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I NTERVJU MED ÖB,
HÅKAN SYRÉN
”Frivilligorganisationerna
måste också utvecklas”
”KJ samordnas med
andra jägare?”
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Rysk framryckning
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KURSPROGRAM FÖR
FÖRBUNDET KUSTJÄGARE

Övningsmoment är viktiga. Läs om
Förbundet Kustjägarnas kurser.

I detta nummer finns
den aktuella aktivitetsplanen för Förbundet.
Hela fyra sidor kurser!
Sidan 2
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Håkan Syrén
om framtiden...
– Det är på att delta aktivt i ett europeiskt försvarssamarbete vi måste bygga vårt försvar
– Eftersom Sverige är alliansfritt måste vi hålla kvar
en bred kompetens inom försvaret - vi kan ju inte delta
i en arbetsfördelning mellan olika länder
– Vi måste få en bättre koppling mellan de krav politikerna ställer och de resurser försvaret får
– Även frivilligorganisationerna måste utvecklas, det
är jag beredd att verka för
– Kustjägarna kommer säkert att finnas kvar - kanske
i framtiden mer samordnade med andra jägarförband.

Vår överbefälhavare Håkan Syrén har fullt på sitt skrivbord.

Tidningen Kustjägaren fick en
exklusiv intervju med Sveriges
nye överbefälhavare Håkan
Syrén när han suttit på sin post
i bara sex veckor. Det mesta
rörde sig om det längre
perspektivet - ÖBs förordnande är på sex år. Tjänsterummet,
högst upp i Försvarsmaktens
högkvartersbyggnad, är rätt
pampigt och vid intervjutillfället fyllt av sol - det var
gnistrande vinter utanför. Men
överbefälhavarens almanacka
är mycket välfylld, och det
gällde att utnyttja den utlovade
halvtimmen från första till sista
sekunden.
Ord med dålig klang
Först - hotbilden, något som
Håkan Syrén med sin bakgrund
som chef för Must (den militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten) borde ha särskild
möjlighet att kommentera.
Själva ordet "hotbild" har fått en
dålig klang sedan september i
fjol, när Säpo förklarade att det
"inte fanns någon hotbild" mot
utrikesminister Anna Lindh.
Hur är det då med hotbilden
mot Sverige, som gör att vi inte
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längre behöver något invasionsförsvar?
- Det finns inte längre några
Spetsnazgubbar runt hörnet
som hotar Sverige, säger
Håkan Syrén. - Jag har själv satt
mitt namn under papperet som
säger att något egentligt hot
mot svenskt territorium inte
finns under de närmaste fem tio åren. Men man skall inte
röra ihop hot och risk - det
finns förstås risker.
Håkan Syrén påminner om
att riskerna kan vara av många
slag, terrorism, användning av
massförstörelsevapen, kanske
IT-hot. Ett svårt problem är just
att man inte vet vilka riskerna
är. Klart är i alla fall att riskerna
inte längre följer de geografiska
gränserna mellan länderna.
- Det är oförutsägbarheten
som gör det hela så svårt, säger
han. - I alla fall kan vi inte
bygga vårt försvar av fred och
frihet på denna osäkerhet utan i stället på ett aktivt
deltagande i ett europeiskt
försvarssamarbete.
Politiska beslut styr
Här finns förstås ett problem,

som plågat svenska försvarstänkare i decennier. Det blir
svårt att fullt ut delta i ett
samarbete med andra länder,
inom Europa eller i någon
annan sammansättning, och
samtidigt ha som rättesnöre att
Sverige skall vara alliansfritt.
Håkan Syrén är noga med att
påpeka vad som är politiska
beslut - som alliansfriheten.
Det är ingenting han kan
bestämma över, nätt och jämnt
tycka något om.
- När osäkerheten är så stor
kan maj ju fråga sig om vi kan
lägga gamla operativa förmågor bakom oss, säger han. I
dagens planering utgår vi från
att vi skall ha bredden kvar,
men jag märker ju tydligt i
planeringsarbetet - när vi
kryper ner i lägen med allt
mindre pengar - att det blir allt
svårare. Vissa kompetensområden blir till slut så grunda

att de inte längre kan upprätthållas, och är de väl borta
är de inte så lätta att återskapa.
Vi kan ju komma ihåg vad som
hände med ubåtsjaktförmågan,
som man slopat - en dag kom
man på att den skulle behövas,
och det tog tio år att bygga upp
den igen…
T ex inom Europa skulle
man mycket väl kunna tänka
sig, teoretiskt, att ha en arbetsfördelning mellan länderna,
kanske t o m så långt att ett litet
land som Sverige skulle kunna
avstå från det mesta av det
militära försvaret och satsa på
annat, inom ett gemensamt
försvar.
Samarbete med industrin
- Det är en spännande diskussion, säger Håkan Syrén.
- Det skulle förutsätta en
överenskommelse med andra
länder om en arbetsfördelning

UAV modell Ugglan - eller
Gripen?
Illustration: Martin Ek.
Ur Framsyn

fram den 27 februari och fanns
inte offentligt när denna
intervju gjordes) Att den här
kopplingen är tydlig är
fundamentalt för försvarets
trovärdighet - bland annat
inför skattebetalarna, som kan
undra varför det här skall
behöva kosta så mycket
pengar.

UAV modell Mini Vanguard.
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- man skulle t ex kunna säga att
ett visst land inte behöver ta
ansvar för luftövervakningen,
för det skulle ett annat land
kunna sköta..
- Men idag är det inte en
framkomlig politisk väg, inte
med de ställningstaganden vi
har idag. Det där är ett av de
mest drivande skälen till att vi
måste upprätthålla den stora
kompetensbredden.
Ett annat problem som en
överbefälhavare har att kämpa
med är redan fattade beslut om
materiel. Håkan Syrén har
redan gått ut och sagt att han
vill minska på beställningarna
av Gripen och i stället satsa på
UAV-er (Obemannade, fjärrstyrda flygmaskiner, utrustade
med spaningsutrustning,
kanske också vapen).
- Vi har redan börjat med
samtal med industrin, berättar
han. - Problemet har ju blivit
värre eftersom hela ramen för
försvaret har dragits ner
medan beställningarna ligger
kvar. Då blir det nästan ingenting kvar.

Resursproblematik
Ännu ett problem är kopplingen mellan de politiska
kraven på försvarsmakten och
de resurser som förvaret får för
att lösa uppgifterna. Att det
finns ett glapp här har varit
känt länge, och det är ett problem som försvarets egen personal känt mycket av - kan jag
lösa min uppgift med de
resurser jag fått?
- Det måste helt enkelt bli
mycket bättre, säger Håkan
Syrén. - Och det kommer att bli
bättre - det finns bara en väg
att gå. Målet är förstås att den
enskilde soldaten - eller kustjägaren - skall kunna svara på
frågan "vad gör du här" med att
"jag står här därför att jag
tillhör ett förband som har denoch-den uppgiften som är en
del av de huvuduppgifter
försvaret har fått". Det där är
vad vi kallar spårbarhet.
- Jag vågar nog påstå att just
det området är mycket väl
genomarbetat i det underlag
för försvarsbeslutet som vi just
nu håller på med (Det lades

Håkan Syrén i samspråk med Kustjägarens redaktör.
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Personalpolitik
- Ett par viktiga frågor driver
jag extra hårt, säger Håkan
Syrén. - En är frågan om försvarets personal. Skall man
vara drastisk kan man säga att
vi fortfarande har åldersstruktur med rötter i det kalla
krigets förrådsställda avskräckningsförsvar. Vi utbildar
fortfarande 90 bataljonschefer
varje år. Vi kommer bara att ha
en bråkdel av det antalet bataljoner i framtiden!
- När det gäller de
värnpliktiga - idag skickar vi
bara hem dem när de blivit
färdigutbildade. Det är ju då vi
skulle börja använde dem! I
framtiden måste vi ha något
slags kontraktssystem, ja ett
helt annat system för värnplikten.
- Allt detta inriktar sig på
den andra frågan som jag
driver hårt, nämligen vår
förmåga att ställa upp i internationella sammanhang. Där
handlar det mycket just om
personalen - åldersstruktur,
inriktning, kunskaper.
Nätverksbaserat försvar
En nytillträdd överbefälhavare
måste förstås bli tillfrågad om
NBF - det nätverksbaserade
försvaret - som orsakat många
sömnlösa nätter bland äldre
officerare som undrat vad det
egentligen handlar om. Håkan
Syrén har en del lugnande
besked.
- Vi har det ju egentligen
redan, säger han. - Men det är
något som måste utvecklas och
förfinas. Det har väl gått lite
troll i begreppet. Vi måste
levandegöra konceptet bättre det har varit för mycket
teoretiserande kring det. Det

här är en av de frågor som jag
ännu inte hunnit ta tag i, men
det kommer.
KJVs nya samarbete med
FBU-rörelsen som lett till
bildandet av Förbundet
Kustjägarna gör det självklart
att fråga hur ÖB ser på frivilligverksamheten. Hur kommer det att utvecklas?
- Jag tror att frivilligrörelsen
kan ha ett oerhört stort värde,
säger Håkan Syrén. - Liksom
försvarsmakten måste den med
tiden också ominriktas. Jag har
en känsla av att det finns en
stor inneboende kraft i
frivilligrörelsen, som gör att
den kan fungera som en kunskapsmotor - och därmed som
ett viktigt stöd när det gäller att
bredda basen för vår förmåga i
internationella sammanhang.
Jag är förstås beredd att verka
för en sådan utveckling.
Amfibieförbanden då - och
speciellt kustjägarna?
- I alla de ekonomiska ramar
som vi planerar inom finns
amfibieförmågan med, säger
Håkan Syrén. - Det betyder inte
att amfibieförbanden kommer
att se likadana ut om sex år som
de gör idag, men i någon form
kommer de att finnas. Vi har
dessutom pengar för att göra
en halvtidsmodernisering av
amfibiesystemet. Här finns
kustjägarna naturligtvis med.
- Det finns en annan utveckling man skulle kunna tänka på
- nämligen att sammanföra
olika jägarförband och delar av
jägarförband, bland andra då
kustjägarna, för att på det sättet
kunna skapa specialförband
för olika uppgifter.
- Amfibieförbanden, och
kustjägarna, har en potential.
Och de kommer att finnas kvar
på något sätt även om sex år men de kommer förstås inte att
se ut som de gjorde 1957, inte
heller som de gör idag.
- Vi måste vänja oss vid en
ständig förändring.
HANS REHNVALL
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VÄRLDENS TUFFASTE MARATON TÄVLING!?

