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Fyrklövern

Gör kustjägarutbildning och bli delaktig i
ett nätverk för livet.
Du får ett kontaktnät
rätt ut i näringslivet.
Se sidan 5

Innan KJV

Vad var det som gjorde att KJV och sedermera FKJ startades.
Läs om de första
stapplande stegen...
Se sidan 16

Kongo – är det något för kustjägarna?

sid 12

Årsmötesrapporter

sid 24

50-års jubileum – äntligen!!!

Kustjägarna – hårdföra män...

Styrelsen, och många andra, har planerat och jobbat med Kustjägarnas

...som väl känner sin skärgård

50 års jubileum sedan 2003. Tyngdpunkten har givetvis legat det sista
året men som ett ”projekt” har jubileet funnits med i 3 år.

Citatet återger en bild av en Kustjägare som många säkert har. Det har
ju också på senare år kompletterats med ”det är bara ett hårt pannben

Det är därför med särskild tillfredställelse jag kan konstatera att Kustjä-

som gäller”. Men, det som saknas i den bilden är de kanske viktigaste

gare ställer upp när det kallar. I skrivande stund, mitten av juni, är vi

dimensionerna hos en Kustjägare, medmänsklighet och empati. Att lära

närmare 900 anmälda. När Du läser tidningen i början av juli är vi sä-

sig att ställa upp för en kompis, kosta vad det kosta vill. Det är enbart då

kert över 1.000 jubileumsdeltagare som ser fram emot helgen 15-16 sep-

vi tillsammans kan lösa uppgiften.

tember.

Vi säger ofta – ”en gång Kustjägare, alltid Kustjägare” och pratar om att

Besöket på Korsö blir säkert ett kärt återseende och lördagen på Berga

man ska visa att man är Kustjägare. En medlem jag vill framhålla i det

kommer att, för de flesta, bli en ny upplevelse. Men jag är övertygad om

sammanhanget är Bengt Ekdahl KJ GRK 68/70 och hans 13-åriga son

att Kustjägarförbrödringen blir höjdpunkten. Under de senaste veckor-

Carl Magnus.

na har jag på telefon pratat med många kamrater med olika minnen. Jag
ser verkligen fram emot att träffa Er alla!

Bengt och Carl Magnus har till Kustjägarveteranerna donerat 50.000:som skall utgöra grundplåten till en ”fond” med syfte att stötta barn och

Jubileumsbok och KJ minnessköld

ungdomar som har det svårt. Katalysator för Bengt var den nyligen tra-

Jag vill också puffa för att vi inför 50 års jubileet tagit fram en jubi-

giska händelsen kring Bobby. Tanken är att i samarbete med bl.a. BRIS

leumsbok och en KJ minnessköld. Beställning görs på www.kjv.se.

utveckla det vi kallar, Kustjägarnas ungdomsfond till Bobbys minne.
Tack Bengt för Din Kustjägarmässiga inställning och för att Du ger

Vid beställning av jubileumsboken får du ditt namn, kompaninummer,

Kustjägarveteranerna möjlighet att agera för detta viktiga syfte. För-

årskull och pluton tryckt direkt på försättsbladet. Boken kommer att

hoppningen är vidare att fler medlemmar, liksom Bengt, vill skjuta till

innehålla ca 250 sidor av KJ-berättelser, fakta och bakgrund om utbild-

medel för detta ändamål. Mer information om fondens verksamhet

ning och politiska och militära händelser som påverkat Kustjägarut-

kommer i nästa nummer av tidningen.

vecklingen. Det blir ett tidsdokument som spänner över 50 intensiva
år.
Du har också möjligheten att specialbeställa en vapensköld med Ditt

Väl mött i september

eget namn samt utryckningsår. En unik sköld att pryda kontoret eller en

Mer än 5.000 personliga inbjudningar till Kustjägarjubileet har skickats

strategisk plats hemma (erbjudandet gäller fram till 15 augusti 2006).

ut. Om Du som läsare, mot all förmodan, inte har fått någon inbjudan
eller om du i sommar träffar någon Kustjägare som inte känner till jubileet, kontakta kansliet på kansliet@kustjagarna.se så får Du instruktioner om hur Du kan deltaga och hur Du ska anmäla Dig.

Jag ser fram emot att träffa alla Kustjägare på Korsö och Berga och
vill i mellantiden tillönska tidningens alla läsare en skön sommar.

A����� B��������
O��������� KJ

Foto: Håkan Larssons arkiv
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Kustjägare är med överallt - här några stycken i Afghanistan.
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utbildningssystemet
Försvarsmakten har infört ett

ning, men under den tredje termi-

ringen. Trots att inte ens alla män

sovo. Alltså plus både ur ett

nytt utbildningssystem. Man

nen så anställs man och får normal

numera mönstrar och att endast

nationellt och ett internatio-

pratar numera om terminer

lön. Givetvis har man då reglerad

ca en tiondel till tjugondel av var-

nellt perspektiv. Men är man

och de som tas ut för värn-

arbetstid under tredje terminen,

je årskull män genomför utbild-

tänkt att utbildas till kustjä-

pliktsutbildning gör två obli-

40 timmars arbetsvecka, och se-

ning inom Försvarsmakten så

gare så får man bara 11 må-

gatoriska terminer. Två termi-

mester som alla andra anställda i

fortsätter vi att kalla det för all-

nanders utbildning istället för

ner omfattar 11 månader och

landet Sverige.

män värnplikt. Men så länge vi

som tidigare 14 månaders ut-

har kvar pliktlagen så kanske be-

bildning. Nu ska alltså kustjä-

således är den kortaste värnpliktstiden numera 11 måna-

Trots detta nya utbildningssys-

greppet är rätt och hänger det

garen utbildas till samma

der. Armén, Flygvapnet och

tem så lever värnpliktbegreppet

dessutom ihop med folkförank-

standard på 11 månader som

Amfibiekåren har dessutom

kvar, vi har en pliktlag som säger

ringen så kanske det också rätt-

det tidigare fanns 14 måna-

tillgång till en tredje termin,

att alla män mellan så och så ål-

färdigar bruket av begreppet.

ders utbildningstid att dispo-

men till denna kommer bara

der ska stå till förfogande för lan-

soldater i anspråk som har sökt

dets

Pliktlagen

En konsekvens av två-terminsys-

band finns det inte i de

ett förband som ingår eller ska

innebär att alla män måste mönst-

temet är att vissa kategorier sol-

internationella registerna och

ingå i ett internationellt styrke-

ra och utifrån det hoppas man att

dater får längre utbildning för att

inte finns det heller några

register, alternativt att soldaten

så många som möjligt frivilligt

utbildas till sin huvudtjänst, vil-

kustjägrförband som tjänstgör

i fråga har antagits till ett för-

söker att genomgå värnpliktsut-

ket är bra, men också att andra

i pågående internationella in-

band som utbildas för ett pågå-

bildning. Det är givetvis bäst om

kategorier får kortare utbildning

satser. Alltså minus ur ett na-

ende internationellt uppdrag.

man endast behöver utbilda fri-

för att utbildas mot en viss befatt-

tionellt perspektiv. Kustjägare

Flottan har använder bara två-

villiga, de är lättare och mer moti-

ning. Skyttesoldater kunde tidi-

med en lägre utbildnings-

terminssystemet.

verade att genomgå utbildning.

gare utbildas på sju månader,

ståndpunkt än tidigare.

Försvarsmakt.

nera för. Några kustjägarför-

Att alla mönstrar är en sanning

men nu får alla 11 månaders ut-

Efter två terminer är man då

med modifikation, i vissa fall så

bildning och följaktligen får skyt-

Är det inte dags att vi ser över det

färdigutbildad för det nationel-

gör man en uppskattning av den

tesoldaten mer utbildning jämfört

nya utbildningssystemet samti-

la försvaret, men för att komma

mönstringspliktige, han behöver

med tidigare. Detta gäller givet-

digt som vi ser över den allmänna

ifråga för internationell tjänst

inte ens komma till mönstrings-

vis strikt den nationella delen av

värnplikten och pliktlagen? Det

så måste man genomföra en

kontoret utan man skattar hans

Försvarsmakten. Vill soldaten åka

kanske finns bättre sätt att lösa

tredje termin. Under de två

värden på något sätt. Värnplikts-

till Kosovo så får han ytterligare

personalförsörjningen på!

obligatoriska

har

begreppet är heligt i Sverige och

några månaders utbildning för att

man normal värnpliktersätt-

sägs hänga ihop med folkförank-

bli en duglig skyttesoldat i Ko-

teminerna

Jubileumssponsring
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Jägarexamen

vistelsen, och därefter vidtogs
studiecirkel till tidiga morgontimmarna nästkommande dag.
Under lördagen erlade hela
styrkan godkänd teoretisk provexamination – hyfsat skönt.
Eftermiddagen fortlöpte med
förövning

avståndsbedömning

och precisionsskytte med fast- och
jägarmässigt stöd. Lördagskvällen
bestod av inledande insatsplanering åtföljd av spaning/rek av
Grythyttans nattliv.
Avslutning
Helgen avslutades på söndagen
genom eldprovet - avslutande
skjutningar – men efter 15 månaders drill på Myttinge samt därtill stöd och hjälp från duktiga
instruktörer, så löstes uppgiften.
Detta medför att samtliga sålunda
kan benämnas jägarembryon, vi
har nu påbörjat den livslånga inlärningsprocessen mot att bli en
skicklig jägare och viltvårdare.

V

i anlände till Jaktakademin på Älvetorps gård
under torsdagen efter lunchtid, där företogs
övningsskytte och acklimatisering till den svårt
värdiga herrgårdsmiljön. Vi mottogs av en föredömligt ansad kustjägarveteran, Peter-Lorentz Johnsson, med en inspirerande, entusiastisk framtoning.

chief-headinstructur,

En fyra man stark patrull kustjä-

Teoretisk början

tandan självfallet även krav på

gare från årskull 04/05 (förstärkt

På fredagen ljöd revelj 07,00 och

den disciplin sok fodras för att inta

med en röjdykare) intog under en

dagen inleddes med vattenfys i

alla nödvändiga kunskaper för

långhelg brohuvud i Bergslagen.

form av 20 meter plaskande i går-

jakten under ett pressat schema.

Syftet var att bedriva utbildning

dens inomhusbadanläggning. Ef-

Fredagen avslutades med ännu

för jägarexamen och därtill åtnju-

ter avverkad frukostbuffé var det

en riktigt trevlig måltid, utspis-

ta en helg av kamratgemenskap

sedan dags att ta tag i det teore-

ningen visade sig vara en åter-

under trevliga förhållanden.

tiska

kommande höjdpunkt under hela

Som alltid när man möter en
äldre kamrat fylls man av de

kursmomentet.

Master-

Per-Erik

Lindberg, ledde arbetet och förmedlade kunskaper om naturens
samspel, den värdiga jakten och
viltets artspecifika egenskaper.
Som utbildare bidrog Per-Erik
med lika delar engagemang och
uppmuntran, men enligt kamra-

Överträffade förväntningar
Totalintrycket av vistelsen på
Jaktakademin

är

samstämmig

inom gruppen; Helgen har med
kraft överträffat våra, högt ställda, förväntningar. Såväl i form
anläggningen standard, kursens
innehåll och instruktörernas engagemang har man levererat valuta för kursavgiften.
Stort tack till Jaktakademin för
en härlig helg och på återseende
vid Älvestorp under höstjakten!

E��� M��������
P���� W��������
G���� H�����
J���� K�������

känslor som, oavsett årskull, förenar oss. Samtliga har upplevt gemenskapen som framkommer ur
prövning i den karga skärgårdsmiljön.
Torsdagen avslutades med en
fantastisk middag, väl värdig att
nämnas i samma andetag som en
utspisning efter fältvecka på Restaurang Vattentornshöjden, Rindö,
under solnedgången över Oxdjupet. Inte ett öga är torrt.
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Tack för Ert stöd!
Ni som funderar på att ta jägarexamen, det finns nu möjlighet
att förverkliga detta en gång
i månaden, se hemsidan för
kursdatum.
H���������,
M����� T����
C KJV S���� � E�����
S��������������
F�������� K����������

Fyrklövern – bro mellan
Försvaret och näringslivet.
S

edan 2005 har Kustjägarveteranerna inlett ett
samarbete med kamratföreningarna Fallskärmsjägarklubben, Militärtolkföreningen och SVEROF i
syfte att stärka bryggan mellan Försvarsmakten och
näringslivet. Samarbetet går under namnet Fyrklövern och är sedan början på 2006 en ideell förening.

officerare som söker sig till ett ci-

der enkelt ska kunna verka och

vilt arbete ska Fyrklöverns nät-

utnyttja sin kompetens i såväl

verk utgöra en viktig grund för

Försvarsmakten som det civila ar-

att snabbt etablera sig på arbets-

betslivet.

marknaden och för de personer

framöver att kontinuerligt jobba

som är intresserade av att expo-

med att utveckla dess kompetens-

nera sin kompetens mot Försvars-

kedja. Detta innebär att kompe-

makten ska Fyrklövern kännas

tensen bland kamratföreningar-

som ett naturligt val. Denna dy-

nas individer kartläggs, upp-

Fyrklövern

I den nyligen publicerade boken

Växelspel

namik mellan civila och militära

rätthålls,

”Här och nu” beskriver överbe-

Fyrklövern har under den senaste

jobb är som tidigare nämnts nå-

tillgänglig.

fälhavare Håkan Syrén sina tan-

tiden tagit fram en kompetensda-

got som efterfrågas från Försvars-

kar om framtidens officerskarriär

tabas [referens till portalplatsarti-

makten. Fyrklöverns verksam-

Intresserad?

och den nya kravprofilen på sol-

kel] vars syfte är att kartlägga och

hetsidé har presenterats i möten

Vi som arbetar med Fyrklövern

daten i Försvarsmaktens insatsor-

sammanställa

kompetens

med ÖB som i den ovan nämnda

tror att föreningen på sikt kan

som finns ute i medlemsorgani-

skriften Här och nu beskriver

stärka Kustjägarnas ställning som

ganisation. Syrén målar upp en

den

utvecklas

kommer

och

görs

bild av officersyrket som starkt

en attraktiv utbildnings och ar-

skiljer sig från den livstidskarriär

betsplats och ge Kustjägare ett

som den militära yrkesbanan va-

viktigt verktyg under karriären.

rit så starkt förknippat med. ÖB

Arbetar du på en arbetsplats som

talar också om vikten att höja det

är i behov av rekrytering? Kanske
Kompetenspoolen

Fyrklövern som ”Ett spännande

är ni då intresserade av partner-

tens utbildningar för att kunna

riktar sig både till företag och För-

pilotprojekt”. Kustjägarna visar

skap med Fyrklövern? Kontakta i

attrahera kompetenta individer

svarsmakten och är ett verktyg

här återigen sin vilja att befinna

så fall projektledare Martin Carls-

till den nya organisationen. Vad

för att rekrytera personal både till

sig på framkant i utvecklingen.

son, martin.carlsson@hhs.se. Er

gör sällskapet Kustjägarvetera-

enkla och komplexa uppdrag. För

nerna för att stötta värnpliktiga

civila meritvärdet i Försvarsmak-

sationerna.

