafrånnuvarandeamfibieochför
utvarande kustartilleriregementena samlas för 
en helg. Deltagarna umgås och låter sig infor
meras om nu och då. I år genomförs det själv
klart vid vårt återupprättade syster förband i 
Göteborg. Vad kunde vara mer lämpligt. Stort 
tack till alla inblandade och Göteborgs garni
son för stöd och arrangemang. Ett särskilt stort 
tack till allas vår Ecka för hans projektledarroll 
för Vapenbrödernas del tagande. 

Vi har också fortsatt vårt samarbete med 
 Nylands Brigads Gille och deras stockholms
avdelning. Deras uppdrag och verksamhets 
  idé är snarlikt vår och beröringspunkterna är 
många.Detfinnsplanerförkommandesam
arrangemang och arbetet fortsätter. Styrelsen 
återkommer om detta. 

Passar här även på att slå ett slag för en Pod. 
Det är två docenter på Försvarshögskolans  Mili  
tärhistoriska avdelning som producerat och 
 deltar. Länk till podavsnitten hittar ni via 
 Vapenbrödernas hemsida (vapenbroderna.se). 
Mycket lyssningsvärt om vårt ursprung och 
framväxt. 

Sist men inte minst vill jag påminna om före
ningens årsmöte. Den 20 oktober möts vi om
bord på SOSS M/S Segelkronan. Samkväm med 
god mat, många minnen och intressant före
drag utlovas. Anmälan görs via Klubb mästaren 
Staffan Vestin.Hanskontaktuppgifter,program
och övriga praktikaliteter hittar ni på annan 
plats i detta nummer eller via vår hemsida. 

Avslutningsvis vill jag här passa på att gratu
lera och önska Vapenbroder och nybefordrade 
brigadgeneralen Patrik Gardesten lycka till i sitt 
nya viktiga jobb som ställföreträdande Marin
chef. Samtidigt passar vi också på att önska 
 vapenbroder och brigadgeneral Peder Ohlsson 
lycka till som Försvarsmaktens nye Informations
chef. Båda viktiga positioner i den snabba upp
rustning som nu genomförs av vårt försvar. 

Eder ordförande, 
Mogadishu
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Victor Ihre Persson, 
redaktör

Jag kommer låta betydligt mycket äldre än vad 
jag egentligen är, men jag minns så väl ett av 
budskapenidendärsvartvitafilmensomvisa
desifilmsalenpåregementetiArvidsjaur
 någon gång under min värnplikts inledande 
dagar. Var noga med var du lägger vad i strids  
säcken, annars kommer du inte hitta det du 
behöver när det blir mörkt och då kommer 
folkattdö.Ensanningmedmodifikationsom
inte bara visat sig vara aktuell i soldatsamman
hang, utan också många andra delar av livet. 

Tillsammans har vi i redaktionen nu lyckats sy 
ihop tre utgåvor av denna tidning. Ett arbete 
ochenbedriftsomgjortsmöjligtheltochhål
let tack vare det stöd vi fått från såväl vapen
brödernas medlemmar som regementets per
sonal. Strukturen och rutinerna för vårt arbete 
börjar nu sätta sig och för den uppmärksamme 
har mönster i tidningens innehåll också börjat 
formas. Hänt i bilder, fältpost och längre 
 intervjuer.

Omdetberorpådendärsvartvitafilmenjag
inte minns namnet på längre eller inte vågar 
jag inte svara på, men få saker känns så bra i 
magen som struktur, metodik och reliabilitet. 

Det ska vara lätt att göra rätt och det tror i alla 
fall jag att man uppnår genom kontinuitet och 
förutsägbarhet i alla fredstida sammanhang 
(ibland kan det ju självklart vara bra att kunna 
överraska också såklart). Något jag tycker att vi 
nu börjar uppnå.

Å redaktionens vägnar vill jag tacka alla er som 
bidragit med innehåll till årets tre första num
mer av BorgSkum och gjort det lätt för oss att 
fyll upp tidningen. Fortsätt gärna med det! Den 
bästa tidningen är helt klart den där medlem
marna också är med och bidrar. Ta fasta på de 
teman som återkommer. 