Marines Corps Marathon
Året är 2001, det är den 26 oktober, klockan
är strax före sju på morgonen. Befinner mig
på hotell Holiday In i korsningen C St. och
4 th. St. mitt i Washington. Jag står i
lobbyn, iklädd kortbyxor och löpar tröja
med svenska flaggan påsydd på vänster
sida, USA:s stars and stripes på min högra
sida, ett broderat märke av Kustjägarnas
utbildningstecken (treudden) ovanför den
svenska flaggan………..

Startfållan för The Marine Corps Marathon.

Betänk vad som inträffade den
11 september det året, alltså en
dryg månad innan min resa
(flyg) ägde rum, ni förstår att
jag hade funderat en hel del på
om jag skulle åka över Atlanten
och deltaga i Marines Corps
Marathon.
Full kontroll
Vi har alla starka minnesbilder
av katastrofen, ni tänker förmodligen på TV-bilderna när
flygplanen kraschar mot de
bägge Twin Tower byggnaderna på Manhattan. Inte fullt
lika snabbt infinner sig bilden
av ett Pentagon som också
”drabbades” av en flygplans
krasch. En plats som jag kom
att passera vid två tillfällen
under maratonloppet den 26
okt 2001.
Jag tänker bespara dig en
massa episoder som uppkom
vid alla säkerhetskontroller som
inträffade under min flygresa
till USA. Jag kommer aldrig mer
att kontrolleras lika många
gånger och lika omfattande.
Den 12 timmar långa resan
startade på Arlanda via Basel –
Zürich – Boston – Washington/
R. Reagan Airport. USA befann
sig i ett krigstillstånd, på flyg-
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platserna patrullerande tungt
beväpnad militär.
Bagageplanering
Pga. förseningar så missade jag
anslutningsflyget i Zürich,
efter en snabb ombokning till
nytt flyg hamnade jag i Boston.
Därifrån blev det inrikes till
Washington och R. Reagan Airport, vilket är en fördel, flygplatsen ligger ”mitt i staden”.
Inflygningen bjöd på en fantastisk vy över Lincoln Memorial. En historisk plats på
många sätt.
Väl framme, trött men ändå
glad över att flygresan gått bra
stod jag vid baggage bandet
och väntade. Funderade på
sannolikheten över att mitt
bagage skall dyka upp på det
roterande gummibandet. Allteftersom de övriga passagerarna hämtar sina väskor inser
jag att sannolikheten börjar
närma sig 0%. ”Luggage claim,
here I come” .
En välutbildad Kustjägare
planerar för allt, därför hade
jag det nödvändigaste i min
ryggsäck. Dvs tandborste,
löparutrustning och anmälningsbeviset.

Minnesmärken
Nästkommande dag promenerade jag omkring i mina
joggingskor och röd träningsoverall jacka, inte helt olik alla
andra uteliggare som det finns
en hel del av i staden.
Det finns massor att se i Washington, alla museer har gratis
entré, ett av de intressantaste är
naturligtvis Air & Space Museum, där kan man lekande lätt
spenderar en hel dag. De har 8
miljoner besökare per år.
Arlington kyrkogården är
ett måste, gravstenar så långt
ögat når, ett minne över de som
fått sätta livet till i olika
konflikter världen över.
Vietnam Veteranernas V
formade väggmonument vid
Reflecting Pool, besökare från
hela världen passerar dagligen,
lämnar blommor, dikter eller
bara tittar det ofattbart många
namn som är inristade i den
svarta graniten. Även idag
graveras nya namn in i monumentet, veteraner som avlider
pga. skador de ådrog sig under
kriget.
The White House ligger inte
långt därifrån, tyvärr var det
stängt pga. den höjda beredskapen.

Jag stod vid grinden och
tittar på skylten när en Secret
Service man tilltalade mig, jag
sade att det är synd att de inte
tar emot besökare nu när jag är
på plats. Han frågar varför jag
är i Washington och mitt
ärende, jag berättade i korta
ordalag att jag skall deltaga i
Marines Corps Marathon och
min bakgrund som ”Swedish
Marines”.
Tro det eller ej, men mitt
samtal har avlyssnats av en
annan Secret Service man, inne
på området, via komradio.
Tillsammans med den säkerhetsvakten promenerar ingen
mindre än Bush himself! Han
fascineras av det han överhört
och ber grindvakten att släppa
in mig. Några sekunder/
minuter senare står jag bredvid
junior, han är ute på en kort
promenad med sin hund i
parken/gräsmattan. Imponerad att en så långväga gäst skall
deltaga i något som kan liknas
vid en nationell manifestation
mot terrorism. Vårt möte
avslutas med att han önskar
lycka till, jag responderar,
detsamma!
Vad vi talade om är sekretess
belagt, men så mycket kan jag

säga att en del av de jag
framförde tror jag mig sett och
hört i uttalanden som senare
gjorts av Vita Huset.
...receptionen är fylld av
deltagare, alla betydligt mer
påpälsade än jag. Det råder
rena midvintern ute, termometern visar ned mot 5-6
+grader C, och det blåser en
isande kall vind när den automatiska entrédörren till hotellet öppnas och stängs.
De personer som står närmast mig frågar var jag kommer ifrån, aha Skandinavien, ni
är vana vid kyla, perfekt löparväder för er alltså, jag håller
med. Smyger sedan upp på
rummet och hämtar overallbyxor och jacka.
Vi åker buss från hotellet till
startplatsen, den ligger inne på
Marinkårens område,
Fort Mayer, granne till
Arlingtonkyrkogården. Området kan liknas vid en amerikansk småstad.
En hel stadsdel som ligger
innanför inhägnat område,
uppdelat efter rangordning
inom befälsordningen kan man
tänka. De första bostäderna ser
ut som vanliga hyreshus, längre in på området övergår boendet till villor, ett litet torg med
kyrka och Town Hall, ni skulle
känna igen stilen från vilken
film som helst.
Nummerlappsutdelning
och instruktioner inför dagen
delas ut av ett antal drill sergeant, organisationen är väl
genomtänkt, vi är 16.000 st.

som skall springa, jogga 42,195
km.

Vad hände sen...

Innan vi skall in i respektive
löp fålla kan man äta yoghurt,
frukt, bröd, men framförallt
dricka vatten. När 16.000 st.
dricker vatten kan kön till toa
bli lång, så den väl tilltagna
tiden innan start blir användbar för de flesta.
Starskottet går och 32.000
(nästan) fötter sätter igång, det
finns många rullstolsbundna
som deltar. Vi springer utmed
den västra sidan av Potomac
River, söderut mot Pentagon
byggnaden. I luften kretsar ett
antal helikoptrar, vägen kantas
av skjutklara marines, även
den lokala Sheriffen finns på
plats. Förutom detta militära
inslag så står det publik ut med
hela löpar sträckan. Det är
gissningsvis 500.000 st. människor som hejar på oss hela
tiden.
Några personer hinner se
min svenska flagga och ropar
heja Sweden eller heja Sven!?
Det känns otroligt, vilket
deltagande från publiken,
undviker att jämföra med
Stockholm Maraton. Under alla
viadukter som vi passerar
utnyttjas akustiken, löparna
ropar USA, USA, USA med full
hals.
Ropen hörs långt innan man
passerar och långt efter. Vilken
patriotism.
Banan passerar både natursköna områden, tråkiga omr-

rysk oljetanker som kom
och lyfte av oss från grundet… Vi lagade skadorna
med silvertejp och körde
vidare med ett drev. Men vi
löste uppgiften!

Martin Wirén, Ytterby, GB/
båtchef 1983-84
Bästa minne: ha – ja, det är
många. Men jag kommer
speciellt ihåg på slutövningen nere vid Landsort
när det var svart som i en
kolsäck, dimma och vi bara
körde båten på radar. Mitt
sjökort var vikt på ett sådant
sätt att jag missade en holme
som jag körde rakt på. Och
där satt vi – tills det kom en

åden men framförallt alla
byggnader som är värda att se
i Washington. Vilken upplevelse, istället för turistbuss så går
det att springa runt och njuta
av allt sevärt.
Målgång är alltid lika
välkommet i ett långt lopp,
distanspaddling eller maraton
spelar ingen roll. Vatten,
äpplen och kex, smakar
underbart. Tillsammans med

Efter lumpen: jag var och
arbetade och åkte skidor i
Aspen, Colorado – pistade
backar och så… Sedan
fullföljde jag mina studier
på Handels och startade ett
dataföretag som vi sålde av
1996. Idag köper och säljer
jag fastigheter i eget bolag.
Detta har jag med mig från
min tid på KJ: man tar ju
situationer lugnt och sansat
trots att de är jobbiga. Framförallt blev man väldigt
psykiskt stark utan att
gripas av rädsla. Man stressar helt enkelt inte upp sig
eftersom saker och ting
alltid går att lösa.

de övriga deltagarna som
kommit i mål vilar jag ut på en
grässlänt bredvid U.S. Marine
Corps Memorial (Iwo Jima).
Jag kan varmt rekommendera loppet, världens tuffaste,
knappast, men världens intressantaste stadsmiljö kan nog
utlovas.
Efter tre hela dagar i USA
blev det dags att åka hem igen,
måndag eftermiddag flög jag
med Swiss Air mot Zürich. På
morgonen samma dag dök mitt
baggage upp på hotellet, fördelen med sent ankommande
baggage är att alla kläder är
rena vid hemkomst!
Hur gick loppet då? Jodå,
KJVs utsände klarade loppet på
4 timmar och 29 minuter! Jag
är nöjd.
ANDERS FROM KJ 75