övriga uppmanar jag att redan nu

näringslivet innebär tjänsten ett

Verksamhetsplan

gå in på www.kustjagarna.se och

och officerare i övergången mel-

unikt verktyg för att rekrytera

Fyrklöverns verksamhetsplan på

registrera er på kompetensporta-

lan det militära och näringslivet?

drivna och ansvarfulla personer

kort sikt är att under sommaren

len så att Fyrklövern så snabbt

och för Försvarsmaktens del kan

nå ut med kunskap om projektet

som möjligt kan växa till dess po-

Ett starkt varumärke

tjänsten erbjuda ett effektivt sätt

till kamratföreningarnas med-

tentiellt mycket intressanta nivå.

Fyrklöverns

medlemsorganisa-

att rekrytera civil kompetens, inte

lemmar och att ta fram och pake-

tioner är idag starka varumärken

minst till internationella missio-

tera de tjänster som ska erbjudas

i det svenska näringslivet. Perso-

ner. För den enskilde individen

till företag och organisationer så-

ner med bakgrund från Kustjä-

kommer Fyrklövern att utgöra ett

väl som Försvarsmakten.

garna, Attackdykarna, Fallskärms-

mycket starkt nätverk dit man

hösten skall kompetensportalen

jägarskolan eller Tolkskolan är

kan vända sig vid en övergång

uppnått en god nivå av registre-

ofta attraktiva inför arbetsgivare,

från militärtjänstgöring till det ci-

rade personer från de fyra olika

men detta kan vara på väg att för-

vila eller tvärtom, i en process

medlemsorganisationer och arbe-

ändras. I takt med att Försvarets

från det civila tillbaka till en tjänst

tet med att knyta kontakter med

verksamhet minskar i omfång

i Försvarsmakten. Tanken är att

partners kommer att påbörjas.

minskar även svenska arbetsgi-

Fyrklövern ska vara ett mycket

Målsättningen är att redan under

vares erfarenhet och vetskap om

gott stöd oberoende av vilken del

2006 kunna ha en handfull exem-

det mervärde som tjänstgöring

av yrkeskarriären man befinner

pel på lyckade arbetsförmedling-

inom försvaret ger. Fyrklövern

sig. Oavsätt om man nyligen av-

ar via Fyrklövern.

har till uppgift är bevara och stär-

slutat sin värnpliktigtjänstgöring

På fem års sikt skall Fyrklö-

ka det civila meritvärdet för med-

eller som nyutexaminerad från

vern ha skapat goda samarbeten

lemsorganisationernas individer

högskolan söker sitt första jobb

mellan Försvarsmakten och rele-

och att förenkla övergången mel-

ska Fyrklövern vara ett attraktivt

vanta aktörer på den civila mark-

lan tjänstgöring i Försvarsmakten

stöd för de som ingår i förening-

naden och vidareutvecklat den

och det civila arbetslivet.

ens medlemsorganisationer. För

process som skapats för att indivi-

Till

L����� S������, A-��� 02/03
ludvig.suneson@kustjagarna.se
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mot användaren av portalen. Databasen samt logiken bakom portalen delas av de samarbetande
föreningarna och fungerar på likKJV har tillsammans med Fyrklö-

Bakgrund

samman, samtidigt som Befäls-

vern [Referens till Ludviks Fyrlö-

Det första fröet till en kompeten-

föreningen Militärtolkar och Säll-

ver artikel] nu lanserat en webb-

sportal såddes under 2003 inom

skapet Kustjägarveteraner beslu-

tjänst öppen för alla Kustjägare.

veteranföreningen Fallskärmsjä-

tade att stödja konceptet.

Tjänsten är helt ny och kommer

garklubben där man sedan en tid

att fungera som ett viktigt verk-

fört interna diskussioner kring

Vad består portalen av?

tyg i KJV’s och Fyrklöverns arbete

hur fallskärmsjägares civila och

Portalen är ett virtuellt Commu-

att förbättra och underlätta möj-

militära meritvärden bättre skulle

nity liknande Lunarstorm eller

ligheterna till både en militär och

kunna tas till vara vid Fallskärms-

Playahead. Man kan definiera ett

civil karriär. På ”Portalplats Kust-

jägarskolan (FJS). Inom Förbundet

Community som en grupp män-

jägarna”,

Sveriges

Reservofficerare

niskor med liknande intressen,

finns bl.a. en kompetensdatabas

(SVEROF) pågick samtidigt över-

känslor och idéer där Internet an-

där Kustjägare och Attackdykare

läggningar om hur man skulle

vänds för att kommunicera med

kan lägga upp sina CV samt ett

kunna organisera och ta tillvara

varandra.

forum där portalens medlemmar

reservofficerarnas kompetenser.

Rent tekniskt kan man säga att

kan interagera och utveckla sina

Under 2004 startade FJS-klubben

portalen består av tre delar. En

personliga nätverk. Tjänsten är

och SVEROF ett samarbete där de

databas som lagrar all informa-

gratis för alla Kustjägare och At-

gemensamma idéerna kring me-

tion, en mjukvaruplattform som

tackdykare och kräver INTE med-

ritvärde och elektronisk lagring

tar hand om bakomliggande lo-

lemskap i KJV eller FKJ

av kompetensprofiler jämkades

gik samt ett grafiskt gränssnitt

www.kustjagarna.se,

nande sätt oavsett om användaren
kommer

från

Militärtolkar,

Befälsföreningen
Fallskärmsjägar-

klubben, SVEROF eller Sällskapet
Kustjägarveteraner. Det som skiljer sig åt är ”ingången” till portalen där innehållet är anpassat för
att passa respektive medlemsorganisation. Fördelarna med att använda denna typ av systemdesign
är att man på ett relativt enkelt
sätt kan integrera kamratföreningarnas gemensamma intressen
men ändå skapa en skräddarsydd
ingång till portalen för respektive
förenings eller förbunds medlemmar.

J����� D��������

Var finns alla kustjägare?
I

nför 50-års jubileumet har vi haft anledning att försöka få tag på alla kustjägare som utbildats genom
åren. Genom Pliktverket fick vi listor på ca 5200 namn
som enligt deras uppfattning är utbildade kustjägare,
det vill säga sådana personer som har stoppats in i
kustjägarbefattningar i uppsatta förband. Ingen statistik är komplett och vi har efter hand upptäckt att
det finns ytterligare kustjägare utöver vad Pliktverket
presenterade för oss. Yrkes- och reservofficerare har
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som exempel inte ingått i deras register och på så sätt
finns det ett antal hundra till kustjägare att ta med i
beräkningen. Jakten på personer inför jubileumet har
gett oss möjlighet att uppdatera Pliktverkets uppfattning om antalet utbildade kustjägare och nu äger vi ett
betydligt bättre uppdaterat register än tidigare. Grafen
beskriver Pliktverkets registrerade utbildade kustjägare
och deras åldersfördelning.

På Vitsgarn

Bernadottegymnasiet
Faktaruta:
Som har uppmärksammats tidigare i tidningen Kustjägaren så har
Kustjägarveteranerna en relation till Bernadottegymnasierna och av olika
skäl mest med den del av skolan som finns i Stockholm. Medan en del
ungdomar väljer att ”åka flak” och störa ordningen i Stockholm city så
väljer andra att ge sig ut i skärgården och paddla. Då ställer givetvis
KJV upp med att hjälpa till med att få ihop kanoter, låna ut vårt hus på
Vitsgarn mm. Nedan berättar en av ungdomarna hur ett alternativt avslut
på gymnasieutbildningen kan gå till – kanske något som är värt att ta
efter för flera.

På väg mot Vitsgarn.

D

et gör ont i näsan när man andas in. Varje gång
det kastas på nytt vatten på aggregatet så immar
det lilla fönstret igen. Vi öppnar dörren till bastun och
tar oss ett dopp i östersjön. Det här är sista kvällen på
våran utmaning.

Kanske blivande amfibiesoldater, vem vet ...

Alla foto: Bernadottegymnasiet

rade vi oss ned med hjälp av rep.

den gassande solen. Sedan börja-

Alla elever i årskurs 3 i Berna-

Dag 1 påbörjades vår utma-

Efter en del tvekan och dödsång-

de sista etappen till kustjägarve-

dottegymnasiet hade blivit er-

ning vid Karlbergs Officershög-

est hade samtliga klarat uppgif-

teranernas stuga där vi skulle

bjudna att delta i denna sista av

skola klockan 07:00 för att kvitte-

ten och vi kunde ge oss i kast med

övernatta. Väl framme avslutade

skolans aktiviteter. Vi var 8 som

ra ut utrustning. Vår andra

nästa uppgift som var att ta oss

vi dagen med grillad fläskkarré

dök upp, resten var kanske för iv-

uppgift var att vi skulle ta oss till

till havet där kajakerna väntade.

och bastu, de flesta tvekade att

riga eller förväntansfulla inför

Nynäshamn där vi med hjälp av

Vi paddlade ut till en ö där vi sat-

sova inne så vi satte upp en press-

den stundande studenten att det

ning på tomten för att få sova ute

redan hade gjort utspringet men-

i den friska luften.

talt och valde att stanna hemma,
eller så hade de högar med skol-

Sista dagen stod ett gäng sol-

uppgifter som skulle lämnas in.

brända elever från Bernadottegymnasiet uppställda på Berga
för att lämna tillbaka kajakerna
efter två härliga dagar i skärgården.

M����� T�����

Framme vid Vitsgarn och väntande grill.
en karta skulle orientera oss till

te upp en pressenning att sova

en checkpoint där våra lärare

under.

skulle möta upp oss.

Istället för att åka flak kan man
klättra i berg.

Väl där möttes vi av hambur-

Dag 2 paddlade vi iväg från

gergrillning över öppen eld. Se-

ön. Fjärden möttes av ett gäng

dan bar det av en lång transport-

glada paddlare och det sjöngs en

sträcka till nästa moment som var

hel del. Vi paddlade i ett par tim-

rapellering. Från ett högt berg fi-

mar och hade siesta på ett skär i

Nu är det bara en bit kvar till
Berga
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En dag på Vitsgarn

Genomgång efter genomfört arbete.

Alla foto: kjv

I

nneliggande kustjägarkompani, kjkomp 05-06, må
vara det minsta som legat inne under alla de 50 år
som det har utbildats kustjägare, men de är inte dugg
mindre kustjägare för det.
Tvärtom, inneliggande kull om

gens förbands organisation, me-

cirka 25 värnpliktiga utgör star-

toder och materiel. Tillsammans

ten till det som kommer att vara

med sina befäl prövar de inom ra-

morgondagens kustjägare, kustjä-

men för vad som benämns orga-

garförbandet byter uppgift från

nisations- och metodförsök, OMF,

anfallsförband till underrättelse-

om en genom studier framstude-

förband och dessa grabbar bryter

rad och sammansatt organisation

terräng för att pröva morgonda-

och med därtill hörande metoder

är rätt för morgondagens kustjä-

ning och genom sina övningar

garförband, benämnt kustjägar-

med därtill hörande prov och för-

kompani 2010. OMF med Kjkomp

sök av olika slag, så att morgon-

2010 kommer att genomföras även

dagens kjkomp blir så maximalt

Här ska röjas sly.
utbildningsomgången

rätt som möjligt ur olika perspek-

2007-2008 och då förhoppningsvis

tiv. Pionjärandan från kustjäge-

med en full personalstyrka enligt

riets begynnelse som då repre-

studiens ingångsvärden. Så även

senterades av kjkomp 1956-57

om de inneliggande kustjägarna

återspeglar sig således på mot-

är få till antalet så bidrar de med

svarande sätt i kjkomp 05-06

väsentlig input, genom sin utbild-

verksamhet och utbildning, man

under

Ankomst till Vitsgarn.
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bryter terräng och banar väg för
det som komma skall, ett på något sätt typiskt verksamhet för
oss kustjägare, vi är alltid i spetsen och vi är redan på väg mot
något nytt när andra precis har
nått fram dit vi nyligen var. Kustjägarveteranerna, KJV, och Förbundet Kustjägarna, FKJ, utgör en
icke oväsentlig del i detta sätt att
knyta ihop gårdag med nutid och
gå vidare mot framtiden. KJV står
för traditionen och återkopplingen till gårdagen och det som redan har varit, säkerställer att
kamratskap och laganda finns
kvar oavsett vilken generation

Visst är det vacket, även om bryggan börjar bli lite väl sliten.
kom kjkomp 05-06 på besök till

som kanske just tycker att de har

KJV:s ytterförläggning en som-

nog med att klara av den pågåen-

mardag i juni. Tillfället var valt så

de utbildningen. Veckan innan de

kompaniet

kombinera

besökte Vitsgarn hade de genom-

paddlingsträning med ett strand-

fört sin utbildningskontroll, öv-

hugg på Vitsgarn för att där un-

ning Neptun, och där erövrat den

der några timmar få veta mer om

gyllene treudden och det märktes

vad specifikt KJV representerar

att det var ungdomar med högbu-

och kan erbjuda efter genomförd

ret och stolt huvud som kom på

män för dem som är under grund-

värnplikt. KJV är ett unikt kon-

besök. Att med det perspektivet

kommer visas och manifesteras

utbildning, samtidigt som de

taktnät av personer som alla har

få hjälp med att blicka framåt lite

vid 50-års jubileumet, var så säk-

själva vidareutbildar sig till ännu

det gemensamt att de genomgått

grann och inse att det finns en

ra på det. FKJ står för något nytt,

mer kunskaper och färdigheter.

kustjägarutbildning, och man ge-

kustjägartid även efter värnplik-

nom att tillhöra den kretsen åt-

ten var ett syfte med besöket.