Ska ni i väg på en resa eller ett äventyr. Skicka 
enfältpostmednågrarader,reflektioneroch
en bild. Skulle ni vilja veta mer om någon eller 
något. Skicka ditt önskemål till oss i redaktio
nen. Tillsammans kan vi bygga vidare på den 
långa tradition av sammanhållning och gemen  
skap som denna tidning skapat och förena det 
som en gång varit med det som är idag och 
väntar framgent på ett riktigt bra och intres
sant sätt.

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

LÄTT ATT GÖRA RÄTT
  AV: VICTOR IHRE PERSSON
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HÖSTMÖTE 
DEN 20 OKTOBER 
PÅ SEGELKRONAN
På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande,  
Överste Hans Granlund, kallas härmed kamrat- 
föreningens medlemmar till ordinarie Höstmöte.

Tid: Torsdag den 20 oktober kl. 18.30

Plats: Ombord på SOSS M/S Segelkronan,  
Östra brobänken, Skeppsholmen.

Transport: Transport genom egen försorg

Anmälan:  Senast torsdagen den 6 oktober 
genom att ringa eller sända ett email till  
Staffan Vestin, 08768 28 07 eller 070–725 29 21 
eller  svestin@icloud.com   
Ange tydligt ditt namn.

Kostnad: 300 kr vilket du sätter in på 
Vapenbrödernas BGkonto 4730537 senast 
fredagen den 14 oktober.

PROGRAM:

Kl. 18.30 – Samling och avprickning mot lista. 
Inköp av öl, snaps och avec till middagen samt  
tid för en öl i baren.

Kl. 19.00 – Ordföranden öppnar mötet och 
föredrar dagordningen.

Kl. 19.05 – Middag med stor sång och glädje. 
Middagen består av SOS, ärtsoppa med varm 
punsch samt pannkaka med sylt och grädde. 
Lättöl och bordsvatten ingår i priset, likaså  
den varma punschen.

Kl.20.45(ca)–Kaffeochavec.

I samband med kaffet kommer vi att presentera  
en framstående person i Amfibiekå-ren som ska 
informera oss om olika högaktuella, intressanta  
och viktiga förändringar som den svenska försvars
makten nu kommer att genomgå i och med ett 
framtida NATOmedlemskap och ändrade 
säkerhetspolitiska förutsättningar.

Efterföredragetkommerdetattförrättasdrag
ning på de 3 lotter som ingår i priset, där ni har 
möjlighet att vinna spännande priser.  

Har du några frågor inför höstmötet är du 
välkommen att kontakta vår klubbmästare, 
tillika 1.vice ordförande, Staffan Vestin.
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VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
I KAMRATKRETSEN 

Michael Berglöf, Märsta 
Mats Dahlström, Tyresö

Claes Deshayes, Åkersberga
Jonas Ericsson, Stockholm

Fredrik Moberg, Motala
Ted Nilsson, Sundsvall

Jan Rutqvist, Johanneshov
Philippe Samson, Sollentuna

Jan Sällbom, Täby

N YA 
M E D LEM M A R

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

Birgitta Nyberg, Åkersberga

16 juni till 19 juni genomfördes den årliga 
nordiska kamratföreningsträffen vid 
 Pansarbrigaden i finska Tavastehus. Det  
är de fyra nordiska ländernas respektive 
huvudorganisationer (i Sverige SMKR) som 
leder dessa möten. Syftet med träffarna är 
att främja kamratskapen mellan länderna.

RAPPORT FRÅN 
38. NORDISKA KAMRAT-
FÖRENINGSTRÄFFEN 
I TAVASTEHUS

Mötet inleddes med en marsch i Tavastehus till Råd
husetochborgmästarensmottagningförattdärefter
genomföra sedvanlig kransnedläggning de två minnes
märkena vid brigaden. Dag två omfattade brigadche
fens orientering, materielvisning/prata med pansar
beväringarna och ett besök vid pansarmuseet. Dag 3 
besök vid militärmuseerna i Tavastehus samt Tavaste
hus slott. Dagen avslutades med festmiddag.

Utöver det formella programmet fanns utmärkta 
 möjligheter till nätverksbyggande med andra kamrat
föreningar och kamratligt umgänge.