Löpare vid Jefferssonmonumentet

Foto: Marine Corps Marathon
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Nätverk eller svågerpolitik?
Nätverk? Ja, definitivt! Svågerpolitik? Ja, i sin mest positiva och sunda mening!
Vi kustjägare har något gemensamt. Det konstaterar
vi ofta. Detta ”något” är mycket svårt att förklara för
en icke kustjägare. Vi talar ofta om kustjägaranda. Är
det den som är detta gemensamma?
Ja, men bara delvis. Det finns
något ”högre”. Vad det egentligen handlar om är att vi,
tillsammans och per individ,
har genomfört och upplevt
saker som det inte är självklart
att man ska genomföra eller
uppleva. Det gav oss insikter
och synsätt som de flesta icke
kustjägare saknar. De insikterna och synsätten har vi
gemensamt. De binder oss
samman. De gör att man alltid
ställer upp på en kustjägarbroder! Om någon ringer mig
på jobbet och presenterar sig
som kustjägare och berättar att
han behöver hjälp så släpper
jag allt jag har för händer! Jag
ställer upp, klockrent!
Jag har en plan...
Vart vill jag komma? Jo, jag har
en idé. KJV är vid första påseendet en kamratförening.
Genom den träffas vi och
paddlar distanspaddling, jagar
rådjur, äter julmiddag, spelar
golf, har surströmmingsskiva
och rustar på Vitsgarn. Det är
roligt och ger ytterligare gemenskap och minnen. Men
KJV är något mer, något djup-

are. KJV är ett nätverk! Ett
nätverk av människor som har
detta ”något” gemensamt. Det
är det som min idé bygger på.
Kompetensnätverk
Om det nu är så att KJV och
Förbundet KJ är ett nätverk
som är starkare än andra
nätverk, så måste vi ju komma
ihåg att nyttja detta, både för
att stödja varandra och för att
dra nytta av varandra. Titta i
matrikeln! Där finns alla typer
av kompetenser. Kort uttryckt,
bläddrar man i matrikeln inser
man att KJV är ett djävulskt
nätverk!
Här kommer nu själva idén:
Självklart ska vi förvalta och
utveckla det nätverk vi har i
KJV. Utöver det nätverket har
vi sedan våra egna nätverk. Låt
oss ställa våra egna nätverk till
KJV-kamraternas förfogande.
Privat har vi polare, bröder,
svågrar mm, som är bra på det
dom gör. Låt oss då länka ihop
dom med kamraterna i KJV.
Idén är enkel: Alla vi medlemmar i KJV behöver andras
kunnande; en skicklig bilmek,
en jurist, en snickare, en fastig-

hetsmäklare osv. Rekommendera din kompisar eller svärmödrar med egen firma att
annonsera i tidningen så får
dina KJV-kamrater ett bra tips,
din kompis får fler kunder och
tidningen får annonsintäkter.
Idén är, som nationalekonomerna säger, pareto-optimal;
”Allas bröd , ingens död”. Och
rakt på sak: Tidningen måste
ha annonsintäkter för att vi ska
kunna producera den och den
är en ryggrad i vårt nätverk.

Ett pareto-optimalt nätverk

Alltså:
- Vi har ett starkt nätverk
- Vi vidgar detta nätverk med
våra egna nätverk genom
att...
- Våra kompisar, svågrar mm,
annonserar i tidningen
- Annonsören får fler kunder,
samtidigt som vi vet att han
vet att om han gör ett dåligt
jobb så är han rökt bland 1200
pers!
- Tidningen får annons
intäkter.

För att visa vad jag menar
rekommenderar jag härmed
min svåger, just det, min
SVÅGER, som fastighetsmäklare. Jag bedömer att han är en
seriös och skicklig fastighetsmäklare och att jag vågar rekommendera honom till mina
kamrater i KJV. Jag har därför
föreslagit honom att annonsera
i vår tidning. Se annons nedan.
Matrikeln som källa
I matrikeln finns en fantastisk
flora av kunder och leverantörer.
Du medlem, annonsera! Jodå,
Flygbolags-vd Jan Palmér har
annonserat. Guldsmeden Henrik
Ingemansson, KJ 94, likaså. Datakonsultbolags-vd Wictor Phalén,
KJ 66, och kanotleverantör Peter
Ågren, KJ 62, är ytterligare exempel. Rätt många medlemmar har
annonserat under åren men visst
finns det väl fler med egen
firma? Om vi hjälps åt internt i
vårt nätverk, plus vidgar det
med externa kontakter enligt
resonemanget ovan så ökar
möjligheterna att få in de
annonsintäkter som krävs för att
publicera en tidning i 1.800 ex
fyra gånger per år, samtidigt som
det kommer både medlemmarna
och annonsörerna till nytta!
Med tillönskan om en fin vår!
PETER GRÖNDAHL KJ 72.

Bostadsrätt i Stockholm, eller villa i Skara???
Efter 17 år i branschen, vid flera av de stora mäklarbyråerna, har jag öppnat eget. Jag arbetar främst
med bostadsrätter i Stockholms innerstad men har
bred erfarenhet av både villor och lägenheter i såväl
Stockholms omnejd som i övriga delar av landet.
Det jag har hört av min svåger Peter Gröndahl, KJ
72, gör att jag gärna ser kustjägare som kunder. Jag
sänker därför mitt arvode vid samarbete med
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medlemmar i Sällskapet Kustjägarveteraner och
Förbundet Kustjägarna.
Hör av er så resonerar vi...

Östermalmsgatan 57, 114 50 Stockholm. • Tel: 08- 662 29 90 • Fax: 08-662 28 81
Mobil: 0708-11 50 05 • patrik@lickfett.se • www.lickfett.se

EN MILITÄRHISTORISK RESA

Nordkalotten (2)

Lars Wiklund i de ryska löpgravarna vid Vermanställningen.
Mer om detta i nästa nummer

Foto: Lars Wiklund

en vattendragslinje vid Kuolajärvi och erhöll förstärkning
med en annan bataljon (A-bataljonen) i slutskedet av striderna där den 7/12. De två bataljonerna drog sig tillbaka under
hårda strider längs Kemijärvi
landsväg. Fienden var nära att
bryta igenom men högkvarteret höll sig lugnt trots att
operationerna började närma
sig Märkäjärvi. Kommendören
för Norra Finlands Grupp
redogjorde för läget och anhöll
om mera trupp. Mannerheim
svarade: ” Högkvarteret följer
noga händelsernas utveckling.
Det är långt kvar till Kemijärvi.”
Vid Mäntyvaara stod så
finnarna för en avgörande
insats. Gränsbataljonen var
slutkörd och vilade bakom
egna linjer vid denna ort, men
upprätthöll erforderlig bevakning. Osett av bevakningen
hade dock ryssarna, med en
bataljon, lyckats kringgå försvarsställningarna i fronten
längs vägen och hotade att riva
upp försvaret bakifrån. I stället
för den avsedda vilan, efter 17
dagars strider, fick gränsbataljonen ta sig an denna fiende.
Striderna startade på eftermiddagen och kring 16.30 var det
mörkt på slagfältet, varför
skjutandet blev osäkert. Det

var svårt att hålla koll på egna
underavdelningars plats i
terrängen. Soldaterna övergick
till att använda handgranater
och knivar. 1645 började en närkamp uppe på höjdpartiet.
Man mot man, vars like aldrig
skådats under Lapplands himmel. En man som inte bar ryggsäck, när finnarna kände efter,
var dödsdömd. En del fiender
försökte nu ta sig tillbaka
österut, men det förhindrades.
Framåt 1730 mattades striden
av och slutade helt och hållet
1815. De låga skyttegravarna
och tillfälliga värnen var fulla
av stupade fiender. Det låg
högar av vapen och annan
utrustning längs åssluttningen
och upp på toppen. Enstaka
ryssar lyckades fly i skydd av
mörkret i de närliggande
skogarna. En del av dem påträffades senare ihjälfrusna.
Vid Mäntyvaara nedgjordes
över 600 ryssar denna eftermiddag och kväll. Viktiga
kartor och dokument fanns
också bland de stupade officerarna. Vid höjden står nu ett
monument med texten: ”Här
hjälpte Herren!”
INGEMAR WEMMENHÖG
Tredje och sista avsnittet av resan till
Nordkalotten kommer i nr 48 av
tidningen KUSTJÄGAREN.

Fortsättning från förra numret...

Mäntyvaara
Den 3/12 1939 satte två ryska
divisioner igång sin framryckning i riktning mot SALLA.
Den ena divisionen bakom den
andra. En finsk gränsbataljon
under ledning av major
Roininen försökte hålla stånd
mot två – i fronten - anfallande
ryska regementen. Under sega
uppehållsstrider retirerade den
finska bataljonen. Kärr och
mossar var hårdfrusna och bar
för medeltunga stridsvagnar
som orsakade svårigheter för
finnarna. På de finska trupperna ställdes stora krav, eftersom
det inte fanns någon chans till
avlösning. Man retirerade till

Den ryska framryckningen mot Mäntyvaara 1939.

Kartan
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Många nyheter på tolfte årsmötet
Det är strängt taget bara en sak som är sig lik när KJV skall hålla
sitt tolfte årsmöte: Det äger rum sista lördagen i mars, vilket också
meddelades i förra numret av Kustjägaren.
De viktigaste nyheterna: Mötet äger rum tillsammans med det
nybildade Förbundet Kustjägarna, och alltsammans sker på AMF1
på Rindö i stället för inne i Stockholm.
Allt detta gör att organisationen blir litet annorlunda, och det
är noga att man följer anvisningarna på denna sida. Titta på Gör
Så Här här nedanför, och gör just så.
Avsikten med allt detta är att de två årsmötena skall kännas
nya och mer spännande - det kan också vara kul att andas luften
på Oscar Fredriksborg igen, för dem som missat den under åren.
Det mesta är till förväxling likt det man minns från
grundutbildningen, men ju mer man tittar desto fler förändringar
ser man. Var är Södra Fältet, t ex? Borta! Ny vattenhall, andra nya
lokaler - ny grind för inpassering. KJVs nya runsten på plats, ny
Militärrestaurang osv. Kasernerna är sig dock rätt lika…
Mötet blir också en förövning för kustjägarnas femtioårsjubileum 2006. Meningen är att jubileet skall inledas med en
träff på gamla KA1 födelsedagen den 15 september det året.
I år skall man inte bara sitta och lyssna på de två årsmötena
och trycka i sig skaffning och jägarläsk vid middagen, utan också
vara aktiv. Vattenfys i den fina vattenhallen på lördagsmorgonen,
utbildning i Sim fire - ett sätt att träna skjutning med laser och
dator i stället för kulor och krut - efter lunch. För att nu inte tala
om övernattning, (valfritt), i 16-mannalogement i Kasern 4.