Segelbåt och ramp på plats.
kustjägare man tillhör. Detta

det vill säga frivilligutbildning

kunde

intimt kopplat till den pågående

För att visa på denna balans

njuter kontaktnätets alla fördelar.

utbildningen vid grundutbild-

och koppling mellan inneliggan-

En viktig lärdom och information

Förutom information och frå-

ningsförbandet, redan utbildade

de kustjägarkull, KJV och FKJ så

för de inneliggande kustjägarna

gor ägnades timmarna på Vits-

kustjägare är med som föregångs-

garn åt att sjösätta segelbåten,
bära fram stockar som ska bli ved
till huset och rensa sly och ogräs
runt detsamma. Många och flinka händer gör underverk på några timmar och nu finns det gott
om ved för kommande sommar,
höst och vinter på Vitsgarn.
Tack kjkomp 05-06 för att ni
kom på besök och hoppas att ni
förstod budskapet om vad treenigheten kjkomp, KJV och FKJ
innebär samt att man inte bara är
kustjägare under pågående värnplikt utan att man är det för livet
ut.

Sommargästernas barn övervakar arbetet.

F��������� C�������
��� Ö������
��� ��� ������ �� V�������
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Resedagbok från
tjänstgöring i Liberia
I

morse 0400 rullade vi ut och skulle patrullera i ett
slumområde.. Duala market.. inte värsta slummen
men åt det hållet. När vi kommer dit så snackar vi med
en kille som säger att det ofta sker massa brott i det
området på kvällarna. Vi kittar på oss våra mörkerkikare och beger oss iväg. Vi försöker först snirkla oss
runt på ena sidan vägen som går rakt igenom Duala
market och vidare in till Monrovia city, men det är för
trångt, massa träsk och diken. Min pointman går ner
sig till midjan i nåt dike och det är ju inte så att det
finns avlopp och rinner rent vatten om ni förstår vad
jag menar... inte kul för honom.

Alla bilder: Håkan Jacobsson

på eftermiddagen körde några av
oss ett gympass.. Kvällen bjöd på
billys panpizza, ostbågar, läsk till
en underhållande fotbollsmatch..
Det blev inte många timmar sömn
så man är lite trött nu.

Till sist är den på plats.

Midsommar

Vid 1700 så började det regna och

Vi fick ledigt så jag spenderade

JÄVLAR vad det regnade, det var

förmiddagen åt att kolla på film

det värsta jag har varit med om..

och löka... Gött! Vid 15:00 samla-

Värre än i Florida -99(för er som

des vi på fotbollsplanen för att

var där...) Det blåste och regnade

fixa midsommarstång. Vi delade

nåt jävulskt, så Spelen ställdes in.

upp oss i ett par gäng och det blev

Runt 1830 tiden hade det slutat

riktigt bra. Så här bra midsom-

och vi reste stången sen gick vi

marstång har jag inte varit med

och käkade midsommarmat!

om sen träningslägret med simklubben i Kiruna -95.

Midsommar blev riktigt bra
mycket tack vare den goda maten.
Det var kanonkäk! Lax, ostar, potatissallad, köttbullar, prinskorvar, äggröra, jansons, rökt fisk,
grovt bröd, en sjukt god räksallad, melon, glas, chokladsås, jordgubbar och så klart öl och nubbe...
själv hoppade jag nubben upp-

Midsommarstången måste kläs...
...och resas

skattar ölen bättre. Fan vad gott
det var med riktigt god mat och
öl! Det var riktigt bra! Köket ska
ha ett stort tack!

Håkan på djungelpatrull och
tillsammans med sina vänner
Så Plutonchefen beslutar att vi

vet lite vad det handlar om. Övri-

ska patrullera på andra sidan vä-

ga grupper jagar iväg efter dem

gen. Vi hinner precis komma över

men får inte tag i dem.

till andra sida så ser grabbarna

Vi tog lite uppgifter och pa-

massa skumma skuggor en bit

trullerade av resterade område.

bort. PC skickar bort en grupp

Det börjar ljusna vid 0615 och så

och när de närmar sig dyker tre

klart började det spöregna. När

killar upp ur skuggorna och bör-

det regnar här nere är det något i

jar springa från platsen.

hästväg! Man blir genomblöt på

Vid det här tillfället står jag

en minut och sen är det bara att

men min grupp en bit därifrån

gilla läget, jahapp då var man

och hör bara grabbarnas ”UNMIL

dyngsur nu då. Men det är inte så

Stopp!” Sedan hör jag att PC beor-

kallt så det är helt ok och vi vet att

drar en grupp till att jaga efter

vi är hemma på kampen inom ett

dem... jag avvaktar en liten stund

par timmar så det är inte så far-

för att få en överblick innan vi

ligt. Men det är ju roligare att vara

hänger på plutonen i kön.

torr.

Vi får i uppgift av PC att sam-

Vi kom tillbaka vid 0800 och

verka med en av lokalbefolkning-

resten av förmiddagen visade vi

en som har vaknat och gått ut och

vår vapenmtrl för irländarna.. och
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Vi var klara med midsommarstången vid 16-tiden sen skulle vi
invänta 1730 då spelen skulle inledas med resning av stången..

KJV och FKJ har medlemmar som befinner sig över allt på jorden och en
del skriver resedagböcker som de lägger ut på nätet. Håkan Jakobsson
tjänstgör just nu nere i Liberia och hans resedagbok där ifrån kan man
läsa på http://www.resedagboken.com/Default.aspx?documentId=3&userI
d=87355&section=blog&journeyId=92029
Ett utmärkt sätt att hålla kontakt med dem där hemma och låta dem ta
del av det som man upplever. Med Håkans tillstånd har vi saxat lite ur
hans dagboksanteckningar och tagit med några bilder för att illustrera det
han skriver om. Ni som är ute och reser i arbetet och eller på fritiden gör
likadant och låt oss andra ta del av era upplevelser.
Håkan, tack för initiativet och för lånet av text och bilder.

E

fter många år som
kustjägarbefäl
och
underrättelseofficer gjorde Jan R Ohlson slag i
saken och började skriva
romaner. Hans senaste
bok ”Gränskränkning” är
en hårdkokt spionthriller
som utspelar sig mitt i det
sönderfallande Östeuropa. Huvudperson i boken
är, givetvis, en kustjägare:
Lars Hedlund – kapten i
reserven och till vardags
anställd vid Ericsson.

ken är mer av ett drama där jag
har hämtat miljöer från min egen
uppväxt.

skildringarna varmt levande. Beskrivningen av hur ondskan föder hämnd och ny ondska är
skrämmande i sin vardaglighet.”

Eget förlag

S����� W�������

Janne ger ut sina böcker via eget
förlag

(besök

hans

hemsida:

www.jrbok.se) och han kan stoltsera med fina recensioner. Så här
skrev Olle Grönstedt vid Biblio-

Gränskränkning
(ISBN 91-975787-1-1)

Efter Sovjetunionens samman-

Det blev det privata näringsli-

brott dras de militära installatio-

vet i stället och en bana som egen-

nerna tillbaka från Baltikum.

företagere inom IT-branschen, el-

Detta blir ett eldorado för väster-

ler ”ADB-branschen” som det

ländsk underrättelsetjänst där

hette på 70-talet. Men det militära

även Sverige vill ha sin beskärda

livet fanns hela tiden med paral-

del av de uppgifter som finns att

lellt. Janne var underrättelseoffi-

hämta. KJ-kaptenen Hedlund le-

cer i reserven och 1990 slog han

der en grupp officerare som får i

till igen och blev stammis. Först

uppdrag av MUST att hitta en

som kapten och sedan som major.

pärm med dokument om robotars

Under 90-talet tjänstgjorde han

pricksäkerhet. De tror att det

vid flera militära skolor. Och det

handlar om ett rutinuppdrag men

var här som hans skrivande tog

inser snart att de är förrådda och

fart. När han skrev ihop underlag

har hamnat i en mardröm.

och bakgrundbeskrivningar för
befälselevernas taktikskrivning-

– ”Gränskränkning” är ren-

ar insåg han att han inte bara

odlad thriller som handlar om det

tyckte att det var roligt att skriva

dolda krig som ännu pågår inom

utan att han också hade talang.

demokratins ramar. Svek, miss-

tekstjänst om Jannes första bok:
”Återträff är en fin och medryckande berättelse om pojken
Lars, som vi får följa från femårsåldern till vuxen man med fru
och barn… Tidsskildringen från
50-talet är träffsäker och natur-

PS. Köp boken via www.jrbok.se

Fakta:
Jan R Ohlson: född i Stockholm 1945
numera bosatt i Karlstad. KJ 63-64.
Väger: fortfarande 73 kg. Familj:
hustrun Eva och tre utflugna barn.
Hobby: dyker, tränar och bygger på
sommarhuset. Detta har jag med mig
från min KJ-tid: Envisheten att aldrig
ge upp och den goda fysiken.

Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Amfibiekåren

Läs TIFA
Tidskriften utges fyra gånger per år.

riktad lojalitet och politiska intri-

- Det var väl lite mer av målan-

ger styr både underrättelsetjäns-

de miljöbeskrivningar än vanligt

ten och enskilda medborgare,

inför taktikskrivningarna: ”du

berättar författaren Jan R Ohlson.

sitter i en bandvagn och hör ra-

Idén till skrivandet föddes un-

diosurret omkring dig…” och så

der Jannes många år inom militä-

vidare. De andra sade till mig att

ren. Han började sin karriär som

skriva mer och till slut satt jag och

värnpliktig kustjägare 1963 och

skrev hela kapitel som underlag.

Tidskriften upplyser om vad som händer i
Amfibiekåren ur ett både nationellt
och internationellt perspektiv.
I tidskriften finns fakta- och debattartiklar,
men också historiska tillbakablickar och
internationella utblickar.

blev kvar på ”Skolan” i tio år.
– Jag gick den långa vägen:

Skribent på heltid

korpral, furir och sedan sergeant.

Sedan 2001 skriver Janne nära

1973 flyttade jag till Värmland

nog på heltid men arbetar också

där jag blev fänrik vid I2.

extra med kriminella ungdomar

Det blev dock en förhållande-

åt

Statens

Institutionsstyrelse.

vis kort sejour vid armén. Två år

Hans första roman, ”Återträff”,

senare sade han upp sig.

handlar också om en kustjägare

– Det var skillnad på KJ och

fast då får vi mest följa huvudper-

armén… Egna initiativ var inte

sonens uppväxt och vägen fram

välkomna på samma sätt och –

till värnplikten vid KJ.

ja… det blev något av en kulturkrock helt enkelt, berättar Janne.

– Det finns visserligen ett
mord med i ”Återträff” men bo-

Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år.
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på
postgiro 55 50 14-0, ange namn, adress, telefonnummer,
e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till
Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren.
Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte
och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.
Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift
62:a årgången
Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKA.

11

Kongo – ett land
som inte är ett land

E

tt land där medellivslängden är 30 år och hälften
av befolkningen är under 15 år. Ett land som har
enorma naturtillgångar, men som inte har förmåga
att bryta eller tillgodogöra sig dem själva. Ett antal
grannländer profiterar istället på landets oförmåga
genom att rebellgrupper plundrar, mördar och för ut
rikedomarna ur landet.
Ett land som är 160 mil från väst
till öst och nästan lika mycket
från norr till syd, lika stort som
hela Västeuropa. Ett land som bedömt har 60 miljoner invånare
uppdelade eller tillhörande 250
olika stam- eller etniska grupper
med ungefär lika många olika
språk. Ett land som saknar vägoch järnvägsnät, eller att de som
finns åtminstone är väldigt undermåliga. Där vägarna blir gigantiska gyttjediken under regnperioden. Ett land som inte har

niskor och ligger på norra sidan
av Kongo floden på Afrikas västkust. Tidigare benämndes KongoKinshasa belgiska Kongo och var
den belgiske kungen Leopold II:s
egen kornbod, hans enorma rikedomar byggdes upp genom exploatering och plundring av landområdet. Någon har säkert läst
boken som kom ut för ett tag sedan.

Alla foton: KJV

FN:s största operation
I Kongo-Kinshasa pågår för nuvarande och sedan några år tillbaka
FN:s största fredsbevarande operation, 17 000 soldater ingående i
en styrka benämnd MONUC. Ett
antal miljarder satsas per år för
att försöka förbättra situationen i
landet och försöka införa någon
form av humanare situation en
den rådande. FN-soldaterna kommer i huvudsak från asiatiska
länder såsom Indien, Pakistan,

kanska länder såsom Marocko,
Nigeria, Sydafrika m fl. Inte ett
enda europeiskt land bedrar med
några substantiella truppbidrag.
Europeiska

militärobservatörer

finns det och den division som
finns organiserad inom ramen för
MONUC leds av holländsk marinkårsgeneral, i övrigt lyser i
stort sett Europa med sin frånvaro. Som ni säkert känner till och

varit nere och tjänstgjort i Kongo

olika fraktioner håller makten i

under de senare åren, men det

större eller mindre regioner och

har varit relativt korta punktin-

områden. Ett land som inte har

satser i förhållande till MONUC:s

något eget bankväsende och ing-

förband i övrigt. Lovvärdade

en egen godkänd valuta. Låter det

svenska insatser i ett i övrigt ur

krångligt, men det är faktiskt lan-

europeiskt

det Kongo-Kinshasa, eller Zaire

intresseperspektiv

negligerat land.

som det också kallades en gång i
tiden. Inte att förblanda med
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Brasilien, Paraguay m fl och afri-

alförband och en flygplatsenhet

årtionden tillbaka, där istället

land om ett fåtal miljoner män-

kanska länder såsom Uruguay,

har läst om så har svenska speci-

någon officiell statsledning sedan

Kongo-Brazaville som är ett litet

Bangladesh, Kina m fl, sydameri-

Möjlig insats

I Kinshasa bor uppskattningsvis 10 miljoner människor utan
fungerande infrastruktur och andra mänskliga nödvändigheter, men de tycks klara sig ändå.