Vapenbröderna representerades av Bengt Belfrage och 
undertecknad. 

Jag ser att samverkan mellan våra kamratföreningar 
kan utvecklas så att t.ex. studiebesök, resor till intres
santa objekt kan utvecklas. Vi får se om SMKR tar tag  
i denna samverkan eller om det kommer ske genom 
direkta kontakter mellan olika föreningar.

Härligt att få representera Vapenbröderna och få  
möjlighetenattträffakollegorfrånandraförband/ 
skolor/centra. Tack för förtroendet.  

Magnus de Jong

Med följande motivering 
harStaffanVestintillde
lats SMKR medalj i guld: 
StaffanVestinharunder
lång tid arbetat med stor 
inlevelse för kamratfören
ingen och kan utan över
driftsägasvaradensom
under svåra tider har fått 
KF att leva vidare.

STAFFAN VESTIN TILLDELAS 
SMKRS MEDALJ I GULD

Magnus De Jong.
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 planeringen för fullt inför deras 
medalj ceremoni på Kungliga 
 tennishallen den 16/12. Tanken  
är att vi kopierar upplägget i möj
ligaste mån från medaljeringen  
av Mali 08 2018.

På regementet pågår de sista för
beredelserna inför höstens första 
större övning. Det är den årligt åter
kommande övningen Archipelago 
Endeavor, vilket är en bilateral 
 öv ning till sammans med den  ameri 
kanska marinkåren.   Övningen bru
kar väcka uppmärksamhet i  media 
och med tanke på omvärlden och 
en svensk NATO ansökan lär nog 
inte intresset vara mindre i år.

I slutet av augusti kommer rege
mentet att  genomföra introduk
tionsresanförnyaofficerare.Resan
är viktig för att nya medarbetare 
ska lära sig om vår historia och vårt 
arv. I år åker vi till norra skärgår
den och som vanligt stödjer Vapen
bröderna med kunniga guider.

Jag önskar er alla en fin sensommar 
och höst.

VAPENBRÖDER!
  AV: ADAM CAMÉL / C Amf 1

Då var sommarsemestern 
-22 till ända och ett nytt 
 utbildningsår har startat. 
 Under  slutet av juli och 
 augusti har ca 90 rekryter 
ryckt in för elva respektive 
tio månaders grundutbild-
ning. Inrycken har gått bra 
och jag är nöjd. Antalet 
värnpliktiga är ganska få 
 under detta utbildningsår 
på grund av Mali 16. Men 
under nästa år kommer vi 
att utbilda ca 350 soldater 
av  olika kategorier, amfibie-
soldater, soldater till 2. Bas-
bataljonen och grundläg-
gande utbildning av sjömän 
till 4. Sjöstridsflottiljen.

Sommaren har i stora drag varit 
lugn och vi har vidtagit vissa åtgär
der kopplat till omvärldsläget. Vi 
harbl.a.haftenstridsbåtuteöver
tiden som har patrullerat skärgår
den.  Båten har till stor del av tiden 
varit bemannad av tidvis tjänst
görande soldater som har fått be
hövlig körtid, samtidigt som det 
har avlastad den kontinuerligt 
tjänst görande personalen.

I slutet av augusti vinkade jag av del 
avMali16påVästeråsflygplatssom
åktetillbakatillMaliefterenleave
period. De rapporter jag får är att 
förbandet gör bra ifrån sig i insats
området och halva insatsen är 
 redan avklarad. På Amf 1  pågår Fo
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HÄNT I BILDER

BILD 1 
I vanlig ordning avslutades värnplikten 
med marsch ut genom grindarna till 
ljudet av applåder från förbandets 
personal. En lyckans dag som för vissa 
sätter punkt för det militära och för 
andra innebär starten på ett livslångt 
äventyr i kåren. 
Foto: Ditte Boysen Ruge

BILD 2–3 
På bilderna syns Regementschefen 
överste Adam Camél genomföra 
kransnedläggning vid minnesmonu-
ment under årets introduktionsresa  
för nya befäl i Stockholms skärgård, 
samt årets deltagare.
Foto: Ditte Boysen Ruge