FÖLJANDE GÄLLER:
Fredag den 26 mars
Egen transport - med bil eller buss - till AMF 1 på Rindö.
Möjlighet att se film om Amfibiebrigaden i Biografen.
Övernattning i logement (30 kr) eller dubbelrum (100 kr) i Kasern 4.
Frukost på lördagsmorgonen (29 kr) (se Gör Så Här).
Vakna upp med vattenfys mellan 0900 och 1000. Ta med
badbyxor och handduk.
Lördag 27 mars
Buss kl 1000 från Cityterminalen i Stockholm. Det står "KJV Förbundet Kustjägarna" på bussen (se Gör Så Här). Eller, förstås,
egen transport.
1100 - 1130 Lunch i Militärrestaurangen (58 kr) (se Gör Så Här)
1400 KJVs tolfte årsmöte. Plats Biografen.
1600 Förbundet Kustjägarnas första årsstämma. Plats Biografen.
1730 Middag med jägarläsk. Välkomstdrink, mellanöl och snaps,
ett glas vin till maten, kaffe, 350 kr. Därefter: Glam, med goda
möjligheter till jägarförstärkning.
Slutligen: Antingen övernattning i Kasern 4 (30 resp 100 kr, se
under fredag) eller Busstransport till Cityterminalen kl 2330.
Söndag 28 mars
Frukost 0700 - 0730 ( 29 kr) (se Gör Så Här).
Hemtransport med egen bil eller reguljär buss.

Foto: KJV

Gör så här
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Om du skall delta i middagen:

Om du inte skall delta i middagen:

Grip en postgirotalong (eller bankgiro) och fyll i:
Ditt personnummer (de sex första siffrorna)
Om du vill bo i logement eller dubbelrum natten 26-27
Om du vill ha frukost den 27
Om du vill ha lunch den 27
Om du vill ha frukost den 28
Om du vill åka buss ut den 27
Om du vill åka buss in den 27
Slutligen fyll i summan 350 kr för middagen. Och skicka postgirot.
Glöm inte ditt namn.

Grip en brevlapp eller ett kort eller en fax,
eller e-posta till: kansliet@kustjagarveteranerna.se
Ge motsvarande uppgifter.
Glöm inte personnumret, det behövs för inpasseringen på AMF 1.
Gör allt detta snarast
Så kan alla förberedelser fungera smidigt.
Posta till: KJV, Kastellet, Kastellholmen, 111 49 Stockholm
Fax: 08-678 23 06
Postgiro: 633 65 05-0
Bankgiro: 5336-2364

et

Kallelse till årsmöte för
Sällskapet Kustjägarveteraner
Härmed kallas medlemmarna i Sällskapet Kustjägarveteraner till årsmöte.
Tid: Lördagen den 27 mars 2004 kl. 14.00.
Plats: Biografen på Amf 1, Oscars Fredriksborg, Rindö.

ANMÄLAN
För att delta i årmötet krävs denna gång namn och personnummer
i och med att det genomförs på militärt område. Anmäl ditt namn
och personnummer enligt beskrivet förfarande på sidan 8.
Medlemmar som önskar transport och/eller logi, samt vill delta i
anordnade aktiviteter ombeds att senast den 19 mars anmäla sitt
deltagande enligt tillvägagångssättet på sidan 8. Läs mer om transporter, logi, måltider, aktiviteter på sidan 8.

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande samt fastställelse av dagordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet
4. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fastställelse av resultat- och balansräkning jämte beslut om disposition av
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och övriga funktionärer.
10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställelse av årsavgift.
14. Motioner.
15. Övriga frågor.
16. Utdelning av förtjänsttecken.
17. Utdelning av diplom och stipendieresa för årets kustjägare 2002-2003
18. Mötets avslutande samt diplomutdelning till 2003 års veterandistanspaddlare.

Kallelse till förbundsstämma för
Förbundet Kustjägarna
Härmed kallas till ordinarie förbundsstämma med
förbundet Kustjägarna.
Tid: lördagen den 23 mars 2004 kl. 16.00.
Plats: Biografen på Amf 1, Oscar Fredriksborg, Rindö.

ANMÄLAN
För att delta i årsstämman
krävs denna gång namn och
personnummer i och med att
det genomförs på militärt
område. Anmäl ditt namn och
personnummer enligt beskrivet förfarande på sidan 8. Medlemmar som önskar transport
och/eller logi, samt vill delta i
anordnade aktiviteter ombeds
att senast den 19 mars anmäla
sitt deltagande enligt enligt
beskrivet förfarande. Läs mer
om transporter, logi, måltider,
aktiviteter på sidan 8.

Foto: KJV

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande av Förbundsstyrelsens ordförande Anders Blomqvist
samt val av ordförande vid stämman.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
4. Fråga om stämman är beslutsmässig.
5. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående
verksamhetsår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
9. Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i
Förbundet.
- Förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgarna för att möjliggöra
ungdomsverksamhet.
10. Fastställande av summarisk inkomst- och utgiftsstat för förbundet att gälla
till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår.
11. Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår.
12. Val för två år d v s tiden t o m näst nästa ordinarie förbundsstämma av:
a) vice ordförande i förbundet,
b) förbundskassör,
c) utbildningssekreterare,
d) 2 eller flera ledamöter,
e) två revisorer jämte två ersättare.
13. Val av verkställande utskott.
14. Eventuella kompletteringsval.
15. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och övriga
ledamöter i valberedningen.
16. Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte
ersättare till riksstämman enligt bestämmelser i CFB grundstadgar.
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BOKSLUT FÖR KJV RÄKENSKAPSÅRET - 1 JAN 2003-31 DEC 2003
BALANSRÄKNING

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0
143 209
173 281
316 490

0
164 716
226 508
391 224

0
191 002
159 661
350 663

0
150 442
155 719
306 161

0
132 448
154 394
286 842

234
80 037
121 316
201 587

25
3 191
59 973
63 189

2 355
0
0
26 669
17 328
46 352

7 675
0
831

10 350
0
5 300

22 100
0
5 300

32 260
0
5 300

40 200
0
0

45 725
0
44 388

35 982
44 488

53 018
68 668

35 275
62 675

7 855
45 415

29 056
69 256

38 775
128 888

0
0

0
0

0
0

9 592
9 592

5 840
5 840

9 402
9 402

5 323
5 323

362 842

435 712

419 331

378 428

338 097

280 245

197 400

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa leverantörsskulder

63 900
3 845
67 745

49 106
2 625
51 731

24 397
0
24 397

52 716
135
52 851

24 000
0
24 000

68 102
2 289
70 391

8 495
0
8 495

Runstenen
Uppl kostn/Förutbet intäkter
Förskott medlemsavgifter
Summa interimsskulder

18 322
165 300
183 622

23 990
27 284
174 000
225 274

51 197
175 200
226 397

32 775
144 700
177 475

40 259
119 400
159 659

14 511
68 140
82 651

74 507
4 880
79 387

Totalt summa skulder

251 367

277 005

250 794

230 326

183 659

153 042

87 882

Fonderade kostnadsersättningar
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kap

0
121 970
-10 495
111 475
362 842

36 738
168 537
-46 568
158 707
435 712

148 102
20 435
168 537
419 331

154 438
-6 336
148 102
378 428

127 203
27 235
154 438
338 097

109 518
17 685
127 203
280 245

80 163
29 355
109 518
197 400

Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Summa likvida medel
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordran KJF
Avräkn. Förbundet
Förutbet kostn/Uppl intäkter
Summa fordringar
Lager
Summa lager
Totalt summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Diverse bilder från förra årets fyra
nummer av tidningen Kustjägaren.
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RESULTATRÄKNING

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

302 100
2 125
19 269
323 494

298 200
375
15 185
313 760

310 500
985
16 169
327 654

294 300
5 486
8 650
308 436

288 600
3 129
2 017
293 746

299 100
9 343
1 930
310 373

284 700
7 494
2 467
294 661

0
0
0
0
0
0

21 000
-20 000
-24 244
-7 267
-6 300
-36 811

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

41 200
-2 500
-30 500
-8 656
-10 300
-10 756

15 900
-100 800
-66 275
-18 563
-3 534
-8 855
-182 127

26 825
-92 800
-61 779
-28 615
-8 048
0
-164 417

27 610
-81 000
-57 540
-32 501
-7 065
-2 647
-153 143

40 760
-87 487
-89 441
-28 699
0
0
-164 867

94 580
-96 500
-78 211
-22 505
-14 918
-1 976
-119 530

112 830
-88 717
-109 782
-34 857
-28 208
0
-148 734

106 070
-64 000
-80 875
-28 612
-27 768
0
-95 185

-4 000
-337
-2 710
-10 864
-92 869
15 890
-9 633
-104 523

-4 000
-2 487
-7 759
-2 532
-73 155

-4 000
-7 826
-9 791
-7 750
-62 856

-4 000
-312
-14 257
-3 201
-60 542

-4 000
-1 757
-16 870
-6 217
-60 610

-4 000
-1 228
-12 092
-7 171
-59 422

-4 000
-8 344
-6 759
-5 954
-69 361

-89 932

-92 223

-82 311

-89 454

-83 913

-94 418

Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader

MATRIKELN
Annonsintäkter, matrikeln
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Netto matrikeln

TIDNINGEN
Annonsintäkter, tidningen
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Övriga tidningskostnader
Netto tidningen

KANSLIET
Lokalhyra
Kontorsmaterial
Porto
Telefon, fax,internet
Personal
Uthyrning administrativa tjänster
Dataprogram/Årsavtal mm
Summa kanslikostnader
ÖVRIGA KOSTNADER
Årsmötet
Prylar/Medlemskort/Medlemsfolder
Aktiviteter
Övriga kostnader (Försäkring mm)
Runsten
Nedskrivn fordran/Kundförlust
Summa övriga kostnader

Årets resultat

-4 628
-39 022
-17 760
-3 757
-18 910
0
-84 077

-17 515
-33 828
-12 848
-4 977

-640
-29 677
-12 789
-18 747

-2 125
-29 628
-17 678
-16 363

-350
-37 629
-15 090
-4 458

-2 640
-30 356
-19 221
-7 824

-1 921
-8 164
-24 934
-9 928

0
-69 168

0
-61 853

-1 800
-67 594

0
-57 527

0
-60 041

-20 000
-64 947

-10 495

-46 568

20 435

-6 336

27 235

17 685

29 355

Årets resultat redovisas här ovan. Styrelsen föreslår att årets
förlust balanseras i ny räkning.
KJV:s intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter,
antalet betalande medlemmar blev 1007 st., något fler än
budgeterat. Övriga intäkter avser främst annonsintäkter,
efterfrågan på annonser har varit lägre än budget.
KJV:s kostnader består huvudsakligen av tidningsproduktion och distribution (porto) samt av kanslikostnader
bestående av lokalhyra, kontorsmaterial och personalkostnader. KJV har endast en person deltidsanställd. Agneta
Stålhammre arbetar på kansliet 10 timmar per vecka. Samtliga
kostnader som finns under rubriken Tidningen och Kansliet
stämmer med budget.