En rekognoseringsresa tog mig
för ett kort tag sedan till Kongo-

Kinshasa, en resa som började i
Kinshasa, den så kallade huvudstaden nästan vid Atlantkusten i
väst, via staden Kisingani, cirka
100 mil österut i landet och där
divisionsstaben

är

grupperad,

och till Ituri-provinsen och staden Bunia i nordöstra delen av
landet. I Ituri-provinsen finns det
enorma mängder naturtillgångar.
Syftet med resan var att undersöka hur ett svensk amfibieförband
skulle kunna användas på någon
av de stora sjöarna i östra Kongo.
Sjöarna i östra Kongo representerar cirka 100 mils gräns mot andra afrikanska länder såsom
Uganda, Ruanda, Sudan och Bu-

På landsbygden och i byarna bor man under vad vi uppfattar som traditionellt afrikanskt sätt.
rundi. Ingen av sjöarna, Tanganyika, Kiwu, Edward och Albert,
är mindre än Vättern. Den största,
Lake Tanganyika, är 700 km lång
och cirka 50 km bred på den bredaste platsen. Över dessa sjöar, i
olika omfattning, smugglas guld,
diamanter och andra rikedomar
ut och vapen, ammunition och
annat som behövs för att hålla
konflikterna igång in. Ett femtontal mer eller mindre kända rebellgrupper verkar i det gigantiska
området som östra Kongo utgör

Huvudstaden Kinshasa belägen vid Kongoflodens södra strand.

och lever på att plundra, mörda

och smuggla ut rikedomar i utbyte mot vapen och pengar, en verksamhet som gör att lokalbefolkningen ständigt får sitta emellan
och terroriseras. FN-styrkan försöker begränsa och kontrollera
rebellernas verksamhet samtidigt
som de försöker få de kongolesiska förbanden i området att hjälpa
till å landets vägnar. De kongolesiska förbanden har ofta inte fått
lön på länge från den-icke-befintliga staten och måste på sätt bedriva egen verksamhet för att

Divisionsstaben i Kisingani, vackert belägen i en före detta handelsstation vid Kongofloden.
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Hotellen är inte av europeisk standard, men man får ta seden dit man
kommer.
FN-trupperna som finns i Kongo är relativt välutrustade med moöverleva, med plundring och an-

patrullverksamheten i huvudsak

derna pansarskyttefordon och annan militär materiel. Förbanden

nan kriminell verksamhet mot

dagtid. Ett svenskt amfibieför-

genomför dagligen många vad de benämner som operationer. Divi-

lokalbefolkningen som följd. Allt-

band med stridsbåtar och sofisti-

sionens stabschef berättade stolt om hur många operationer de ge-

så en smet av rebell- och icke kon-

kerade sensor med lämplig mängd

nomfört och hur många de hade planerat. Sedan när man förstod

trollerad militär verksamhet där

skyttetrupp skulle vara ett bra

vad en operation är så blev det inte lika imponerande. Truppen åker

den förtryckta lokalbefolkningen

komplement eller ersättning till

i sina pansarskyttefordon längs de fåtal framkomliga vägar som

får sitta emellan. För att försöka

de resurser som FN idag förfogar

finns och blir man beskjuten så skjuter man tillbaka och rapporte-

kontrollera sjövägarna över de

över i området. Om det blir en

rar det som en framgångsrik operation. Rebellerna verkar således i

nämnda sjöarna så finns det idag

svensk insats eller ej i området är

bushen och FN-trupperna på vägarna, det utvecklade mobiltele-

två så kallade uruguayanska ri-

absolut inte min sak att ha syn-

fonnätet gör att rebellerna har god förvarning om när FN kommer.

ver-in kompanier i området. De

punkter på, men ur ett militärt

åker gummibåtar, typ Zodiac,

och amfibiskt perspektiv kan jag

och ett par större plastbåtar, typ

bara konstatera att ett amfibieför-

svenska albin 25:or eller liknande,

band definitivt skulle ha en för-

och patrullerar på två av de fyra

måga att påverka situationen i

sjöarna, Lake Kiwu och Albert.

området.

De har begränsad mörker- och radarförmåga och således bedrivs

Kongofloden är Kongos livsnerv och flyter igenom hela landet från
öster till väster. Floden användes som transportväg när kolonisatörerna gav sig in i landets inre. Upptäcksresaren Stanley kom till
den plats där det inte längre gick att ta sig fram längre på färden
österut, färden stoppades av gigantiska vattenfall. Platsen döptes
till Stanleyvill och fallen till Stanley-fallen. I dag heter staden Kisingani och cirka en miljon människor bor i området. Floden är
fortfarande den viktigaste transportleden. Kunskapare sägar att
om Kongofloden dämdes upp och man byggde kraftverk så skulle
elenergin räcka för hela södra södra Afrika, snacka om livsnerv.
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Trots omständigheterna ser människorna relativt välklädda och välnärda ut.

För att försöka beskriva situatio-

tid att hoppas på. Men samtidigt

nen i Kongo-Kinshasa och försö-

kunde man läsa i Svenska Dag-

ka ge en bild av landet har jag

bladet den 30 juni i år: Se artikel

skrivit längre bildtexter till ett an-

här till höger.

tal bilder, läs och försök förstå –
ett land som egentligen inte är ett
land.

C������� C�������

Som avslutning, FN och världen
hoppas på att det val som är planerat till den 30 juli ska förändra
situationen i Kongo-Kinshasa till
det bättre. Hoppas att så blir fallet, befolkningen är värda en bättre situation än idag och en fram-

Saxat ur Svenska Dagbladet 30 juni 2006 19:19

Tiotal döda i Kongos valrörelse
Ett tiotal personer dog när polis öppnade eld mot demonstranter på den
första dagen av Kongo-Kinshasas första valrörelse på över 40 år.
Flera hundra demonstranter från en etnisk och religiös grupp som söker
självstyre för sin region hade samlats i staden Matadi i sydvästra Kongo för
att fira självständigheten från Belgien 1960 när polisen öppnade eld.
- Vi vet ännu inte varför polisen ingrep för att upplösa demonstrationen,
uppgav på fredagen Jean-Tobie Okala, biträdande talesman för FN:s mission i landet.
Tidigare under dagen hade säkerhetsstyrkor använt tårgas mot regeringskritiska demonstranter i huvudstaden Kinshasa. Företrädare för oppositionen hade uppmanat sina anhängare att riva ner valaffischer och angripa
valmöten i en valrörelse som anses styrd av regimen.
President Joseph Kabilas tal har sänts direkt i den statliga televisionen
medan andra kandidater fått kämpa för plats i medierna.
Landets första president- och parlamentsval sedan självständigheten ska
hållas den 30 juli.
KINSHASA TT

För första gången i FN:s historia så har man organiserat förbanden
i en division. Divisionen består av flera brigader och i Ituri-provinsen är brigaden en nationellt mixad sådan. Brigadchefen är från
Bangladesh och under sig har han en pakistansk, en marockansk
och en bandladeshisk bataljon plus brigadförband från ytterligare
ett antal länder, bland annat ett fältsjukhus från Kina. Officerna
pratar i de flesta fall någon form av engelska, men soldaternas förmåga i engelska språket är oftast ytterst rudimentär eller lika med
noll. Befolkningen pratar inte engelska utan swahilibesläktade
språk och en del franska. Här kan man prata om ledarskapsutmaningar!

Kongo är ett mycket sjukdomstätt område, ett av de värsta i Afrika
sägs det. Malaria av många olika sorter är mycket utbrett. Vår följeofficer från Nigeria hade sin egen teori om malaria och olika människors tålighet mot densamma. Enligt sin egen uppfattning så tål
han tusen gånger mer malariamyggstick än en europé och skulle
han få malaria så går det onda att springa bort genom ett ordentligt
fyspass, svettas ut det onda. Hjälper inte det så byter man blod.
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Vad hände innan KJV och FKJ
K

apten Eriksson! – Ja, hej, jag heter Magnus Almgren,
jag skulle göra KFÖ med ditt KJ-kompani... – jag är
tandläkare. – Handräckningen? Då får du ringa till... !

len nu, nästa som en egen organi-

Så inleddes 1984 ett fruktbart

Stockholm. Vi slog alla rekord i

samarbete mellan Övlt Leif Ecka

deltagande, 144 stycken kom, vi

Då fick vi också för första gången

I Gävle samlade Magnus ett

Eriksson och Magnus Almgren,

var tvungna att säga nej till

se några äldre bröder stiga upp på

gäng lokala KJ på kurs ”Strid i be-

som ledde till ett stort antal akti-

många. Enastående stämning, ma-

scenen för att tala om att de bildat

byggelse” Slutdagarna gjordes i

viteter för kj i förskingringen och

terieldemonstration av Wemmas,

en organisation som hette kustjä-

Södertälje. Chefen där hade ald-

slutligen utmynnade i KJV.

fantastiskt bildspel, och avslut-

garveteranerna. Verkade intres-

rig sett så väldisciplinerade solda-

Magnus som kom utifrån och

ning med att alla 144 kj sjöng ”Du

sant, men vad skulle det bli av

ter på kurs....Tja, vad säger man?

gjort sin GU som läkarassistent

gamla du fria”. Vilken stämning!

det?

KJ-kvalitet...!

under somrarna mellan studier-

Nu hade vi tillgång till ett re-

na, fanns sig känna sig som fisken

jält adressregister, som gjorde att

i vattnet på 3:e kjkomp. Profes-

det var lättare att ta nästa steg,

sionalismen, sammanhållningen,

vilket blev en Korsöträff. Ett till-

humorn. Fantastiska, åtagna män-

fälle att få uppleva gamla minnen

niskor. Kul! Till och med tross-

och gråta en stund. Alla genera-

sation för gamla kj. så för att liva

Staben drunknade i hundratals kort....

upp vintern lite ordnade vi en

Vi fick behålla baskern utan

träff på Glädjehuset i Stockholm,

gaffel, men halva slaget vann vi.

dit det kom 300 kj för förbrödring.

Gaffeln är kvar.

Vi avvaktade lite för att se vad
som skulle komma ut av det.
Under tiden kom ett hot mot kj
– gaffeln skulle tas bort!
Krävde aktion, tyckte Magnus,

Senare agerade ”Gävle-kj” Bstyrka i en lokal övning för hemvärnet i Gävleborg. Första B-styrkan med frivilliga kj, kanske
embryot till dagens insatsstyrka?
Stor hjälp som vanligt av Christer

chefen Lt Wicklund tyckte att det

Carlsson, som såg till att vi fick

var den bästa förbandsplats han

(på den tiden unika) AK5 B upp

någonsin haft på en KFÖ.

till oss i Gävle som vapen. Många

Så kul att Magnus kom in som

nyfikna och beundrande blickar

instruktör till 4:e Kj-komp vid

från hemvärnsmännen... Över-

nästa års KFÖ, med Ecka som vi-

betyg

karierande kompanichef. På nå-

Och vi hade kul!

från

övningsledningen.

got sätt fann Magnus och Ecka
varandra i synsätt och ledarstil,

Dags för KORSÖ-träff nr 2!

så de fortsatte att umgås. Efter ett

Igen massor med folk , skjutning-

tag kom behovet att göra något

ar, middag...ja ni vet....!

för dem som inte fick nöjet att bli

Då tyckte Ecka och jag att det

inkallade på KFÖ. Varför inte leta

var dags att slå våra påsar ihop

rätt på lite folk lokalt runt Sandvi-

med KJV, som nu vuxit, och vi

ken och se ifall man kunde träffas

överlämnade symboliskt vår kas-

vid något tillfälle?
Ecka var perfekt med sina kontakter in på Pliktverket, där vi
kunde få adresser till gamla kj.

tioner var med, från de första till
de senaste. Skjutningar, våldsam

I14 i Gävle ställde vänligt upp

landstigning, och middag förstås!

med officersmäss. Lite gruff runt

Mycket lyckat! Christer ”Beduin”

”vi har aldrig släppt in icke-office-

Carlsson var en stödjande klippa

rare på mässen förut” släppte de

som vanligt – ordnade allt med

vänligt nog, inte minst på grund

det praktiska. Tack Christer!

av att de fick understruket att det

Många i de första årskullarna

var väldisciplinerade kustjägare

fick träffa varandra för första gång-

och inga vanliga bassar som skul-

en på mycket länge, och i de leden

le vara med. Det blev runt 40 per-

började det gro en idé att grunda

soner, trevlig middag, föreläsning

en organisation för gamla kj.

av P-Å Schörling, sammanfattningsvis mycket lyckat!

En ytterligare träff i Karlskrona ihop med 3:amfbat samlade

Vi fick blodad tand och funde-

dryga hundratalet kj för skjut-

rade om vi inte skulle göra en

ningar demonstrationer och sam-

större träff? Vi provar blev svaret

varo. Christer Carlsson som van-

...utskick via KA1 till flera hundra

ligt ordnande allt det praktiskta.

kj som anmälde sig till kustjägarträff i Sidenkällaren på Söder i
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sa till ordf i KJV på middagen.

Leif Eriksson och Magnus Almgren

Vi hade ju rätt god vind i seg-

så med hjälp av adressregistret
gjorde ha ett stort utskick med
uppmaning att skriva till inspektören för Kustartilleriet och kräva

Adressregistret fördes över till
KJV:s kansli.
Och på den vägen är det......

M����� A������

att gaffeln skulle vara kvar.
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En man med ett ärende

Operation Två - Fyra - Två
K

Vår svenska trio: Jan Guillou,

unnig, inte bara påläst, har säkert varit på de
platser som beskrivs, vet det mesta om de vapen och utrustningsdetaljer som beskrivs, har säkert använt dem personligen under praktisk övning, god person- & miljöskildrare, vet hur man ökar
spänningen i en berättelse, kan sin historia samt
har humor mitt i allt det hemska han skriver om.

Robert Karjel och nu Rolf G Smith
håller mycket väl internationellt.

OPERATION TVÅ-FYRA-TVÅ
Av Rolf Gordon Smith
Bokförlaget R.G.S. Ord & Handling
2006
Iwan 2006-04-23: Iwan Morelius,
hedersledamot av Svenska Deckarakademin, Crime Writer´s Association, Myster Writers of America, AIEP
(International Association of Crime
Writers).

Ja, så skulle jag vilja sammanfatta

amerikanska elitförband, förut-

denna mycket välberättade och

om de främsta i Sverige, Kustjä-

välskrivna thriller, som är minst

garna, arméns Jägarskola i Kiru-

lika bra som vilken anglosaxisk

na m fl. Han får anställning vid

eller amerikansk bestseller av de

SAS, räknat som världens främsta

den kommer ut vintern 2006/07.

stora namnen – Ken Follett, Ro-

elitförband

med

Den ser jag verkligen fram emot

bert Ludlum, Tom Clancy, Jack

amerikanska SEALS, där ju även

och jag önskar Rolf lycka till med

Higgins eller Alistair MacLean.

Jan Guillous kommendörkapten

denna utmärkta thriller.