BILD 4 
Starten av ett nytt äventyr. På bilden 
syns en av förbandets nu inneliggande 
värnpliktiga under första dagens 
uthämtning av den personliga 
utrustningen.
Foto: Ditte Boysen Ruge

BILD 5–8 
Ett axplock av bilder från Mali och 
förbandets operationer i insatsområ-
det. På sida 14–15 i detta nummer kan 
du läsa mer om insatsen och arbetet 
genom överstelöjtnant Lennings som 
skickat oss vapenbröder fältpost.
Foto: Jimmy Croona



7BORG-SKUM  3  |  2022

V A P E N B R Ö D E R N A

1

4

2

3



8 BORG-SKUM  3  |  2022

V A P E N B R Ö D E R N A

7

5

6

8



V A P E N B R Ö D E R N A

9BORG-SKUM  3  |  2022

Vecka 30 – mitt i den svenska sensommar
värmenochdådeallraflestakollegorfort
farande njöt av semester, anlände värnplikt
årets första inryck till Amf 1. Enligt ordinarie 
rutin togs ungdomarna mot av 1.utbildnings
kompaniet där våra värnpliktiga genomför den 
första delen av sin utbildning – det som nu för 
tiden heter GMU (grundläggande militärutbild
ning).

Deblivandeamfibiesoldaternasomrycktein
vecka 30 är uttagna för elva månaders värn
plikt, och tillhör kategorierna gruppbefäl, 
stridsbåtsförare och tekniker. Fyra veckor 
 senare tar vi mot deras kamrater som ska göra 
värnplikten under 10 månader. I år har vi en 
ganska liten värnpliktsomgång – totalt bara 90 
soldater. Denna ”bantade” kull är med anled
ning av förbandets insats i Mali som kräver 
viss omdisponering av personella resurser.

Deflestasomläserdenhärtidskriftenharnog
god kännedom om vad den inledande tiden 
innebär för den inryckande soldaten, och årets 
första veckor innebar inget undantag. Inskriv
ning, uthämtning av materiel, persedelmönst
ring, fystester, exercis, sjukvårdsutbildning 

och vapenhantering (m.m.) fyllde den första 
veckans (givetvis med helgtjänst) timmar, 
varefterrekryternavarfärdigaförsinaförsta
skjutpass under starten av vecka två. Tredje 
veckan, och i skrivande stund, förbereder sig 
soldaterna inför sin första fältvecka och det 
övas bland annat på uppsättning och nedtag
ning av den gamle trotjänaren Tält 12. Utöver 
det genomförs utbildning i stridsförberedelser, 
stridsförflyttning,närkampochbrandsäker
het.

Kompani, och plutonsbefälet rapporterar  
om ett friktionsfritt inryck utan dramatik,  
även om de värnpliktiga sannolikt upplever  
det som aningen mindre avslappnat. Soldaten 
är dock av gott virke och uppfyllda av foster
ländsk pliktkänsla. Från utbildningsbataljonen 
ser vi fram mot att om ett knappt år få leverera 
 ytterligare 90 viktiga pusselbitar i försvaret  
av  Sveriges kust.

Sannolikt får jag anledning att återkomma 
med vidare rapporter lite längre fram i utbild
ningen, men till dess lämnar jag er med för
säkran om att Utbildningsbataljon är ödmjuka 
införuppgiften,menoförtrutnaidesslösande.

ÅRETS FÖRSTA 
INRYCK PÅ AMF 1
  AV: FJ NIKLAS WISTEDT / Stabschef Utbbat
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INTERVJU MED
CHEFEN FÖR STOCKHOLMS

AMFIBIEBATALJON
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tiva team som erbjuder stabilitet 
och utveckling för medarbetarna. 
Kan vi göra det tror jag att vi kan 
 uträtta underverk. 

Hur påverkar det bataljonen  
att många är iväg i på insats 
utomlands?

Detärdrygthälftenavbataljonens
kontinuerligt tjänstgörande perso
nal som är i Mali. Det får självklart 
konsekvensereftersomarbetsupp
gifternahärhemmaistortsättär
desamma. Den största utmaning är 
attvisaknardenpersonellakraften
att göra ett så bra jobb som vi 
många gånger vill göra. Det försö
ker vi lösa med uppdrags taktik och 
delegerademandat,menuppgifter
naäroftakomplexaochkräver
ibland mer resurser än vi har. 