Under rubriken Övriga kostnader finns några kostnadsposter
som ej finns med i budgeten, de största posterna är Runstenen,
Rekryteringsfolder samt Domännamn. Dessa kostnadsposter
skulle mycket väl kunna redovisas som tillgångar och således
inte belastat resultatet med hela kostnaden. Styrelsen har dock
valt att resultatföra samtliga affärshändelser som uppkommit
under verksamhetsåret i sin helhet!
Årets resultat/förlust var budgeterad till -10.000:-, trots
minskade annonsintäkter och ökade kostnader samt
ianspråktagen reservfond kan vi konstatera att resultatet
hamnade på budgeterad nivå.
I övrig kan konstateras att KJV har en god likviditet.
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KJV årsberättelse för 2003
Styrelsen
har under året bestått av
ordförande Anders Blomqvist,
ledamöterna Anders From, Ola
Åhman, Lennart Wiklander,
Christer Carlsson, Magnus
Andersson och Wictor Phalén..
Suppleanter har varit Michael
Ramm-Ericson, Ingemar Wemmenhög och Martin Åberg.
Adjungrad representant från
Amfibiebataljonen vid Amf 1
har C Kjkomp mj Johan Nordenmark varit. Bengt-Arne
Johansson har fortsatt att vara
Senior Advisor under året.
Styrelsen har under år 2003
sammanträtt 6 gånger.
Årsmötet
genomfördes den 29 mars på
Berns Salonger i Stockholm och
ett 50-tal medlemmar hade
hörsammat kallelsen. Mötesordförande, som var Hans
Rehnvall, tillsåg att mötet
genomfördes på ett kustjägarmässigt sätt. KJV:s förtjänsttecken i silver utdelades till
Wictor Pahlén och brons till
Ingemar Fransson och Anders
Lundborg. Diplom utdelades
till 2002 års veteranpaddlare.
Årsmötet avslutades med ett
initierat anförande av C Kjkomp mj Johan Nordenmark
om dagens kustjägarutbildning. Efter mötet intogs middag i Berns Spegelsal och därefter följde allmän förbrödring
i de fina lokalerna.
Frivillighetssträvandet
har varit ett återkommande
tema under ett antal år, dvs
KJV:s strävan att bli en frivillig
försvarsorganisation, en organisation som kan sluta avtal
med Försvarsmakten och som
har tillstånd att genomföra t ex
kompletteringsutbildning.
Möjliga alternativ analyserades
och utvärderades under vintern 2002-2003 och resultatet
blev ett beslut att parallellt med
den ideella kamratföreningen
KJV, bilda ett specialförbund
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och med detta söka medlemskap i en befintlig frivilligorganisation. Den 1 juni 2003
upptogs Förbundet Kustjägarna i Centralförbundet för
befälsutbildning (CFB). Slutresultatet blev således att KJV
står kvar orört som kamratförening och inte kan påverkas
av svängningar inom Försvarsmakten medan det nya Förbundet Kustjägarna kan skapa
och genomföra olika typer av
utbildningar för kustjägare.

KJV:s hörnpelare har förstärkts
genom att den från nr 4/2003
och framöver kommer att
framställas helt i färg
Minnessten – i form av en
runsten har i december skänkts
av KJV till Amf 1, kustjägarnas
hemregemente
Aktiv information – har
riktas till Försvarsmakten och
andra intressenter om vad KJV
är, kan uträtta och delta i.

Foto: KJV

Tillväxt-SynlighetAktiviteter
Styrelsen har under året
fokuserat på tre huvudområden, Tillväxt, Synlighet och
Aktiviteter.
Tillväxt:
Medlemsantalet – var den 31
december 2003 1007 medlemmar
Rekryteringen
–
har
förenklats och förbättrats
genom framtagande av en ny
rekryteringsfolder med tydlig
information om vad KJV kan
erbjuda som kamratförening
Synlighet:
Hemsidan – har reformerats
och kan nås via www.kustjägarveteranerna.se , men även
www.kustjagarveteranerna.se
och www.kjv.se går att använda. Den tidigare hemsidan
är stängd.
Tidningen Kustjägaren –
Dess viktiga funktion som

Aktiviteter:
Kustjägardagen – har instiftats
den 15 september för att årligen
högtidlighålla kustjägarverksamheten
Kustjägarnas 50-års jubileum – som kommer gå av
stapeln den 15 september 2006
har initierats genom bildandet
av en arbetsgrupp för planering och slutligen genomförande
Veterandistanspaddling –
genomfördes 25 till 27 juli med
18 paddlare och ett antal andra
medlemmar som stödjepersonal. Halvtidsrast genomfördes på sedvanligt sätt vid KJV
ytterförläggning på Vitsgarn

Nijmegenmarschen -– har
initierats och genomförts som
en ny aktivitet. Ett antal medlemmar deltog i marschen som
genomfördes under juli månad
i Holland
Vitsgarn – har på sedvanligt
sätt använts för arbetshelger,
familjeuthyrning under sommaren, plutonsåterträffar,
jakter under senhösten. Ett nytt
utedass har färdigställts under
året. Antal besökare under året
har varit väl över 100 olika
medlemmar.
305:an - har under året haft
sin hemmahamn vid Berga
örlogsskolor och tappert tuffat
fram och tillbaka till Vitsgarn.
Jakt – har genomförts under
tre helger på Vitsgarn i samarbete med Berga Jaktklubb
Årets Kustjägare – har
utsetts för 2002-2003 och det
blev Claes Ivarsson, som under
2004 kommer att få resa till
lämpligt resmål
Golfmästerskapet – blev
tyvärr inställt pga för litet
deltagarantal och förhoppningsvis återkommer det 2004
Tidningen Kustjägaren – har
under året utkommit med fyra
nummer och ny ansvarig
utgivare och redaktör är Hans
Rehnvall
Lokalkretsar - och arbetet
med att skapa flera sådan har
fortsatt under året.
Kansliet - i Kastellet på
Kastellholmen i Stockholm har
fortsatt att fungera på ett förtjänstfullt sätt under sällskapets kanslist Agneta Stålhamre.
Julbord - kombinerat med
styrelsemöte genomfördes den
15 december på restaurang
Hasselbacken i Stockholm.
Årets resultat
redovisas på sidorna tidigare.
Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras i ny
räkning.

FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA

Årsberättelse för
Förbundet Kustjägarna, 2003
Ledningkjv.se

Synlighet:

Förbundsordförande är Bengt-Arne Johansson.

Hemsidan – har lanserats och
kan nås via www.kustjägarna.se,
men även www.kustjagarna.se
går att använda

Förbundsstyrelsen
har under året bestått av ordförande Anders Blomqvist,
ledamöterna Anders From, Ola Åhman, Lennart Wiklander,
Christer Carlsson, Magnus Andersson, Wictor Phalén., Ingemar
Wemmenhög. Adjungrad representant från Amfibiebataljonen vid
Amf 1 har C Kjkomp mj Johan Nordenmark varit.
Styrelsen har, inklusive konstituerande möte, under år 2003
sammanträtt 6 gånger.

Aktiv information – har riktas
till Försvarsmakten och andra
intressenter om vad Förbundet
Kustjägarna är, kan uträtta och delta i.

Aktiviteter:

FÖRBUNDETS BILDANDE
Förbundet Kustjägarna bildades den 29 mars 2003 och stadgar
antogs vid konstituerande förbundsstämma samma dag.
Vid konstituerande styrelsemöte i förbundet beslutades att
verkställa förbundsstämmans beslut att som ett specialförbund
ansöka om medlemskap i Centralförbundet för befälsutbildning
(CFB). Den 1 juni 2003 upptogs Förbundet Kustjägarna i CFB.

TILLVÄXT-SYNLIGHETAKTIVITETER
Styrelsen har under året fokuserat på tre huvudområden, Tillväxt,
Synlighet och Aktiviteter.

Militär kompetteringsutbildning – under sommaren och hösten
har rutiner utarbetats och kompetens inhämtats för att i början av
2004 möjliggöra påbörjandet av utbildning inom ramen för CFB.
Kustjägarmedaljen – Förbundet Kustjägarna instiftade på
Kustjägardagen, den 15 september 2003 förtjänsttecknet Kustjägarmedaljen. Kustjägarmedaljen utdelades för första gången i
samband med den traditionella julmiddagen. Medaljen utdelades
till den första befälskadern,1956-57,de befäl som lade grunden till
den snart 50års jubilerande Kustjägarutbildningen.
Tidningen Kustjägaren – Förbundet Kustjägarna har i
tidningen Kustjägaren genom överenskommelse möjliggjort
ianspråktagande av två sidor för information till medlemmarna
om aktiviteter och försvarsupplysning till andra intressenter.
Årets resultat – kommer att redovisas vid ordinarie årsmöte.

Tillväxt:
Medlemsantalet – var den 31 december 2003 514 medlemmar
Rekryteringen –genom framtagandet av en ny rekryteringsfolder
med tydlig information om vad Kustjägarna kan erbjuda som
frivillig försvarsorganisation.