Skulle jag komma med någon kri-

Hamilton utbildats.

tillsammans

tik så är det att vissa avsnitt av

Han får tillsammans med ett

politisk och historisk karaktär har

30-tal andra officerare uppdraget

en tendens att bli långa och gan-

att ta sig in i Bosninen för att do-

ska torra.

kumentera de fruktansvärda över-

Som

gammal

officer/soldat

grepp som serberna utövat på bo-

fängslades jag naturligtvis av alla

snienmuslimska

civila.

Bland

de skjutvapen, datateknisk ut-

annat säger ett rykte att man hål-

rustning och hjälpmedel som den

ler några hundratals kvinnor i ett

moderna agenten/soldaten idag

läger, där tortyr och våldtäkter

har till sin hjälp. Det Bo Lundin

tillhör den dagliga rutinen.

skrev i sin recension av denna

Uppdraget ”skiter sig”, som

bok håller jag med om. Ian Fle-

man ibland uttrycker det när något

mings beskrivningar av alla de

går riktigt snett, vilket det gör här.

extraprylar James Bonds vapen-

SAS-soldaterna blir brutalt in-

expert Geoff Boothroyd förser

dragna i det Bosniska inbördes-

Bond med verkar tagna från But-

kriget.

tericks i jämförelse med vad som
förekommer i denna thriller.

Andra delen av denna thriller
utspelar sig 11 år senare då Ric-

Men detta är inte enbart en

hard Scott fått uppdraget att kolla

spännande, mycket spännande,

upp en viss libanesisk affärsmans

thriller. Författaren Rolf G Smith

eventuella samröre med Al-Qae-

vill att läsaren ska ta ställning till

da, den idag så fruktade terroror-

det han berättar. Allt är inte vad

ganisationen. Undersökningen av-

det tycks vara vad gäller den

slöjar

långvariga schismen mellan Pa-

organisation, som har infiltrerat

lestinier och Israeliterna.

det islamska terrornätverket. Så

ännu

en

underjordisk

Stormakterna har sin del i vad

sakteliga uppstår misstankarna

som hänt och kommer att hända i

att denna organisation planerar

ett av de mest oroliga hörnen i

något fruktansvärt, som får 11

världen just nu.

september-dådet och alla övriga

Läsaren får förklaringar till
vad, och kanske framförallt till
varför kriget i Jugoslavien bröt ut.
Huvudperson är svensken Ric-

terrordåd att framstå som mer än
bleka.
Frågan är dock vad och var
detta dåd kommer att utföras.

hard Scott med mycket gedigen

Rolf G Smith har utlovat en

utbildning vid olika engelska och

fortsättning på denna bok och

Rolf Gordon Smith om boken och Rolf Gordon Smith
Angående bakgrunden till romanen
så har den sin utgångspunkt i attackerna den 11 september 2001
och den säkerhetspolitiska utvecklingen som följt. Jag och många
med mig blev en aning förundrade
över hur snabbt jakten inriktades
mot ett huvudmål. Mot bakgrund
av USA:s utrikespolitiska engagemang och i synnerhet dess närvaro
i Mellanöstern fanns det flera intressanta spår att nysta i. Med utgångspunkt i de klassiska frågorna:
Vem/vilka har motivet? Av dessa
vem/vilka har kunskapen? Av dessa
vem/vilka har erfarenheten och resurserna? Svaren på dessa frågor
vaskar onekligen fram en lista på
såväl fristående såväl som statskontrollerade organisationer som
inget hellre önskade än att skada
USA. Utifrån denna bakgrund målas ett scenario som bryter mot den
bild vi vant oss vid.

Paragraf 9 kommer bland annat att
belysa regeringens befogenheter
att sända svensk trupp på internationella uppdrag. Därav namnet
”Paragraf 9” vilket är den paragraf
som reglerar regeringens befogenheter och ansvar.
På sin plats är väl några rader om
mig själv. Född 1958 i Göteborg
och gjorde min grundutbildning
på KJ 75/76. Fortsatte sedan min
militära utbildning inom arméns
Jägarskola och var fram till 83 formellt placerad på Lapplands Jägarregemente. Därefter har jag haft
förmånen att skaffa mig erfarenhet
av internationellt arbete vilket också avspeglar sig i mitt skrivande.
Sedan sex år bor jag och familjen
i Österskär där jag också har min
verksamhet placerad. Vid sidan
om författarskapet arbetar jag som
konsult med inriktning mot bland
annat informationssäkerhet.

Värt att tillägga är att romanens
huvudkaraktär har sina rötter från
KJ…

R��� G����� S���� K�-76

Just nu så är jag i full färd med
efterföljaren till ”Operation TvåFyra-Två”. Handlingen kommer att
utspela sig i Afrika, (med fokus på
Demokratiska Republiken Kongo
fast går under annat namn i boken).

Vill du läsa mer om boken så kan du gå in på dessa länkar
http://www.adlibris.se/
http://www.bokus.com/se/books/generated/pa_tapeten.shtml
http://www.internetbokhandeln.se/
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Förbundet Kustjägarna – Kurskatalog 2006
Summering av första halvåret

Datum
(kurskod)

Då har första hälften av utbildningsåret gått och det kan vara läge att

4-6/8
Kurs Distans
Målgrupp = alla
4206804154
genomförande
4-11/8
50 mil Distans
12/8
Kurs Orientering/
Målgrupp = alla
4206804106
fysisk träning/ skjutning
Augusti,(v 32) Kurs SUB/mtrl-tjänst A-dyk
Målgrupp = KJ-IS
4206804506
Adyk
21-23/8
Kurs Verifieringsövning KJ-IS
Målgrupp = KJ-IS
4206804507
24-27/8
Kurs Bataljonsövning 2
Målgrupp = KJ-IS
4206804508
24-27/8
Kurs Bataljonsövning 2
Målgrupp = alla
4206804509
– b-styrka
September
Kurs Orientering/
Målgrupp = alla
4206804107
fysisk träning/ skjutning
9-10/9
Kurs Överlevnad II
Målgrupp = alla
4206804131
Försvarsuppysning
11-15/9
Kurs Dykutbildn. Repetition
Målgrupp =
4206804510
KJ-IS/Adyk
15-16/9
Kustjägarnas 50 års jubileum
Målgrupp = alla
September
Kurs Spaning-Adyk
Målgrupp =
(v 38-39)
(5 dagar)
KJ-IS/Adyk
4206804511
Oktober
Kurs Försvarsupplysning,
Målgrupp = alla
4206801042
lokalträffar 3
Oktober
Kurs Orientering/
Målgrupp = alla
4206804108
fysisk träning/ skjutning
Oktober
Kurs Förhörsteknik
Målgrupp = alla
4206804137
internationell inri., försvarsupplysning
Oktober
Kurs Finlandsövn med Kjkomp
Målgrupp = KJ-IS
4206804512
(ve 42-43) (5 dagar)
30/9-1/10
Kurs Överlevnad III
Målgrupp = alla
4206804132
Försvarsuppysning
13-15/10
Kurs Grundläggande Målgrupp =
4206804513
KJ_IS utbildning
kj-utbår 89 och senare
November
Kurs Orientering/
Målgrupp = alla
4206804109
fysisk träning/ skjutning
November
Kurs Försvarsupplysning,
Målgrupp = alla
4206801043
lokalträffar 4
November
Kurs SAMMARIN – KJ-IS
Målgrupp = KJ-IS
4206804514
(ve 45-46 alt 44-45) (5-7 dagar)
November
Kurs SAMMARIN – B-styrka
Målgrupp = alla
(ve 45-46 alt 44-45) (5-7 dagar)
4206804515
November
Kurs SAMMARIN
Målgrupp =
(ve 45-46
– KJ-IS/A-dyk
KJ-IS/Adyk
alt 44-45)
(5-7 dagar)
4206804516
25-26/11
Kurs Krav Maga
Målgrupp = alla
4206804171

summera vad vi genomfört samt blicka framåt mot andra hälften av
året. Vårt flaggskepp och nydanande projekt KJ-IS pågår för fullt, ett
20-tal killar har lagt ner enormt mycket tid på att kompletterings- och
vidareutbilda sig. Kurserna har varit självständiga kurser eller integrerade kurser tillsammans med kustjägarkompaniets pågående
grundutbildning av kjkomp 05-06. Av de 25-tal intresserade KJ-IS soldater som togs ut för utbildning i februari-trakten har ett fåtal klivit
av olika skäl, men också ett antal direktrekryteringsbara klivit på tåget. Av man kliver av kan till exempel bero på förändrade sociala och
arbetsmässiga förhållanden, man kan inte lägga ner den tid som man
trodde sig disponera vid starttidpunkten. Ingen nesa åt er som valt att
kliva av, KJ-IS är tänkt att fungera just på det sättet, man ska kunna
delta i utbildningen och verksamheten relaterat till hur mycket tid
man har att disponera.
Någonstans går gränsen och då får man göra en prioritering. Ni är
givetvis välkomna tillbaka till gänget om och när situationen förändrar sig. De som jag ovan benämner som direktrekryteringsbara och
som har anslutit under resans gång är till exempel värnpliktiga från
föregående värnpliktskull. Ni kan oftast stoppas rakt in i utbildningen i och med att ni själva och era befäl har era prestationer, förmågor
och kunskaper färska i minnet. Hur som, KJ-IS rasar på med stormsteg och visar hittills att vi gjort rätt antaganden i försöket med att ha
en ”vassare” personalpool med där till hörande riktad kompletterings- och vidareutbildning. Gänget har deltagit i ett par utomstående, icke-amfibiska, övningar, till exempel tolkskolans övningsverksamhet och rönt uppskattning för sin förmåga i olika avseenden. Bra
jobbat hittills, nu går vi vidare mot andra halvtid och prövar KJ-IS
konceptet under höstens amfibiska övningar för att senare utvärdera
provet under höstens slutdel.
En sak som vi inte gått i mål med, kopplat till KJ-IS, trots ambitionen har varit att få igång en motsvarande verksamhet för stridsbåtsbesättningar. Vi har haft uppstartsmöten och samlat ett gäng om 3040 grundutbildade båtkillar som vill kliva på tåget, men av olika skäl
har vi inte orkat igång ordentligt. Trots detta så har ni nämnda båtkillar kunnat användas till andra verksamheter och vi är och har varit
med och bevakat era unika kunskaper på olika sätt. Till er som hittills
engagerat sig i KJ-IS verksamhet på olika sätt vill jag rikta ett stort
tack och uttrycka min beundran för den tid som ni lyckas skapa i förhållande till era övriga dagliga gärningar, men också för den uppfinningsrikedom och prestigelöshet som ni uppvisar när det gäller att
skapa bra utbildnings- och övningstillfällen för våra killar.
Under första halvåret har vi också bedrivit överlevnadsutbildning,
teoretisk sådan hittills och jag hoppas att ni fullföljer med praktiska
moment under hösten. Vitsgarn ligger där bara och väntar på er. Likaså har Nijmegengänget tränat för fullt och är snart på väg ner till Holland för att försvara FKJ:s färger på de holländska vägarna. Lycka till
och se till att hålla fanan högt enligt vad ni uppvisat tidigare år. Dessa
två verksamheter är sådana där vi lätt kan bjuda in frivilliga människor från andra förbund och organisationer, vilket också har skett.
Paddlingsträningen startades upp i slutet av april och ett antal trä-

Kursnamn

Vem kursen riktar sig till

Observera att kurskatalogens kurser detta år är indelad för olika
målgrupper. Kurserna märkta med Kj-IS är endast till för dem som sökt
och blivit antagna till vår insatsstyrka.

ningshelger har avverkats sedan dess. Det lutar mot en grupp om åtta

F����������� ����� ����
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Övriga kurser dvs de som är märkta med Målgrupp= Alla, kan sökas
av alla våra medlemmar som fyller de för kursen stipulerade kraven.

till tolv kanoter som den 4-6 augusti placerar baken i klepperkajakerna

Sammanfattningsvis, första halvåret har inneburit en massa och bra

för att avverka de obligatoriska 100 distansminuterna inom max 48 tim-

utbildningsverksamhet och tittar du här i jämter så ser du att andra

mar. Parallellt med träningen har många timmar lagts ner på att serva

halvåret har förutsättningar för att bli lika intensivt om omfattande som

och sätta ihop det klepperbestånd som numera finns i containrar vid

det första. Det är bara att ta del av utbudet och hoppa på tåget, det finns

Amf 1 Berga. Detta gör att det på sikt kommer att finnas en klepperflot-

utbildning som passar alla på något sätt.

ta både för FKJ:s och kustjägarkompaniets verksamhet. Vi kanske ånyo
kan få uppleva en värnpliktspaddling i klepperkajaker istället för i plastkajaker som har varit brukligt de senaste åren, vem vet, vi får se.