Vad är bra ledarskap för dig? 
Hur vill du sätta din prägel på 
amfibiebataljonens verksamhet 
framöver?

Bra ledarskap bygger för mig på 
upp dragstaktik, föredöme och med
inflytande.Jagtrorattframtidens
förbandbehöveruppfinningsrika
och fritänkande individer med bra 
självförtroende. Jag vill också fort
sätta utveckla den en förbandsanda 
som möjliggör att vi alltid löser 
uppgiftmenocksåalltidtarhand
om varandra. 

Mycket har ju hänt i närområdet på 
kort tid i och med kriget i Ukraina. 
Hur skulle du säga att det påverkar 
er i vardagen? Både mentalt och 
verksamhetsmässigt.

en del av den förbandsandan och 
bestämdemigförattbliamfibieoffi
cer. Nu 20 år senare ångrar jag det 
inte en sekund! 

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

Självklart massor av saker men  
förattnämnanågra:Kraftenavför
bandsanda, vikten av kamratskap 
och att inget är omöjligt.

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

Det roligaste ska bli att få vara med 
och bidra till transformeringen mot 
ettnyttamfibieförband(Amfbat
2030). Amfbat 2030 har en enorm 
potential och jag är redan idag 
mycket stolt att få vara med under 
den resan. Sedan ser jag oerhört 
fram emot att möta alla utmaningar 
ochuppgiftertillsammansmed
några av Försvarsmaktens mest 
kompetentasoldaterochofficerare,
det är en ynnest att få vara en del  
av det gänget. 

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

Personalförsörjningen, alla dagar  
i veckan. I takt med att Försvaret 
växer är mina medarbetare också 
bland de mest attraktiva, det är 
roligt men också utmanande.

Nyckeln till framgång är att skapa 
enattraktivarbetsplatsocheffek

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?

Karriären startade på Amf1 Rindö 
2001 där jag gjorde min värnplikt  
på ledningskompaniet. Jag sökte 
Yrkesofficersprogrammet02och
efterenlitensessioniArménoch
Kosovo (KS12) var jag åter på Amf1 
05.Därefterharjagihuvudsak
tjänstgjortvidamfibieskyttekom
paniet på olika nivåer. Jag studera
deförstadelenavdethögreoffi
cersprogrammet (HOP1) 18/19 och 
var sedan ställföreträdande batal
jonschef vid 5.amfbat under upp
starten av Amf4. I somras avslut
ande jag mina studier vid HOP2  
och tog slutligen över som chef vid  
2.amfbat i juli. Utöver det har jag 
gjort ytterligare två utlandstjänster 
FS16 samt FS25. 

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

Detsomlockademigtillamfibiesys
temet var inledningsvis en rekryte
ringsposter där det stod AMFIBIE
BATALJON. Den tyckte jag var 
oerhörthäftigdetvarfräckabilder
på soldater och materiel – Budska
pet uppfattade jag vara; teknik, 
 tempo och professionalism. Jag  läste 
påomamfibieförbandenochför
stod att det var utmanade att vara 
amfibiesoldat,vilketpassademig.
Under värnplikten trivdes jag som 
fiskenivattnet,uppgifternavarro
liga, ledarskapet var bra och kam
ratskapen oslagbart. Jag ville vara 

I detta nummer tar vi pulsen på överstelöjtnant Marcus Appelgren 
som efter två år på skola nu utsetts som ny chef för Stockholms 
amfibiebataljon. Hur har resan hit sett ut och vad tänker han om 
sitt nya uppdrag? Det kan du läsa mer om här.
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Vad tänker du om relationen 
mellan förbandet och vapen-
bröderna? På vilket sätt tror  
du föreningen kan fylla en funk - 
tion i utvecklingen av morgon-
dagens amfibieförband?

Itaktmedattuppgifternablivitfler
och personalen yngre behöver vi 
mer vägledning. Vi behöver också 
spridadenkompetenssomfinnsi
vapenbröderna. Många av de upp
giftersomärrelativtnyaförmig
och min personal har ni djupa kun
skaper i. Sedan vill jag säga att jag 
tycker att vi redan idag har ett bra 
samarbete, men detta kan självklart 
bli ännu bättra framöver.