Foto: KJV

Foto: KJV
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FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA
Kustjägare – då är det äntligen klart att dra igång utbildning inom
ramen för Förbundet Kustjägarna, d v s ytterligare ett steg i vårt
framåtskridande; Kustjägarna har tagit ytterligare terräng. Nedan
finner du årets verksamhetsplan, med andra ord alla kurser som
vi avser att genomföra under året 2004. Säkerligen finns det
någonting som passar dig och din almanacka. Jag lovar samtidigt
att detta bara är början, vi ligger redan nu i förhandlingar med
Amf 1 och andra intressenter om att utvidga kursutbudet inför år
2005. Bland annat är Instruktörskurs för överlevnad och
Stridsbåtskurs för att vidmakthålla sin kompetens på tapeten inför
nästkommande år. I anslutning här intill finner du också information om de i närtid kommande kurserna, d v s Överlevnad,
Förhörsteknik, Nijmegen och Distanspaddling. Kurserna som
kommer senare under hösten aviseras i nästa nummer av
Kustjägaren. Samma information som återfinns i tidningen finns
alltid parallellt på hemsidan www.kustjagarna.se och anmälan

till respektive kurs kan ske dit eller via det förfarande som beskrivs
här intill under Anmälningsförfarande.
Generellt sett under kurserna, som omfattar enstaka timmar
till helgverksamhet, får man dagersättning, betalt för sina resor
till och från kursen och mat under kursen från frivilligförsvaret.
Utöver våra egna kurser så får man dessutom genom medlemskap
i Förbundet Kustjägarna och därmed också i CFB
(Centralförbundet för Befälsutbildning) tillgång till en mängd
andra kurser och aktiviteter, läs mera om detta på www.fbu.se.
Vi har fått en speciell förfrågan från Amf 1 och Amfibiekåren
om att sätta upp en b-styrka till årets marina slutövning och jag
vill att du läser mer om det härintill under rubriken SAMMARIN.
Väl mött i övningsterrängen!
CHRISTER CARLSSON
UTBILDNINGSANSVARIG
FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA

Förbundet Kustjägarna
Feb

Aktivitetsplan 2004

Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)
Aug

Mar

27/3
31/3
17/3

Årsstämma
Kurs Överlevnad I, teorilektion 3 tim. Försvarsupplysning.
Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)

Apr

Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)
Kurs Nijmegen marschträning 1

Maj
8-9/5
29-30/5

Kurs Nijmegen marschträning 2
Kurs Nijmegen marschträning 3
Kurs Distanspaddling, träning 1
Kurs Distanspaddling, träning 2

19-20/6

Kurs Nijmegen marschträning 4
Kurs Distanspaddling, träning 3

Jun

Jul

Ve 432
Kurs KJ stridsteknik
Ve 432
Central kurs Amfibiekurs
Ve 432-33 Kurs Deltagande i Amfibiekårens slutövning, SAMMARIN

Sep

Kurs Myttingeskjutning dager
Anhörigdag Amf 1.

Okt

Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)
Kurs Överlevnad II. Försvarsupplysning.
Kurs Förhörsteknik, internationell inriktning,
Försvarsupplysning.

Nov

Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)
Kurs Myttingeskjutning mörker

Dec

Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering)

3-4/7
Kurs Distanspaddling, träning 4
30/7-1/8 Kurs Distanspaddling, genomförande

Anmälningsförfarande
Hur man anmäler sig till verksamhet/kurser inom ramen för KJV eller Kustjägarna
För att förenkla tillvaron använder vi fortsättningsvis samma
anmälningsförfarande för alla aktiviteter inom ramen för både
Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna. Den
traditionella talongen i slutet av tidningen försvinner och vi
använder istället e-post, vanlig post eller i sista hand telefon.
Anmälan skall alltid omfatta aktivitet jag vill delta i, t ex Kurs
Distanspaddling, träning 1, vidare namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer (i KJV alternativt Förbundet
Kustjägarna), eventuell e-postadress och personnummer (när
det specifikt efterfrågas till den aviserade verksamheten) och
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eventuellt övrig information som efterfrågas för aktiviteten
eller kursen.
Anmälan innehållande ovanstående information skickas via
e-post till kansliet@kustjagarveteranerna.se eller med brev/
vykort till Kustjägarveteranerna, Kastellet, Kastellholmen,
111 49 Stockholm. I nödfall eller sent läge kan telefon 073 18
05 715 användas till vår kanslist Agneta Stålhamre eller annat
telefonnummer som aktivitets/kursansvarig har angivit.
När anmälan senast skall vara tillhanda anges i kallelse och
information till respektive aktivitet eller kurs.

FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA
Kurs Försvarsupplysning - 17 mars, Nyköping
Förbundet KUSTJÄGARNA - är en av Försvaret godkänd organisation som verkar för att upprätthålla och vidareutveckla
de kunskaper som utbildade kustjägare har fått under sin
grundutbildning samt att vara försvarsorienterande. Du har
kunnat läsa om denna organisation tidigare i tidningen.
Detta innebär att en omfattande kursverksamhet kommer att
erbjudas till medlemmarna – främst yngre kustjägare som ej
har haft eller kommer att få möjligheten till
repetitionsutbildning, s k repmöten.
- KJ Stridsteknik, Skjutning Dag/mörker, Amfibiekurs,
Förhörsteknik, Överlevnadsteknik men även Distanspaddling
och Nijmegenmarschen är kurser som man kommer att kunna
delta i.

Program:
Tidpunkt:
Plats:
Klockan:
Anmälan:

Föredrag angående Amfibieverksamhet och filmvisning,
Kaffe/Te och smörgås
Onsdagen den 17 mars 2004
Datarådgivarna, Gasverksvägen 28 i Nyköping
18.00
Omgående och senast måndag den 13 mars 2004 enligt
direktiv i Anmälningsförfarande här invid.

En ny spännande verksamhet kommer att presenteras och
behovet av en stor B-styrka finns för kommande verksamhet.
Om frågor kontakta mig på adress Enholmen, 611 63
Nyköping, email; peter@adventure.d.se eller telefon 0155 –
210 320 alternativt 070 – 56 90 320
VÄLKOMMEN!
PETER ÅGREN

Vid detta tillfälle får vi besök av Ingemar Wemmenhög som
berättar och informerar oss om denna nya verksamhet.

Kurs Överlevnad 1 - 31 mars, Stockholm
DEN FÖRBEREDDE ÖVERLEVER !
Preparateus Supervivet
I gamla tider var det livsnödvändigt att känna till växter och djur
som kunde användas för att överleva. Omkring 10 – 12 personerna
kom för omkring 15.000 år sedan vandrande från Norra Sibirien –
över Beringssundet som blivit en landbrygga för ca 20.000 år
sedan - och fortsatte ner via Alaska och Västra Kanada och vidare
in i nuvarande Amerika. Det tog ca tre tusen år att kolonisera hela
Nordamerika. På 1600-talet fanns ca 3 miljoner ursprungsindianer
och ca 60 miljoner bufflar där. Man fortsatte söderut och
koloniserade även Sydamerika.
Man kan undra mycket över vad de hade med sig i
”kunskapsbagaget”. Deras vandring hade ju startat mycket tidigare,
när man lämnade Kalahariöknen - ca 45 000 år före vår tid, vandrat
till Indien, ner mot sundet till Australien, och några tog den
nordliga vägen över Kazakstan och vidare mot Kamtchatka och
Berings Sund.
Så var det en gång och den gamla kunskapen håller på att försvinna
och glömmas bort av den moderna människan.
- Men ett par fiskare från Polynesien som blev ”ivägblåsta”
av en hård storm och for ut till havs i sin lilla öppna
fiskebåt – typ roddbåt – upptäcktes och var vid liv, 8
månader senare när de kom nära land igen. De hade
överlevt på rå fisk, fiskblod och regnvatten. Detta är den
längsta dokumenterade tiden som ett modernt
”överlevnadsdrama” pågått.
Exemplen på överlevnad - och behovet av dessa kunskaper, finns
mycket i militära sammanhang. Rubriken talar sitt eget tydliga
språk.

Nu skall vi i KUSTJÄGARNAS regi starta en utbildning/
repetition i grundläggande tekniker.
Först en introduktion och teorikväll (kurs 1) i mars månad i
Stockholm och en utehelg (kurs 2) i september/oktober 2004 ute
på Vitsgarn, där vi praktiserar – det vi kan / och kunnat.
Förkunskapskrav; Genomförd värnplikt på KJ och där
deltagit i överlevnadsutbildning.

Program: Kurs 1;
teoridelen – under 3 timmar repeterar vi våra kunskaper och genomför en
enkel test och ser en film. Kaffe/Te och smörgås ingår. Genomförs 31 mars i
Stockholm (vid Försvarshögskolan på Valhallavägen) (eventuellt genomförs
kursen 14 april om det är problem med lokaler på Försvarshögskolan, men
detta meddelas i så fall speciellt av kursledaren)
Anmälan:
Anmäler sig gör man enligt det som står i rutan Anmälningsförfarande här i tidningen. Ange att du vill delta i kurs Överlevnad I.
Plats:
K 1, lokal Lützen, Lidingövägen 28, med samling vid vakten.
Tid:
31 mars 2004, kl 18.00

Program: Kurs 2;
Omfattning; Växtkännedom, Eld och eldmaterial, Vattenfilter/rening,
Sjukvård, bygga bår, Bygga vindskydd, Bygga egen ryggsäck,
Fysiologi och lite om kroppens biologi.
I kursen ingår Eldstål, kniv och fickminne samt visst material för
ryggsäcksbygge.
Kursdeltagare får dagersättning + reseersättning.
Plats:
Vitsgarn – i Stockholms södra skärgård
Tid:
Oktober 2004, mer info kommer i nästa nummer av Kustjägaren
Frågor:

kontakta Peter Ågren, Enholmen, 611 63 Nyköping,
email; peter@adventure.d.se
Telefon 0155 – 210 320 alternativt 070 – 56 90 320

OBS !

Kursdeltagare måste ha deltagit i teoriutbildningen (kurs 1)
– för att kunna få deltaga i utomhusövningen ( kurs 2).

PETER ÅGREN / KURSANSVARIG
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FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA
Kurs Nijmegen, marschträning - april - juni
Förberedelserna inför årets Nijmegenmarsch är nu i full gång.
För närvarande består Förbundet Kustjägarnas kontingent av
åtta deltagare. Vi måste givetvis bli flera och därför är
anmälningstiden förlängd till den 15 mars. Ni som är
intresserade anmäler er enligt de direktiv som står under
Anmälningsförfarande.

Anmälningsavgiften för årets Nijmegenmarsch är fastställd till
1.800 kr. Utöver detta tillkommer även kostnaden för bussresan
till Holland på ca 1.400-1.500 kr. Dessa avgifter betalas av
enskild deltagare.

Kurstillfällen

På grund av den geografiska spridningen på de anmälda
deltagarna är förutsättningarna för gemensam marschträning
tämligen begränsad. Inriktningen är därför att större delen av
marschträningen bedrivs enskilt under eget ansvar.
Samordning av träning kommer dock i möjligaste mån att ske.
För att erhålla organiserade träningstillfällen för förstaårsgångare kommer samverkan med andra lokala befintliga
marschgrupper att eftersträvas.

Upplägget av den organiserade marschträningen kommer att
utgöras av Kurs Nijmegen marschträning 1-4 med utbildning
i marschrutiner, marschgenomförande och som examen
deltagande i Nijmegenmarschen 2004. Det övergripande syftet
med kurserna är att förbereda eleverna för långa och
strapatsrika marscher med tung packning under fältmässiga
förhållanden samt lära sig vad det innebär att vara chef och
leda sådan verksamhet.
Vidare information om dessa tillfällen kommer framöver.