C������� C�������
U������������������, F�������� K����������
073-088 83 63
beduin@chello.se

Snart Distanspaddling
Under maj till juli har som van-

kommer det att finnas en an-

ligt ett gäng tränat idogt inför

senlig mängd att använda för

årets veterandistanspaddling,

olika ändamål.

numera givetvis en kurs inom

Som paddlingsplats är Ber-

ramen för Förbundet Kustjä-

ga helt ok. Det finns bra och

garnas verksamhet. Fem till tio

småskuren skärgård direkt ut-

kanotpar per träningshelg har

anför hamnområdet och det är

det blivit och det innebär att

lätt att få ut fyra- till sex-tim-

det kommer att bli runt åtta till

marsträningspass utan att be-

tolv kanotpar som genomför

höva köra samma sträckning

själva distanspaddlingen den

om och om igen. Platsen direkt

4-6 augusti. Fyra träningshel-

utanför Amf 1 hamnområde

ger är avklarade när detta

vid Berga, norra delen på Hårs-

skrivs och nu får var och en

fjärden, är betydligt mer öphar inte riktigt rett ut vem som

båttrailers. I år har vi haft tillgång

pen än motsvarande plats på

vet i augusti. Nytt för året har

slutligen skall ha tillgång till

till klepperkajaker, hela amfibie-

gamla Amf 1 Rindö och därför

varit att vi precis som rege-

Amiralsholmen och faciliteterna i

systemets mängd av dylika far-

blåser det normalt mer på Ber-

mentet Amf 1 har omlokalise-

anslutning därtill, hoppas att det

koster är tillfraktade till Amf 1 i

ga än på Rindö, men vind ger

rat vår träning till Berga och

slutligen blir en plats för kanoter

containrar och FKJ har påtagit sig

som sagt träning och det är

området där omkring, det vill

och kanotträning. Om det skulle

ansvaret att ta hand om materiel-

bara att tacka och ta emot. Då

säga träningarna startar och

bli så, så skulle en låg bryggan-

en. Efter hand plockar vi ihop ka-

är det bara att be till padd-

avlutas vid Amiralsholmen på

läggning, läs låg pontonbrygga,

noter och gör dem sjödugliga och

lingsguden att han håller sin

Amf 1 Berga. Där finns finna

var till sin fördel då platsen idag

användbara. Materialet är av oli-

skyddande hand över oss den

lokalitet i form av stora perma-

egentligen bara har en upp- och

ka kvalitet och en hel del handpå-

4-6 augusti och att veterandis-

nenta tält för förvaring av ka-

nedgångsplats för kanoter, nämli-

läggning krävs för att få ihop

tanspaddlingen avlöper väl.

noter och tillbehör. Regementet

gen en smal sjösättningsramp för

dugliga kanoter men i slutänden

träna vidare själv inför slutpro-

C������� C�������

Hur man anmäler sig till kurser och aktiviteter i FKJ

G

enom att läsa kurskatalogen här bredvid så bestämmer man sig för vilken/vilka kurser man
vill och kan delta i. Observera att samma kurskatalog
finns utlagd på KJV och FKJ hemsidor och att den
digitala version oftast uppdateras tätare än vad tidningen kommer ut.

och eventuellt övrig information

tetsansvarig är mottagare av

som efterfrågas för aktiviteten el-

anmälan, således ingen anmä-

ler kursen. Anmälan innehållande

lan via kansliet, och kurschefen

ovanstående information skickas

anger från fall till fall vilket an-

via e-post till kurschef eller motsva-

mälningssätt som gäller, e-post

rande som står angiven i kurs- el-

och eller vanlig post och eller

ler aktivitetsannonsering för ak-

via telefon. Huvuddelen torde

tuell kurs eller aktivitet. Kurschef

idag ha tillgång till e-post och

Håll således uppsikt både i tid-

fatta aktivitet jag vill delta i, t ex

eller ansvarig kan också ha angi-

därför kan detta anses vara hu-

ningen och på hemsidorna om

Kurs och kurskod, som står i kurs-

vit att det går att anmäla sig via

vudanmälningssätt. Vid fråge-

uppdateringar som sker efter

katalogen, exempelvis Distans-

brev/vykort till någon angiven

tecken går det alltid att höra av

hand. Anmäler sig för delta-

paddling träning 1, 4206804150,

adress eller via telefonnummer

sig till undertecknad eller angi-

gande gör man i så stor ut-

vidare namn, adress, telefonnum-

som anges. När anmälan senast

ven kurschef.

sträckning som möjligt via e-

mer, medlemsnummer, helst ock-

skall vara tillhanda anges i kallel-

post, i andra hand genom vanlig

så e-postadress och personnum-

se och information till respektive

post eller i sista hand via tele-

mer (när det specifikt efterfrågas

aktivitet eller kurs. Sammanfatt-

fon. Anmälan skall alltid om-

till den aviserade verksamheten)

ningsvis; kurschef eller aktivi-

C������� C�������
U������������������
F�������� K����������
073-088 83 63, beduin@chello.se
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Övning Neptun – KJ-IS var med
mycket utrymme för egen tolk-

i grupp under svåra förhållan-

ning i den ordern och det passade

den, att kroppen klarar mer än

oss fint. Inryck och första kontak-

vad man tror bara man har rätt

ten med den patrull som vi skulle

inställningen till uppgiften och

gå med inleddes med plutons

gruppen samt vikten av en god

snabbmarsch 6,5 km med strids-

och välbalanserad fysisk status.

väst, vapen och stridssäck. Gott,

Man kan inte agera som en in-

man blev varm i kläderna direkt

divid under de förhållanden

och vi kunde börja integreras i

som rådde under övningen

patrullerna. Sedan under kvällen

utan alla patrullmedlemmar

och natten packade vi vår person-

måste hjälpa varandra för att

liga utrustning för att den skulle

uppnå uppsatta mål. Detta gäl-

bli så lik packplanen som möjligt.

ler alla medlemmar i patrullen.

Grunden för att kunna delta i övning Neptun lades under tidiga våren,
med bl a långa snabbmarscher.

Sedan följde en strapats som nu i

Chefen ska hjälpa gruppen men

efterhand gjort att man känner

den enskilde soldaten måste

Bakgrund

lor.

Frågorna var många men

sig några centimeter längre, lite

även ta sitt ansvar och stötta

I mitten av juni bedrev KJ-

svaren få, men vad vi säkert vis-

stoltare och ökat förståelsen för

chefen i dennes arbete. Alla

komp övning Neptun. Delta-

ste var att vi inte hade en lätt upp-

Kustjägarnas symbol Treudden!

hade vi perioder då vi kände

gare på övningen var KJ-komp

gift framför oss och att noggranna

med inneliggande kull och för

förberedelser med mycket marsch-

Erfarenheter

det är viktigt att man som pa-

första gången i historien även

träning var av största vikt. Myck-

Vi fick inte veta i vilka patruller vi

trullmedlem tar ett steg fram

personal ur KJ-IS. Vi, tillika

et tid lades på fysisk träning med

skulle genomföra övningen med

och stöttar patrullen extra

författare av denna artikel fick

marschträning, löpning, styrke-

för än kvällen innan, men trots att

mycket under de perioder man

den unika möjligheten att få

träning men även den mentala

vi hade kort tid på oss att lära kän-

känner sig stark och att man

Foto: FKJ

oss svagare eller starkare och

representera KJ-IS samt få ta

blir stöttad under de perioder

del i det nya samarbetet mellan

man ev. känner sig lite svagare.

KJ-IS och KJ-komp. Alla solda-

För att klara av att lösa en upp-

ter inom KJ-IS med en annan

gift bra eller till och med väl-

bakgrund än KJ måste genom-

digt bra under svåra förhållan-

föra samma utbildningskon-

den i skarpt läge kravs det

troller som KJ för att kunna

tidigare erfarenhet från sådana

verka inom förbandet. Det två

förhållanden.

personer som idag är verksamma inom förbandet med annan

Tack...

bakgrund än KJ är Christoffer

Vi vill tacka hela befälslaget

GU K3 03/04 DivUnd samt Jes-

på KJ-komp för att ni tog tagit

per GU BASSÄK 97/98 och öv-

emot och bedrivit riktigt bra

ning Neptun var vår första ut-

utbildning. Ni har gett oss

bildningskontroll

möjligheten att få unika erfarenheter som kommer att ha

Förväntningar

med oss livet ut. Vidare vill vi

Övning Neptun började för oss

även tacka 1: a KJ-pluton 05/06
Foto: FKJ

för att ni alltid ställer upp på

samt med den viktiga informa-

förberedelsen kändes viktig att

na varandra fungerade samarbetet

slita och svettas tillsammans

tionen ”börja träna”. Vår första

lägga tid på. Det mesta av förbe-

mellan oss och våra tillfälliga pa-

med er under övningen. Vi vill

reaktion var; vad är Neptun

redelserna skötte vi på vår fritid

truller mycket bra under hela öv-

även tacka Dick och PH för att

och hur går den till? Svaret vi

då vi likt alla inom KJ-IS har civi-

ningen. Vi vågar nog säga att alla

ni lägger ner både själ och

fick från våra kamrater som re-

la arbeten vid sidan av den mili-

som deltog i övningen fick både

hjärta i ert arbete med att ut-

dan är Kustjägare var att det är

tära utbildningen.

nya och större erfarenheter inom

bilda oss.

en mängd områden. Det är omöj-

tacka alla våra kamrater inom

i början av mars då vi fick ett
mail med datum för övningen

Skademoment under övningen.

lång, jobbigt, svettigt och tung.
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oss från KJ-IS och för att vi fick

Slutligen vill vi

Detta svar gjorde inte oss lug-

Inryck

ligt att gå in på alla nya lärdomar

KJ-IS för att ni/vi stöttar var-

nare på något sätt, utan snarare

Vi hade fått ordern ”gå och att

och erfarenheter efter en sådan här

andra och hälsa att vi snart ses

tvärt om. Vi fick luddiga skild-

bryta är inget alternativ för er

övning men några av de mest på-

på övningsfältet igen.

ringar om avsvimmade män-

grabbar” av Dick, utbildningsan-

tagliga erfarenheterna som vi erfor

niskor och ostskivor till fotsu-

svarig på KJ-IS. Det fanns inte

var inom vad det innebär att arbeta

C���������� ��� J�����

Rapport från Underrättelsecellen i Afghanistan

H

är kommer ett urdrag ur den öppna svenska
rapporten som vi i underrättelsecellen skickar
till ATK på vecko- och månadsbasis. Medveten om
att den är något dyster men sån är verkligheten...
Håll till godo

från ISAF HQ är nu antalet inci-

full raketer, typ BM1, har avfy-

denter första halvåret 2006 lika

rats mot både GoA och ISAF

stort som under hela 2005.

under månadens gång men ef-

Vi är ett halvdussin gamla Kust-

talibanledare har utropats en hög

jägare som just nu tjänstgör i
den Svenska kontigenten i norra

De många attacker som skett

fekten har varit låg pga dålig

gentemot skolor har föranlett att

träffsäkerhet. Det nya Modus

GoA gett mandat att beväpna skol-

Operandi att använda motorcy-

vakter nattetid i hela landet, detta

kelburna skyttar har ökat kraf-

är något som redan märkts av i

tigt och månadens rapporter ty-

befattning inom lokala polisen

PRT MeS område och det råder

der på att ISAF kan bli ett mål

med ökad oro bland civilbefolk-

oklarheter i det mandat som utde-

för en sån attack. De motorcykel

Afghanistan. Kustjägare i Af-

burna skyttarna jämsides med

ghanistan finns främst repre-

Improvised Expolsive Devices

senterade inom de olika under-

(IED) attacker är att bedöma

rättelseavdelningarna men även

som de farligaste alternativen

inom polisen och vakt och es-

för ISAF enheter just nu.

kort plutonen. De flesta av oss

OMF rapporteringens fram-

bor på den Svenskledda campen

marsch verkar tyda på att dessa

Provincial Reconstruction Team

inte längre känner sig begrän-

(PRT) i Mazar-e-Sharif. Vårt an-

sade eller pressade av vare sig

varsområde motsvarar storleks-

ISAF eller GoA, OMF rapporte-

mässigt ungefär Danmark, Skå-

ringen indikerar att dessa nu

ne, Halland och Blekinge och

utmanar GoA både militärt och

resideras av ca 2.3 miljoner in-

politiskt även inom PRT MeS

vånare fördelade på ett dussin

område. GoA’s svar på utbredd

folkslag varav de flesta är sun-

subversion, attacker mot NGO,

nimuslimer.

drogodling och smuggling har

Knappt avslutade Juni må-

varit obetydliga och mycket

nad har förefallit mycket hän-

rapporteringen indikerar ett

delserik med flera incidenter

minskat förtroende för GoA

och många substansiella hot

och många fruktar att Taliban-

främst från de, i rapporter, åter-

regimen är på väg att ta över

kommande Pashtun dominera-

igen. Ett stort antal OMF sam-

de områdena inom Provincial

mankopplade incidenter har

Reconstruction Team Mazar-e-

rapporterats och antalet hot

Sharifs Area Of Operations
(PRT MeS AOO). I övrigt har ett

Fordonspost i Maxar-e-Sharif.

Foto: Dennis Asson

mot ISAF har uppgått till flera i
veckan. Denna händelse ut-

antal inflytelserika brottslingar

ningen som konsekvens. Oppo-

lats dessa vakter samt vilken myn-

veckling har varit eskalerande

gripits i en av Government of

nent Militant Forces (OMF) rap-

dighet de företräder. En farhåga

sen två månader tillbaka och

Afghanistan (GoA) ledd opera-

porteringen har denna månad

vore att lokala f. d. Krigsherrar be-

någon signal att denna trend

tion för att ett par dagar senare

varit väldigt intensiv och det fram-

väpnar sina miliser under det okla-

ska vända har än så länge ute-

släppas fria under mycket okla-

står nu tydligt att PRT MeS under-

ra skolvaktsmandatet. Ett flertal

blivit.

ra omständigheter, dessa oklar-

rättelseinhämtare blivit samträna-

non-gouvenmental

heter bedömms skadat GoA’s

de och mer träffsäkra i sin

(NGO) arbetare har dödats i attack-

anseende rejält. En ökänd f.d

rapportering. Enligt färsk statistik

er riktade mot dessa samt en hand-

organizations
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Kurskatalogen uppdateras efter hand

K

urskatalogen som du ser på sidan 18 här innan
är ett levande dokument, nya kurser tillkommer,
datum för kurser fastställs eller ändras ibland, kurser
utgår i värsta fall. Givetvis försöker vi så långt som
möjligt göra en årsplanering som håller hela vägen,
med rader av influenser gör att kurskatalogen för-

ändras under året. Uppdateringar publicerar vi i tidningen och på FKJ hemsidor. För att hålla dig a jour
med vad som händer, titta in på FKJ hemsidor då och
då, www.kustjagarna.se – det är det snabbaste sättet
att hålla sig uppdaterad.
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Webbshop

Kustjägarnas webbshop drivs

Kontaktperson och ansvarig hos

c:a 10 dagar. Betalar du via för-

”Webbshop” till vänster på

av Sällskapet Kustjägarvete-

Sällskapet Kustjägarveteraner är:

skottsfakturering hanteras din

hemsidan. Som tidigare nämnts

order först efter att vi erhållit din

så måste du alltså vara medlem

betalning. Vid restnoteringar kan

i antingen FKJ eller KJV för att

det bli aktuellt med ett par leve-

kunna logga in och handla i

ranser. Mer information står att

Webbutiken. Inloggningsruti-

läsa på www.kustjagarveteraner-

nen är den samma som till In-

na.se. Klicka på menyalternativet

tranätet.

raner. Här kan endast medlemmar i Förbundet Kustjägarna

eller

Sällskapet

Kustjägarveteraner

handla.

Attackdykarna har ett eget
produktsortiment i shopen.