Om du fick skicka med en  
upp maning till vapenbrödernas 
medlemmar, vad som helts,  
vad skulle det vara då?

Håll er ajour med teknikutveckling 
och militära trender, många av er 
hartidenförreflektionvipåför
bandet saknar. Om ni är en aktivt 
tjänstgörande vapenbroder i för
skingringen gäller samma uppma
ning, för ju mer kunskap vi förser 
oss med, desto djupare och mer 
 betydelsefullt blir vårt utbyte. 

varjevecka.Detfinnsmassormed
utmaningar,menännuflerförde
lar. Upprättandet av 5.amfbat gör 
amfibiesystemetmerrobustförut
vecklingen mot Amfbat 2030, det 
gör oss också vassare här hemma  
i Stockholm. En systerbataljon i 
 Göteborg håller oss på tå. Men det 
underlättar också på den arbets
börda som ligger på krigsförban
den. Numera kan vi börja dela på 
bördan av hastigt uppkomna upp
giftersomexempel.

Hur ser du på relationen och 
samarbetet med systerförban-
det på västkusten? Hur arbetar 
ni ihop idag och vad blir det 
viktigaste att utveckla under 
kommande år?

Relationen är god, bataljonsstaber
na pratar veckovis med varandra 
ochvissabefattningshavareoftare
än så. Vi försöker få ut maximalt av 
varje utbildningstillfälle genom att 
bjuda in varandra eller bjud med 
varandra på övningar. 

Vad ser du mest fram emot  
nu under kommande period?

Kan man svara allt på denna fråga? 
Jagkaninteväljautnågotspecifikt.
Detfinnsoerhörtmycketattsefram
emot. Men om jag tvingas välja ut 
något så säger jag bataljonssnabb
marschen nästa fredag eller de 
många besöken vid AMf1 som ger 
mig möjligheten att visa upp våra 
förmågor.

Mentalt mycket lite, mitt förband  
är skapat för att lösa en av de mest 
svårauppgifternasomfinns.Kravet
påkustjägare,amfibiesoldateroch
våraofficerareärhögaingaavmina
medarbetare saknar därmed den 
mentala inställningen som krävs. 
Verksamhetsmässigt har det lett till 
en ökad arbetsbelastning i form av 
bådeskarpauppgiftersåvälsom
rutinuppgifter.Menbataljonens
personal gör ett hästjobb och står 
stadigt.

Försvarsmakten står ju inför  
en stor upprustning och marinen 
ska växa, inte minst på Haninge 
Garnison. Hur påverkas amfibie- 
bataljonen av detta?

Ett konkret exempel hur vi påver
kas är att vi idag samarbetar inten
sivt med våra sidoordnade bataljo
ner (utbildningsbataljonen och den 
blivande basbataljonen). Vi plane
rar gemensamt i så stor utsträck
ningvikanföratteffektiviseraför
delning av materiel, personal och 
arbetsuppgifterfördetvardagliga
arbetet. 

Hur påverkas amfibiebataljo-
nen i Stockholm av att ytter-
ligare en bataljon byggs upp på 
västkusten? Vilka utmaningar 
innebär det och vilka positiva 
synergier kommer det medföra 
tror du?

Det är bara positivt! Jag har kontakt 
med min motsvarig; Övlt Wallin 
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F Ä L T P O S T  F R Å N  M A L I
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FRÅN

TILL

ÖVERSTELÖJTNANT 
CHRISTOFER LENNINGS

VAPENBRÖDERNA

F Ä L T P O S T

Den sextonde Malistyrkan har nu 
genomfört halva insatsen inom 
ramen för MINUSMA. Jag kan 
lova att det har varit tre mycket 
händels erika månader där vi har 
stiftatnärmarebekantskapmed
den utmanande operationsmil
jön, motståndaren samt den dy
namiska  säkerhetssituation som 
råder i Mali. Hög temperatur, 
regnsäsong, svårframkomlig 
ökenterräng och den ständigt 
närvarande hotbilden ställer höga 
krav på förbandet. Skyttekompa
niet måste också vara självför
sörjande i upp till tio dygn samt 
ha förmågan till reparation i fält 
vilket sätter logistiken i cent rum 
underoperationsplanering.Amfi
biekåren har dock aldrig tvekat 
inför en utmaning och  genom 
vår starka förbandsanda med 
mottot Semper Opus Solve (löser 
alltiduppgiften),såharförbandet
uppnått mycket goda resultat 
 hittills.