Kostnader

Utrustning

Vid de av Kustjägarna organiserade marschtillfällena kommer
enskild deltagare att erhålla dagersättning á 60 kr samt
ersättning för transporten till och från träningsplatsen.
Transporterna skall dock i så stor utsträckning som möjligt
samordnas för att hålla kostnaderna nere. Utöver detta finns
pengar för inköp av livsmedel för gemensam tillagning.

För de som ej innehar av CFB anbefalld utrustning (Fältuniform
m/90, Stridssäck 2000, Uniform m/87 alt m/48) kommer sådan
att uthämtas och ordnas från Amf1.
Avslutningsvis, om du har frågor ring mig på 0702-34 41 96.
JOACHIM SCHÖLIN
KURSCHEF NIJMEGENMARSCHEN

Kursutbud för lokalkretsar
Försvarsupplysning
Som du kan se i detta nummer så har lokalkretsen i Nyköping
varit på hugget och beställt en av 5 tillgängliga kurser i ämnet
försvarsupplysning. Det finns budgeterat för fyra identiska
tillfällen därutöver, så du som är kontaktman för lokalkretsen,
slå till nu och beställ den. En är budgeterad för kvartalet apriljuni. De övriga tre för oktober – december. Ring Ingemar
Wemmenhög på telefon 08- 541 36012/ 0731-805805 och boka..

Alla kostnader bestrids av förbundet. Deltagare erhåller 60.jämte resekostnader. Kustjägare i lokalkretsen som inte gått
med i FBU kan lösa det på plats och blir medlemmar samma
kväll och erhåller således 60.- jämte reseersättning. Förbundet
står också för alla omkostnader avseende lokal och kaffe med
tilltugg.

Kurs Förhörsteknik - oktober, Stockholm
Förhörsteknik och förhörsövning
Denna kurs innehåller en teoretisk och en praktisk del. Du
behöver inte anmäla dig till båda. Dock är det en förutsättning
att Du deltagit i den teoretiska delen för att få deltaga i den
praktiska delen. Den teoretiska delen är en förberedelse för att
som frivillig kunna delta i en tillämpad förhörsövning
omfattande c:a tre dygn. Den teoretiska kursen kommer att
hållas centralt i Stockholm. Du kan deltaga vid ett av två
tillfällen, i höst (4:e kvartalet) eller under 1:a kvartalet 2005.
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Den teoretiska delen om c:a 4 tim sker en tisdag eller
torsdagkväll (se nästa nr av kustjägaren). Den praktiska delen
genomförs under 2005.
Alla kostnader bestrids av förbundet. Du erhåller
dagersättning (60.-) och resekostnader. Vill du veta mera om
kursen innan du fattar beslut så ringer du till Ingemar
Wemmenhög 08-541 36012/ 0731-805805.

FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA
Kurs Distanspaddling - maj - juli, Stockholms skärgård
Veteranernas Distanspaddling 2004 – 10 år av paddlande!
Kursen omfattar kurserna Distanspaddling, träning 1 – 4
och kurs Distanspaddling, genomförande.
Det sägs att upprinnelsen till Kustjägarveteranernas första
distanspaddling var en idé från Peter Gröndahl, KJ 72. I
Kustjägaren Nr 14 beskriver Hans Rhenvall de inblandades
tankar så här:
”Skulle inte veteranerna kunna ordna en egen
distanspaddling”? En vansinnig tanke, tyckte en och annan –
går det verkligen att skrämma igång gubbfläsket så att det än
en gång klarar en distanspaddling? Tänk på skaderisken – allt
från hjärtinfarkt till senknarr och sträckningar. Det där är nog
bara för ungdomar, sade de oroliga.”
Ja, funderingarna kring arrangemanget var nog många och
en och annan undrade nog på allvar om detta skulle gå att
genomföra ytterligare en gång. Men faktiskt, idén blev
verklighet. Christer Carlsson åtog sig projektledarskapet
tillsammans med ”professorn”, Peter Gröndahl och på
morgonen den 25 augusti 1995 samlades 18 entusiaster på KA1,
lite nervösa och förväntansfulla. 39 timmar och 12 minuter
senare var historiens den första distanspaddlingen för
veteraner avklarad. Sträckan var Rindö-Arholma-Rindö, 101
distansminuter. Jag deltog själv den gången och visst kändes
det högtidligt att på två kolonner paddla in i dåvarande KA1:s
hamn efter avklarad veterandistanspaddling.

I skrivande stund ligger isen fortfarande tjock på sina
ställen men inom en inte alltför avlägsen framtid släpper den
sitt grepp. I tanken är det ju redan sommar eller hur? Därför
är planeringen redan i full gång. Upplägget ser ut som följer.
Vi genomför en förberedande träningspaddling i Mälaren 8 9/5. Uttagningspaddlingar i Stockholms skärgård med start
från Amf1 (KA1) helgerna 29-30/5, 19-20/6 och 3-4/7. Själva
distansen paddlas sedan 30-1/8 dvs. sista helgen i juli.
För att få delta i själva distanspaddlingen måsta man ha
deltagit i minst två av de tre uttagningspaddlingarna, helst
givetvis vid alla tre och även träningspaddlingen. Detta för
att säkerställa att alla är tillräckligt tränade och förstår vilket
tempo som gäller under själva distansen. Man vevar inte 100
distansminuter utan att förbereda sig. Enligt Peter Ågren är
50 mils förberedande paddling ett minimum om man vill ha
det ”bekvämt” i kajaken i augusti. Jag tycker det stämmer.
Jag och min paddelkamrat följde detta exempel förra året.
I år kommer distanspaddlingen att genomföras som
kursverksamhet under det nya Förbundet Kustjägarnas
paraply. Detta innebär bl.a. att instruktörer, deltagare och
båtpersonal får gratis logi, traktamente och ersättning för resor
till och från Stockholmsområdet och Amf 1.
Det innebär också att följebåtar, kanotmateriel och annan
nödvändig utrustning kan lånas av regementet Amf 1.
Fördelaktigt eller hur!

Sedan dess har ytterligare 8 distanser för veteraner
genomförts, alla med sina speciella och minnesvärda händelser.
Sträckningen har ändrats. Numera paddlar man från Rindö
till Vitsgarn och tillbaka. En fantastisk tur! Som skall paddlas
även i år. Det kräver nämligen Paddlingsguden. Ett väsen med
vilket man inte skall göra sig ovän…

Anmäler sig gör man enligt det som står i rutan
Anmälningsförfarande här i jämter. Anmäl dock specifikt vilka
helger du/ni avser träna (de fyra tillfällena är 8 - 9/5, 29-30/
5, 19-20/6 och 3-4/7) samt vem du har funderingar att paddla
tillsammans med. Är du ensam just nu så hjälper jag dig att
leta reda på en paddlingskamrat.

Så det börjar bli dags att ta rätta in tankebanorna.
Distanspaddling 2004. Vill jag, orkar jag, kan jag, får jag. Vara
med att fira distanspaddlingens 10-års jubileum samtidigt som
jag under några helger får uppleva den svenska skärgården
med allt vad den kan erbjuda. Börja fundera!

Visst vore det kul om alla som deltog i första
distanspaddlingen 1995 kunde ansluta årets jubileum på ett
eller annat sätt!
Om frågor ring mig på 070-526 03 52
MAGNUS ANDERSSON
KJ 93 & KURSANSVARIG DISTANSPADDLING 2004
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FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA
Kurs KJ stridsteknik och Kurs SAMMARIN - augusti , Södertörn
Amf 1 och Amfibiekåren behöver hjälp – det saknas kvalitativ
b-styrka till årets marina slutövning SAMMARIN. Vi,
Förbundet Kustjägarna, har fått förfrågan om vi inte kan sätta
upp en styrka om minst 40 man, helst 60 man, för att delta
under årets övning som går av stapeln under augusti 2004, ve
432-433, för att erbjuda relevant motstånd och övningstrupp
till de övande amfibieförbanden.
Inget dåligt erbjudande och förhoppningsvis vet de vad de
ger sig in på då de kontrakterar en massa kustjägarveteraner.
Risken finns ju att a-sidan blir helt överkörd. Med detta upprop
är jag ute efter att undersöka intresset från våra medlemmar
att delta i ovanstående evenemang och då under de
underförstådda förutsättningarna att det kommer att innebär
en hel del uppoffringar från den enskilde deltagaren.
Du som vill delta ska anmäla det enligt direktiven i
Anmälningsförfarande här i jämter och ange att du vill delta i
kurs Kurs KJ stridsteknik och Kurs Deltagande i Amfibiekårens
slutövning, SAMMARIN. Övningen pågår som nämnt ovan i
två veckor med emellan liggande helg och du kan givetvis ange
om du kan delta del av perioden eller hela tiden. Vår
utbildning, Kurs KJ stridsteknik, kommer att börja på

måndagen i vecka 432 och pågå under tre dagar för att sedan
övergå i Kurs Deltagande i Amfibiekårens slutövning,
SAMMARIN och då pågå till tisdag/onsdag i vecka 433. Exakt
sluttid är inte möjligt att ange då övningen ännu inte är
färdigplanerad. Övningen SAMMARIN kommer dock att
genomföras i området Södertälje-inloppet – Bråviken. Vi som
deltar har till uppgift att engagera och sysselsätta de
deltagande förbanden på alla handa sätt och det kan innebära
en hel del möjligheter till okonventionell krigföring, med andra
ord som gjort för en kustjägare.
De ekonomiska förutsättningarna innebär att deltagarna får
dagpenning, fri mat och resa till och från själva övningen.
Utrustning som uniform och vapen kommer att
tillhandahållas. Alltså min fråga till er är enligt följande, kan
du ta ”ledigt” under en och en halv vecka i augusti och vara
med och agera kvalitativ b-styrka till gagn för Amf 1 och
Amfibiekåren, men också för din egen vinning och njutning
skull. Tänk efter och skicka där efter in din anmälan att delta
till kansliet med e-post eller vanligt brev. Om du har frågor –
kontakta mig.
CHRISTER CARLSSON
BEDUIN@CHELLO.SE