Marcus Thiel
Mobil: 073 764 65 11
E-post:
marcus.thiel@kustjagarna.se
Normalt levereras ditt paket inom

Fleecejacka (A-dyk):
285 kr

Mugg (A-dyk): 75 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

Bag (KJ): 255 kr

Fleecejacka (KJ): 285 kr

Flytväst (KJ): 1135 kr

Halssmycke (KJ): 550 kr Handskar (KJ): 135 kr

KJ jackan: 610 kr

Jacka Kendo (KJ): 610 kr Keps LA (KJ): 98 kr

KJV keps 65 kr

Kniv Sog (KJ): 775 kr

Logoband (KJ): 50 kr

Maglite Liten (KJ):
335 kr

Mössa (KJ): 98 kr

Mugg (KJ): 75 kr

KJV Träningsoverall:
800 kr

KJ piké (KJ) 340 kr

Piké (KJ): 340 kr

Portfölj (KJ): 215 kr

Softshell (KJ): 2.345 kr

T-shirt (KJ): 98 kr

Underställ (KJ): 495 kr Kniv Victorinox (KJ):
1.585 kr

KJV vimpeln: 250 kr

Väst (KJ): 398 kr
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Bag (A-dyk): 255 kr

Termos (KJ): 195 kr

Webbsidor
F

örbundet Kustjägarna och Sällskapet Kustjägarveteraner förfogar nu över egna medlemssidor – ett
slags intranät, bakom de officiella hemsidorna. Vi kan
nu publicera information på webben som enbart ska
vara läsbar för våra medlemmar.
För att logga in på respektive intranät gäller följande procedur:
1. Gå in på www.kustjagarna.se eller
www.kustjagarveteranerna.se
2. Klicka på ”INTRANÄT” högst
upp till höger på den horisontella menyraden på respektive
sida. Nu kommer en inloggningsmeny upp
3. Skriv in användarnamn och
lösenord och du får utökad
access och tillträde till intranätens extra sidor.

- Om du är medlem i FKJ eller i
både FKJ och KJV så hittar du
ditt användarnamn på sista sidan av tidningen ”Befäl” som
du får hemskickad i din brevlåda.
- Om du är medlem i enbart KJV
så kontakta admin@kustjagarv
eteranerna.se för att få dig tilldelat ett användarnamn.
4. ditt lösenord är de fyra sista
siffrorna i ditt personnummer
(dvs. de efter strecket) inledda
med bokstäverna medl. Lösen-

ordet skulle alltså kunna se ut:
medl3317. Intranäten fyller flera
syften. Den viktigaste funktionen innebär dock att medlemmen via webben kan uppdatera
sina personuppgifter. Andra
funktioner/sidor är webbshop,
och plutonssidor.

samt att stärka kassan i KJV. En
stärkt kassa bidrar i sin tur till att
främja utvecklingen av organisationen i sin helhet.
Aktiviteterna är tänkta för dig
som vill genomföra en aktivitet
med andra kustjägare, men även
för dig som vill genomföra en aktivitet med dina arbetskollegor
och vänner.
Fokus ligger på att skapa samarbeten med olika kustjägare som
vill bidra till vår verksamhet och

Webbshopen. Inloggningsrutinen
är den samma som till intranätet.
Se mer om shopen på sidan 22.

På Sällskapet Kustjägarveteraners
intranät har vi skapat speciella
plutonssidor. Här skall vi genom
ord och bild sammanfatta varje

tiva arbete genom att kontinuerligt

Kustjägarkompani sedan 1956. 1:a

uppdatera personuppgifter som

plutons foton kommer att läggas

förändrats. Kontaktuppgifter kan

på Chicken Farm, 2:a plutons på

ändras via både KJV:s och FKJ:s

Torleif Camp och 3:e plutons i

intranät.

Dödskallegrottan. Attackdykarna
har också fått egna plutonssidor

Webbshop

så maila in era foton och historier

Kustjägarnas första webbshop är

ni också!

nu färdigutvecklad och du når
den via Kustjägarveteranernas

M����� A��������
070-5260352

intranät på www.kjv.se, eller ge-

Boards
Office

KJV

IS
KJ-E

KJ-Q

KJ-T

FKJ-B

nu förlänga bottentiderna alternativt inrikta dig på en mer
avancerad dykning, grottdykning eller andra specialkurser.
• Fallskärmshoppning – Intensiv kurs i Fallskärmshoppning, Accelerated Free Fall
(AFF) Utbildningen ger dig en
civil licens och försäkring som
är giltig att hoppa med i hela
världen.

med företag som kan erbjuda ak-

De aktiviteter som är

• Kajakpaddling – Paddling i
Stockholm City med grupper
om 6 – 10 pers.

inplanerade under 2006 är:
• Dykning - Teknisk Dykning
(Luft, Rebreathing, Nitrox och
Trimix), Specialkurser Teknisk
dykning är till för dig som har
dykt mycket med luft men vill

• Multisport – Kustjägarna Adventure Racing ställer upp i
VM 16-23 Augusti, 80 mil avverkas i olika discipliner. Läs
mer om laget på vår hemsida,

tiviteter som matchar våra behov.

att kunna logga in och handla i

Plutonssidor

FKJ

att stärka varumärkena Kustjägarna och Kustjägarveteranerna

lem i antingen FKJ eller KJV för

Vi reducerar kansliets administra-

KJ

ganisation. Syftet med enheten är

hemsidan. Du måste vara med-

Personuppgifter

Sales & Events
underavdelningar i KJV:s nya or-

vet ”Webbshop” till vänster på

Nedan en kort förklaring

Aktiviteter 2006

KJV Sales & Events är en av fem

nom att klicka på menyalternati-

FKJ-C FKJ-H

FKJ-T

KJV-I

för mer information om tävlingen se www.arwc2006.com

KJV-N KJV-R KJV-S

KJV-T

Rekrytering till Sales & Events
Målsättningen är vidare att enheten Sales & Events skall kunna

• Jakter samt jägarexamen – Ripjakt, Björnjakt, Älgjakt och jägarexamen varje månad.

erbjuda aktiviteter på flera orter i
Sverige. För att kunna möjliggöra
detta letar vi nu efter drivna och
målmedvetna personer som är in-

• Fiske – Havsöringsfiske

tresserade av att engagera sig i
denna enhet, i första hand i Stock-

• Föredrag – Ledarskapsseminrium

holm, Göteborg och Malmö.
Du som är intresserad och vill
hjälpa till med att utveckla Sales

Aktiviteter och kurser sträcker

& Events ska skicka din intresse-

sig över hela året och för mer in-

anmälan till:

formation och kursdatum se vår

marcus.thiel@kustjagarna.se

kalender på hemsidan.
Sales & Events ansvarar även
för webshopen samt vidareutvecklingen av denna. Nyhet i
webshopen

är

Jubileumssorti-

M����� T����
C KJV- S���� � E�����
S�������������� F��������
K����������

mentet, se sista sidan .
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Årsmöte och årsstämma 2006
Å

rsmöte för Kustjägarveteranerna, KJV och årsstämma för Förbundet Kustjägarna, FKJ avhölls
den 25 mars 2006 på Berns Salonger i Stockholm. Tack
Lennart Wiklander för att du år efter år ordnar dessa
fashionabla mötesplatser.

Magnusson, Dick Viio, Magnus

som vill vara med är det bara att

Andersson, Ola Åhman, Lennart

ta för sig av smörgåsbordet och

Wiklander, Peter Gröndahl, An-

delta. Allas insatser och deltagan-

ders Blomqvist, Ingemar Wem-

de är välkommet och behövligt
om man ska tolka vad generalen
sa. En egen tolkning blir att det
som KJV/FKJ gör tillsammans

Ett 80-tal medlemmar hade hör-

kassan. Här måste man hålla isär

med

sammat kallelserna och infunnit

begreppen och förstå att KJV är

Amf 1 ligger helt rätt i tiden. Väl-

sig till förhandlingarna. Numera

en ideell kamratförening som helt

är det mest rutinerade mötesdel-

och hållet lever på medlemsintäk-

tagare som infinner sig och några

ter och att FKJ är en frivilligorga-

djupare diskussioner uppstår nor-

nisation som får statsbidrag för

malt sett inte, årets förhandlingar

att bedriva sin verksamhet. Intäk-

utgjorde inget undantag. Inte ens

terna från medlemsavgifter kan

den normalt debatterade frågan

och får således inte flyttas mellan

inom KJV, den om årsavgiftens

de

storlek, rönte någon längre upp-

utan var och en måste göra rätt

märksamhet, den fastställdes till

för sig och dra så mycket med-

Därmed avslutades förhand-

sedvanliga 300:-, vilket den har

lemmar till sig själv. Diskussio-

lingarna och efter en kortare

varit sedan starten 1992. Däremot

nen kunde givetvis inte dömas av

mingelrast framförde general Jan

blev det en kombinationsdiskus-

på något sätt utan respektive sty-

Johnsson, Försvarsmaktens in-

sion om relationen mellan KJV

relse fick med sig hem att se över

satschef, ett anförande om Sveri-

utbildade värnpliktiga som efter

och FKJ medlemsavgifter, där den

sin rekryteringsverksamhet och

ges internationella insatser och

fullgjord värnplikt själva fortsät-

senare endast är 20:-, och förhål-

stärka sina positioner inför det

ambitioner sett ur ett Försvars-

ter att utbilda sig inom ramen för

landet att KJV ”förlorat” medlem-

kommande året och framtiden.

maktsperspektiv. Det är bara att

frivilligförsvaret och på andra

konstatera att vår Försvarsmakt

sätt måste ge bra och bättre kvali-

är engagerad på mängder av plat-

tet i de insatsförband som Sverige

två

organisationsformerna,

kustjägarkompaniet

och

Anders Blomqvist medaljeras.
menhög, Anders From och Wictor Phalén.

General Jan Johnsson.

ser på jordklotet i olika typer av
insatser, allt från enstaka individer till hela bataljonsförband, i

Alla foton: Wictor Phalén

Sedvanligt mingel innan förhandlingarnas start.
mar under 2005 gentemot att FKJ

Valen

”vunnit” medlemmar under mot-

Val till styrelser och andra funk-

svarande period. För KJV innebär

tioner för KJV respektive FKJ ge-

”förlusten” av medlemmar en

nomfördes på sedvanligt sätt och

Torsten Dahlén och Leif Eriksson.

mindre kassa om ca 60 000:- för

resultatet kan avläsas i faktarutan

både fredsbevarande och vad som

skickar ut på den internationella

året 2005 mot att FKJ:s ökade

här i jämter.

kan betecknas som fredfram-

konfliktarenan. En hel del frågor

Stolt medaljör, Dick Viio.

medlemsantal endast innebär ett

Som avslutning på KJV årsmö-

tvingande insatser. För den svens-

ställdes till generalen och en in-

tillskott om cirka 6000:- till den

te utdelades Kustjägarveteraner-

ke militär, yrkes- eller reservoffi-

tressant dialog uppstod. Tack till

nas Förtjänsttecken i Guld till

cer och värnpliktigt utbildade,

dig, Försvarsmaktens Insatschef,

Chefen Kustjägarkompaniet, Per
Linder, följer vad som sägs.

Leif Eriksson i uniform var där
som C Amf 1-representant.

Wictor Phalén, samt i Brons till
Bertil Garpland, Peter Ågren och
Ola Åhman. Förtjänta distanspaddlare från 2005 års paddling
omnämndes och de kommer att
få sina diplom hemskickade efterhand.
Som avslutning på FKJ års-

Bertil Garpland erhöll KJV:s
förtjänsttecken.
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stämma

utdelades

Förbundets

Förtjänstmedalj i Silver till P-H

Ola Åhman medaljeras.
tid. Maten, drycken och servicen

Lars Wiklund och Christer Carlsson
samspråkar.

för att du tog dig tid att förgylla

Efter föredraget blev det upp-

var utmärkt och vi gärna åter ett

genomfört och välbesökt från er

vår sammankomst och hoppas att

brott för en del av den församlade

annat år till det fashionabla eta-

som deltog, vi lägger ett verksam-

du fick med dig budskapet hem

skaran medan resten stannade

blissemanget.

hetsår bakom oss och går vidare

att det finns mängder av kustjä-

kvar på Berns för att läska sig och

Christer Carlsson och general Jan Johnsson lägger upp taktiken.

efter hand avnjuta en superb mål-

Som sammanfattning, väl ge-

gare som vill delta och göra en in-

nomförda förberedelser för KJV

ternationell insats.

årsmöte och FKJ årsstämma, väl

mot nästa. Väl mötta i verksam-

Magnus Andersson medaljeras.
heten och vi syns väl vid nästa
årsmöte och årstämma i mars

Christer Carlsson delar ut medalj.
Peter Gröndahl medaljeras.

Lennart Wiklander medaljeras.

Styrelserna

2007.

C������� C�������

Kustjägarveteranerna, KJV

Förbundet Kustjägarna, FKJ

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Blomqvist
Christer Carlsson
Wictor Phalén
Magnus Andersson
Johan Fant
Lennart Wiklander
Ola Åhman

omval 1 år
vald förra årsmötet – 1 år kvar
vald förra årsmötet – 1 år kvar
vald förra årsmötet – 1 år kvar
nyval – 2 år
omval – 2 år
omval – 2 år

Följande valdes 2006 för två år framåt

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Börje Svensson
Marcus Thiel
Göran Hagberg

nyval – 1 år
omval – 1 år
omval – 1 år

Revisor
Revisorsuppleant

Ola Idoff
Anti Avsan

omval – 1 år
omval – 1 år

Valberedning
Valberedning
Valberedning
Valberedning,
adjungerad

Magnus Söderström
Peter Gröndahl
Patrik Danielsson

nyval – 1 år
omval – 1 år
omval – 1 år

Dick Viio

nyval – 1 år

Vice ordförande i Förbundet
Förbundskassör
Utbildningssekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Wictor Phalén
Johan Fant
Christer Carlsson
Börje Svensson
Niklas Kjellström-Matseke
Marcus Thiel

Revisor
Revisor
Revisorersättare
Revisorersättare

Ola Idoff
Ken Angelin
Anti Avsan
Dan Röhr

Följande valdes 2005 och har således ett år kvar på sin tid
Ordförande i Förbundet
Ordförande i Förbundsstyrelsen
Förbundssekreterare
Rekryteringsansvarig
Ansvarig för försvarsupplysning

Bengt-Arne Johansson
Anders Blomqvist
Ola Åhman
Magnus Andersson, Lennart Wiklander
Göran Hagberg

Val av representanter till Riksstämma Försvarsutbildarna (f d CFB)
Ordinarie:
Ersättare:

Anders Blomqvist, Christer Carlsson,
Göran Hagberg
Wictor Phalén, Johan Fant,
Magnus Andersson
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Annonspriser och annonsdata

K

ustjägaren har en upplaga på närmare 1500
ex. Mottagare är förutom medlemmarna i
Kustjägarveteranerna, inneliggande kustjägare,
befäl inom Amf-bataljonen och övriga Försvarsmakten. Tidningen går även till mottagare i motsvarande finska förband.
Priser - jubileumssponsring i Kustjägaren.
4 nr
3 nr
2 nr
Format 50x50 mm - Företagsnamn, webbadr + logo
2800 kr
2300 kr
1800 kr
Format 50x25 mm - Företagsnamn, webbadr
1200 kr
1000 kr
800 kr

Inbjudan till dykutbildning
KJV - Grodmansskolan
KJV har i samarbete med Gordmansskolan möjlighet att erbjuda våra medlemmar kvalitativ dykutbildning. KJV medlemmar får 15% rabatt på utrustning under
pågående utbildning samt 20 % på mask, snorkel, fenor och handskar. Efter
genomförd utbildning har godkända dykare 10% rabatt på hela sortimentet.
Dykutbildning
Vi utbildar inom fridykning, sportdykning, teknisk dykning, reabreather dykning
och grottdykning.