Vi är en del av FN:s snabbinsats
styrka Mobile Task Force, MTF,  
ochvårauppgifterhäriöstra
Mali består främst av att skydda 
civil befolkningen genom att vara 
när varande i utsatta områden. På 
så sätt avskräcker vi kriminella 
och islamistiska våldsfrämjande 
grupper, vi bidrar också till stabi
litet i området runt Gao genom 
underrättelsedrivna operationer. 
Våra närmaste samarbetspartners 
är Tyskland och deras ISRför
band samt Storbritannien med 
deras fjärr spaningsförband. Vår 
Camp Estelle ligger inne på tyskar
nas Camp  Castor medan vårt NSE, 
National Support Element, i 
Bamako bor på den svenska  
Camp Midgård.

Säkerhetssituationen i Mali är 
både dynamisk och komplex, ut
vecklingen går tyvärr inte i posi
tiv riktning och landet leds av en 
militärjunta som tagit makten 
efterintemindreäntvåstats

kupper. Malis armé, FAMA, sam
arbetar med ryska aktörer och 
flertaletislamistiskavåldsfräm
jande grupper strider mot både 
MINUSMA samt FAMA. Frankri
kes hastiga uttåg ur Mali har även 
bidragit till ökad aktivitet och 
handlingsfrihet för terroristgrup
perna, vilket påverkar såväl FN:s 
styrkor som den maliska armén.

Även om situationen i Mali är 
svår, särskilt för lokalbefolkning
en, så har vårt förband gjort ett 
bidrag  lokalt med våra operatio
ner. Vi har bidragit med stabilitet 
och säkerhet genom vår närvaro, 
samt skapat förutsättningar för 
FN:s civila delar att arbeta i byar 
under vårt skydd. Under en av 
våra operationer  hamnade skytte
kompanietistridefteratthabli
vitbeskjutnaavfleramotstånda
re. Kompaniet besvarade elden 
och motståndarna avvek från 
platsen. Ingen svensk sårades 
 under eldstriden och förbandet 

KAMRATER!
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löstesinauppgifterpåettytterst
professionellt sätt under svåra 
 omständigheter. Jag är oerhört 
stolt över förbandets agerande 
och vi har gått stärkta ur situatio
nen. Vidare kan jag konstatera 
attvåraamfibiesoldaterochoffi
cerare står sig mycket väl i inter
nationell jäm förelse.

I början december kommer vi 
hem till Sverige igen, lagom sol
brända och vältränade till julbor
det. Det kommer vara med stolt
het som jag återlämnar ett stabilt 
gäng välprövade och vidare

utveckladesoldaterochofficera
re till Kåren och övriga Försvars
makten.

Förbandet består av cirka 220 
 individer fördelade på stab och 
skyttekompani grupperat i Gao 
samt ett NSE som är grupperat i 
Bamako. Personalen kommer 
främstfrånAndraamfibiebatal
jonen, men vi har även stark 
 representation från övriga 
 Marinen samt vissa specialist
kompetenser från andra delar  
i Försvarsmakten. Överstelöjtnant Christofer Lennings 

Kontingentschef, Mali 16

DET ÄR MÅNGA SOM ÄNNU INTE BETALAT IN MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022!
Vi är en relativt liten förening och vår verksamhet bygger på att vi får in medlemsavgiften  
som gör att vi kan genomföra våra aktiviteter som t.ex ge ut tidningen Borg-Skum.
Medlemsavgiftenom 200:- (familjemedlem 100:-) betalas genom att antingen Swisha till 123 435 29 28 eller sätt in på 
föreningens bankgiro 473-0537. Ange ditt namn och födelsedatum som betalningsreferens!
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