1 nr

Dykorganisationer

1200 kr

Vi utbildar från Open Water Diver kursen upp till Nitrox Instruktör, samt ett stort
urval olika specialkurser, PADI. Vi utbildar även teknisk dykning inom två olika
system DSAT och IANTD.

600 kr

Komplettera gärna med ditt namn och KJ-årgång. Så att gamla kompisar
lättare kan identifiera dig för ev kontakt.
Vi vill helst ha logotypen i Illustrator EPS-format, dvs vektoriserad i 4färg.
Priser - reguljär annonsering i Kustjägaren.
Format 238x338 mm, 80gr papper
Färger 4-färg
Material mottages på cd, USB-minne eller via e-post
tidningen produceras i InDesign för pc

Priser:
PADI Grundkurs:
PADI Advanced diver:
PADI Nitroxkurs:
IANTD Technical Diver:
IANTD Gasblender:

2995 kr
2695 kr
2900 kr
6900 kr
3000 kr

IANTD Advanced nitrox:
IANTD Recreational trimix:
IANTD Normoxic Trimix:
IANTD Tech. Wreck Diver:
IANTD Decomp. specialist:

Plats:
Grodmansskolan
Skeppargatan 49b
Stockholm

O.S.A:

Annonspriser
Sista sidan
218x278 mm
7000 kr
1/1-sida
218x308 mm
6000 kr
1/2-sida
218x152 mm, 106x308 mm
4000 kr
1/4-sida
106x152 mm, 218x76 mm
2250 kr
1/8-sida
106x76 mm, 218x38 mm
1250 kr
Moms tillkommer inte på priserna eftersom Sällskapet Kustjägarveteraner som äger tidningen är en ideell förening som inte redovisar moms på
periodisk tidskrift.

Rabatter
20% på andra införandet, 30% på tredje införandet och 50% på fjärde
införandet.
Det vill säga 4 införanden till priset av tre.
Om vi för exemplets skull räknar på en 1/4 sida så skulle den för hela
2006 (fyra införanden) - i stället för 9000 kr kosta 6 750 kr
( 2250 kr + 0.80 x 2250 kr + 0.70 x 2250 kr + 0,50 x 2250 kr = 6 750
kr)

10 dagar innan kursdatum, se kalender på www.kustjagarveteranerna.se
Anmälan bindande

Kontakt:
Marcus Thiel – marcus.thiel@kustjagarna.se
Hälsningar Marcus Thiel
C KJV Sales & Events
Styrelseledamot Förbundet Kustjägarna

Reise
Zweier
RZ 96

Eventuellt arbete med annonsframställning debiteras extra.
Korrektur skickas som PDF via e-post.
Annonsmaterial skickas till hakanwinnberg@mac eller robin@jahrl.com.
För frågor och beställningar kontakta Håkan Winnberg KJ71 på:
hakanwinnberg@mac eller 070/716 26 42.

A� bli medlem
Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill återknyta kontakten med förening och vapenbröder.

Årsavgift för KJV:
Tillägg för FKJ:
Betalas till:

300 kr
20 kr
PG 633 65 05-0 eller BG 5336-2364

Uppgifter som skall bifogas:
Namn • Personnummer • Utbildningsår • Adress • Postadress
Telefonnummer (hem, arbete och mobil) • e-postadress
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6500 kr
3500 kr
8900 kr
6500kr
2500 kr

Firma Canoe Kayak Adventure
i Nyköping är generalagent i Norden
för Pouch-kanoter från Tyskland.
Hög kvalitet och fina detaljlösningar gör RZ 96 till
den främsta faltkajaken på marknaden.
Finns även som enmanskajak, K1.
Ring eller skriv för mer information: 0155-210 320, (även fax) .
Just nu finns en st ny 1-mans kajak Single 2000 till sänkt pris.

BEGAGNAT med JUBILEUMSRABATT!

Två stycken förstärkta militärmodeller med
Hypalongummi. Inkl kapell och packväskor.

Canoe Kayak Adventure
0155-210 320, 070- 56 90 320
www.adventure.d.se, peter@adventure.d.se

Kansliet

Vitsgarn

Vårt kansli inryms idag i Kastellet

Några tappra ledda av Anders Lundborg och Thor-Leif Carlsson har

på Kastellholmen. För de som inte

bl a monterat in en gjutjärnskamin under våren. Den gamla täljstens-

varit på Kastellholmen rekommenderas ett besök, även om kansliet nu

kaminen hade tagit sig orådet före att börja läcka vilket inte uppskattas

inte är bemannat. Vi har blivit uppsagda från lokalen till den 31/12 i år

av någon. Ny kamin är i alla fall på plats.

och kommer alltså att flytta. Vart är fn inte klart. I avvaktan på det eftersänds all post och telefonen har ett hänvisningsmeddelande.

305:an har krånglat lite av och till, och om någon brinner av intresse
för gamla båtar finns här ett utmärkt objekt att ta tag i. Kanske någon av
sommarens hyresgäster???

Det bästa sättet att kontakta kansliet är dock via e-post till

Även annat på Vitsgarn bör fixas men i det stora hela ligger stugan
där, uppe på klippan, och väntar på årets sommarboende. Alla som har

kansliet@kustjagarna.se

Klepperförråd mi� i Stockholm
Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att låna
kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats från AMF
1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min upp-

anmält intresse har fått de veckor de velat ha, och vi har även haft besök
av ett gäng som idkat team-building och en avgångsklass från Bernadottegymnasiet. Det finns lediga veckor för ev spekulanter.

Jubileumsboken – Kustjägarna 50 år

sikt.

Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 - 508 42 117 eller på:
Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se

Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid

Nummer och namn

måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda.

Utbildad som
Pluton och kompani

Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen

Årgång

P���� W������� K�79

Bilden är ett montage. Foto: Dick Viio

Läs mer om boken på webben. Du kan även vara med att
skriva i den.

Inbjudan till Fallskärmsutbildning
KJV – Stockholms Fallskärmsklubb
KJV har i samarbete med Stockholms Fallskärmsklubb möjlighet att erbjuda våra
medlemmar en intensivutbildning i fallskärmshoppning, så kallad AFF. I och med
utbildningen får man en civil licens och försäkring som är giltig att hoppa med i
hela världen.

Specialkurs för KJV den 7-13 augusti
KJV medlemmar får 10 % rabatt på paketpriset 9130 kr som inkluderar all teori,
försäkring, medlemskap i klubben och förbundet, 7 hopp med instruktör och lån
av hjälm, fallskärmsutrustning och hoppdräkt under dessa.
Vi arrangerar en kurs enbart för KJV:s medlemmar med teori måndag - onsdag
och hoppning onsdag eller torsdag - söndag den 7:e augusti till 13:e augusti.

Intensiv fallskärmsutbildning
Intensiv är vårt namn på det som också heter AFF-utbildning (Accelerated Free
Fall). Intensivutbildningen är något för dig som vill komma igång snabbt. Redan
första hoppet gör du från 4 000 meter tillsammans med två erfarna instruktörer
vid din sida.
AFF-utbildningen består av olika nivåer med stegrad svårighetsgrad, där vissa
moment i varje hopp måste klaras av innan man går vidare till nästa nivå.
Utbildningen består av 10 stycken godkända hopp vara av de sju första med 1-2
instruktörer:
- De tre första hoppen (nivå 1-3) gör du med två instruktörer från 4000 meter.
- De fyra påföljande hoppen (nivå 4-7) gör du med en instruktör från 4000
meter.
- Du avslutar sedan utbildningen med tre hopp på egen hand, två från 4000
meter och ett från 1000 meter.

Priser
Grundavgiften är 3300kr och inkluderar allt utom hoppen som betalas varefter du
gör dem. Hoppen inkl lån av utrustning, hjälm och hoppkläder kostar 1090kr/st
för nivå 1-3 och 640kr/st för nivå 4-7. Hoppriset inkluderar lån av hoppkläder
och utrustning. Totalkostnaden beror på hur många hopp du behöver göra för att
bli klar, priset för grundavgift och 7 hopp är 9130 kr.

Följande ingår i grundavgiften
- Teori- och grundutbildning
- Kurslitteratur ”Lär dig hoppa fallskärm”
- Medlemsavgift i Stockholms Fallskärmsklubb som ger dig fullständig tillgång
till våra faciliteter i Gryttjom. *)
- Medlemskap och licensavgift hos Svenska Fallskärmsförbundet *)
- Medlemskap i Svenska Flygsportförbundet, KSAK *)
- Svenska Fallskärms Förbundets hoppförsäkring *)
- Prenumeration på förbundstidningen Svensk Fallskärmssport *)
*) Medlemskapet i klubben och förbundet är på kalenderårsbasis och gäller det
kalenderåret du gör ditt första hopp.
Läs mer på www.skydive.se
O.S.A: Senast 1 Augusti. Minst 10 deltagare för genomförande, anmälan är
bindande.
Kontakt: Marcus Thiel – marcus.thiel@kustjagarna.se
Hälsningar Marcus Thiel
C KJV Sales & Events
Styrelseledamot Förbundet Kustjägarna

Den teoretiska grundutbildningen genomförs tillsammans med dina kurskamrater och instruktörer. Där ingår kurslitteratur och praktiska övningar som förbereder dig inför ditt första hopp.
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Om vårt 50-års jubileum
Mer än 1000 kustjägare har hör-

kommer amfibiekåren att avhålla

rater, men det finns säkerligen de

Trots att mängder av foton och fil-
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amfibiekårens dag parallellt med

som ändå inte nåtts av budskapet

mer från olika tidsepoker av kust-

leumet den 15-16 september och

vårt jubileumsfirande. Amfibie-

om jubileumet. Jobba på och se till

jägarutbildningen har flutit in så

fortfarande droppar det in an-

kårens dag genomförs den 16 sep-

att åtminstone alla har fått chan-

kan troligen aldrig bli fullt i det

mälningar. Det kommer med an-

tember på Amf 1 Berga, det vill

sen att ta ställning till om de vill/

avseende. Meningen är att det ska

dra ord att bli en gigantisk sam-

säga fredagen den 15 september

kan delta eller ej.

finnas en storslagen foto- och fil-

mankomst. Förberedelserna är i

är vi kustjägare på Korsö och firar

full gång på många olika fronter i

för oss själva på vår hemmaplan

Nedan visas det sortiment av ju-

första 50 år på plats vid jubileu-

flera olika arbetsgrupper, ett jubi-

för att sedan på lördagen dela vårt

bileumssaker som är framtagna

met om som sedan förvaras som

leum med mer än 1000 deltagare

firande med övrigas verksamhet

eller är under framtagning för ju-

en permanent guldgruva att grä-

blir inte till av sig själv. Bästa sät-

på Amf 1 Berga. Räkna med att

bileumet. Visst vill man ha ett

va ur i framtiden för olika ända-

tet att hålla sig uppdaterad om

det kommer bli fullt på rege-

minne av något slag för att ihåg-

mål. Har du något att ge för att

vad som händer och hur pro-

mentsområdet.

komma en så stor händelse som

komplettera det som inkommit så

grammet och annat slutligen

mutställning

om

kustjägarnas

kustjägarnas 50 års firande. Se till

kontakta Magnus Andersson på

kommer att bli är att då och då gå

Ni som har påtagit er rollen som

att handla så att de ekonomiska

magnus.andersson@kustjagarna.

in på hemsidan www.kustjagar-

ambassadörer och sammanhål-

satsningar som görs på olika sätt

se .

na.se eller www.kustjagarvetera-

lande för olika årskullar, kompa-

går åtminstone jämnt upp, och

nerna.se . Tidningen är av förstå-

nier, plutoner och andra konstel-

blir det något över så stärker det

Arbetet med jubileumsboken är i

eliga skäl ett lite långsammare

lationer har gjort ett utomordentligt

kamratföreningens kassa.

full gång, men fortfarande saknas

media. Som tidigare beskrivet så

jobb med att samla ihop era kam-

det ett antal årskullskapitel för att
den ska bli komplett. Tänk att

Webb shopen

komma på jubileumet och upptäcka att just din årskull inte hade
presterat något alster till boken.
Har du något att skriva om avseende vad som var speciellt med

Jubileumssortiment
Dessa prylar är speciellt framtagna för vårt 50-årsjubileum.
Riktigt bra grejer...
Du kan gå in på vår webbshop

Piké (KJ): 250 kr

College: 250 kr

Jacka (KJ): 798 kr

och beställa därifrån:
www.kustjagarna.se

ditt värnpliktsår så fatta penna
eller datortangenterna och uttryck det så att vi andra får vara
med och dela dina upplevelser.
Robin Jahrl kan uppdatera dig/er
om vad som saknas och hur det
ska utformas. Kontakta Robin på
robin@jahrl.com . Kom ihåg att
det är billigare att förteckna sig
på boken än att köpa den på
plats.
Som sagt var, förberedelserna är i

Keps Twill (KJ): 98 kr

T-shirt (KJ): 98 kr

Meal kit (KJ): 198 kr

full gång och nu är det bara att se
fram emot det stora crescendot
den 15-16 september på Korsö och
Amf 1 Berga. På återseende.
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Tändstål (KJ): 149 kr

Manschettknapp
(KJ): 300 kr

Sköld (KJ): 440 kr