En välförtjänt medalj nr 1
Medalj nummer ett av den
nyinstiftade Kustjägarmedaljen gick som sig bör
till kustjägare nummer
ett, den förste skolchefen,
Per Carleson. En pionjär
bland pionjärerna, en rese
bland resarna, vem passade bättre än honom att
bli chef för den första utbildningskontingenten av
kustjägare och vem passar
bättre än honom att tilldelas det första exemplaret
av medaljen för dem som
gjort banbrytande och
värdefulla saker för oss
kustjägare.
18
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Förbundet Kustjägarnas ordförande Anders Blomqvist tog sig
ner till Göteborg och fäste
utmärkelsen på Per Carlesons
bröst. I och med det kan det
sägas att cirkeln är sluten, de

kustjägare som utbildades under
hans ledning de banbrytande
åren 1956-57 agerade i små
patruller och infiltrerade bakom
fiendens linjer för att sprida fasa
och förskräckelse och efter

många års agerande som lätt och
tungt ”marininfanteri” verkar
det som om kustjägarna av
dagens tappning är på väg tillbaka till sina rötter. Givetvis är
det så att varje tidsperiod skapar
sitt behov av soldater och förbandstyper utgående från sin
tids hotbild och omgivning, så
50-talets kustjägare var specialister och proffs på sin krigföring, 60- till 90-talets kustjägare
likaså under sin period och nu
kommer 2000-talets kustjägare
att dra sitt strå till stacken. Vi har
alla dock det gemensamt att vi
var och är specialister och proffs
inom vårat eget gebit och Per
Carleson är en god förebild för
oss allihopa. En sann kustjägare
har fått sitt välförtjänta belöning.
CHRISTER CARLSSON

FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA

Medaljregn över veteranerna
Ursprungligen var de
tretton stycken, men tiden
tar sin tull och numera
finns endast nio av dem
kvar bland oss levande
kustjägare.
Jag pratar om de föregångsmän
som en gång i tiden, närmare
bestämt för cirka 48 år sedan,
utgjorde det första befälskollektivet vid den då alldeles
nystartade kustjägarutbildningen. Vilken fröjd och tillfredställelse det måste ha varit
att få vara med om att starta
någonting alldeles nytt och
dessutom att många år senare få
sitta med facit på hand och
konstatera att det blev någonting
stort av det som man var med
om och skapade. Det finns väl en
liten pionjär i alla och envar av
oss och det var en skön känsla
att få vara med och dela ut de
första kustjägarmedaljerna till
fem av de ovan nio nämnda
verkliga kustjägarveteranerna.
Under föregående år när
Förbundet Kustjägarna höll på
och sonderade terrängen för sin
egen tillskapelse upptäcktes att
förutsättningarna fanns att
instifta en medalj för att
uppmärksamma och belöna
personer som gjort förnämliga
insatser för kustjägarverksam-

Nils-Gunnar Olivenbaum Foto: KJV
medaljeras av Anders Blomqvist.

Medaljerade Rolf Högelin, Nils-Gunnar Olivenbaum, Lennart Magnusson, Herbert Johanssson
och Torsten Dahlen.

heten av olika slag. Sagt och
gjort, medaljen, Kustjägarmedaljen i guld respektive silver,
instiftades och vad skulle inte
passa bättre än att uppmärksamma de ursprungliga kustjägarbefälen med varsitt exemplar av detta stiliga uppmärksamhetstecken. Sagt och gjort,
spårningsarbeten satte igång och
efterhand var de ursprungliga
trettons öden och uppehållsplatser uppspårade. De kontaktades och våra intentioner klargjordes för dem. Ingen har väl
någonting emot att uppmärksammas för positiva avtryck
man gjort i historien. Hur som
helst, tidens gång gör kanske att
man får svårare att förflytta sig
och ställa upp på olika evenemang och sonderingen gick
också ut på att konstatera vilka
som skulle kunna närvara vid en
ceremoni i Stockholm respektive
vilka som skulle behövas uppmärksammas på annat lämpligt
sätt. Fem av de nio mottagarna
kunde delta på utsatt datum, 15

december på Hasselbacken i
huvudstaden, en skulle uppsökas i sin bostad i Göteborg och
de resterande tre skall uppmärksammas senare i samband
med 2004 års årsmöte för
Förbundet Kustjägarna.
De fem som samlades den 15
december för att motta varsin
Kustjägarmedalj i guld var NilsGunnar Olivenbaum, Lennart
Magnusson, Rolf Högelin,
Torsten Dahlén och Herbert
Johansson. Ordförande Anders
Blomqvist höll ett stiligt anförande och det märktes att de
grånade, men ändå rakryggade
urkustjägarna var tagna av
stundens allvar. Medaljerna
fästes på kavajslagen och urkunderna delades ut. Efter
förrättat värv satte vi oss ner och
avnjöt ett härligt julbord i
Hasselbackens fina salonger.
Minnena flödade runt bordet och
ibland fann man sig förflyttad
tillbaka till tiden när allt startade
och allt var nytt. Den första 200båten, den första kleppern och

Herbert Johansson får sin
välförtjäntqa medalj.

Foto: KJV

Foto: KJV

annat diskuterades, det var ren
fröjd att sitta och höra på det som
tilldragit sig i begynnelsen. Allt
har ett slut och efterhand bröt
sällskapet upp, men jag är
övertygad om att kvällen och
tillfället finns kvar i våra minnen.
Jag är också övertygad om att
medaljerna pryder bröstet på rätt
slags personer. De var med och
möjliggjorde så att vi andra kan
kalla oss kustjägare idag.
CHRISTER CARLSSON
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Ordföranden har ordet

Välkommen till årsmötet!
Vi närmar oss det traditionella årsmötet för Sällskapet
Kustjägarveteraner som genomförts årligen sedan 1992. Vi närmar
oss också det första årsmötet för nystartade Förbundet
Kustjägarna. För att uppmärksamma detta, och i ett försök att
bredda oss, kommer därför årets båda årsmöten att hållas på
regementet Amf1. Årsmöten på dagen, lördag 27 mars, med
efterföljande årsmötesmiddag på kvällen, helt enligt traditionen.
Nytt för i år är också att vi till Dig som bor utanför Stockholm kan
erbjuda boende på regementet. Läs mer om kringaktiviteter på
annan plats i tidningen och på nya hemsidan;
www.kustjägarveteranerna.se alt. www.kustjagarveteranerna.se
Låt mig utifrån våra tre fokusområden belysa några viktiga
händelser sedan förra numret av tidningen:

VISA ATT DU ÄR KUSTJÄGARE!
Det händer mycket inom Kustjägarverksamheten nu. Visa att Du
är Kustjägare! Samla ihop Dina kamrater och kom till årsmötet
den 27 mars och ta del av aktiviteter och mycket intressant information om dagens Kustjägare.
Vi måste alla hjälpas åt att synas. Bär nålen/Neptunigaffeln
till kavaj eller jacka, och uppmana Dina kamrater att bli
medlemmar. Genom att vara synliga och tydliga kan vi både till
Försvarsmakten och till allmänheten marknadsföra oss och de
uppgifter vi kan klara av. Både som kamratförening och
frivilligorganisation.
Väl mött på årsmötet!
ANDERS BLOMQVIST
ORDFÖRANDE

TILLVÄXT:
Glädjande är att den 31/12 2003 Kustjägarveteranerna är 1007
medlemmar. Kanske ännu mer glädjande är att KJV´s medlemmar
så mangrant också ansluter sig till det nya Förbundet Kustjägarna.
Vid utgången av 2003 var medlemsantalet i Kustjägarna 514 st
och i skrivande stund närmar sig antalet 800.
Jag vill påminna om de nya rekryteringsfoldrarna, både för KJV
och Kustjägarna, som kan rekvireras från kansliet. Foldrarna går
också att ladda ner på hemsidorna.

AKTIVITETER:
Vi har nu med full kraft påbörjat arbetet med 50-års jubileet 2006.
Boka redan nu in helgen 15-17 september 2006. Mer information
löpande i tidningen och på hemsidan.

SYNLIGHET:
Två aktiviteter som ytterligare stärkt Kustjägarnas position och
som fått uppmärksamhet i Marinens media är dels överlämnandet
av KJV´s minnessten till regementet Amf1 dels instiftandet och
utdelandet av Kustjägarmedaljen. Mer information finns om detta
i särskilda artiklar i tidningen. Jag vill bara säga att det var med
stor glädje och ödmjukhet jag fick förmånen att dela ut Kustjägarmedaljen till de som lade grunden till Kustjägarutbildningen.
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Vad hände sen...
dessa befäl som genom sitt
exempel och ledarstil fick en
att växa med uppgiften,
många med mig minns nog
Robertsson - plutonchef under första repet -75.

Håkan Winnberg, Älta,
underbefäl/allmänjägare
1970-71
Bästa minne: Dom är många,
inte minst naturupplevelserna i världens vackraste
landskap. Ej att förglömma
adrenalinkickarna under alla
våldsamma landstigningar,
häftiga anfall och överfall
med skarp ammunition - att
först med hela plutonen under flera timmar smyga sig
fram till en position på en
bergskam för att sedan under
ca 45 sekunders tid dundra
på med allt man hade! Och se

Efter lumpen: Jag arbetade
som säljare och marknadsassistent på Kronägg. Och när
jag köpte in reklam så gjorde
jag någonting så hemskt (för
reklambyrån) som att skriva
om deras texter. Då började
jag själv plugga på Berghs
reklamskola och har sedan
dess arbetat som copywriter
på en rad byråer. Idag är jag
frilans.

Bästa minne: jägarmarschen
– och paddlingen när man
gled fram genom den helt
vindstilla natten.
Efter lumpen: en runda inom
FN i Kosovo och nu håller jag
precis på att starta upp ett
eget företag inom byggbranschen.

Robert Östlund, Svedala,
GB/prickskytt 1998-99

Detta har jag med mig från
min KJ-tid: Det mesta man
lärde sig… man lärde sig att
klara av allt på ett annat sätt.
Svårigheter, motgångar och
sådant. Man blir inte lika
knäckt som alla andra verkar
bli, helt enkelt!

Detta har jag med mig från
min KJ-tid: Att bita ihop! Min
hustru brukar säga åt mig att
jag nog har lärt mig att bita
ihop lite för mycket. Detsamma gäller medarbetare som
mångan gånger frågar hur jag
orkar när allt har kört ihop sig.
Dessutom har jag fått många
goda vänner via kustjägeriet
som jag fortfarande har kontakt med.

Bildtexter som blivit förväxlade...

Rätt bildtext skall vara:
Everestmassivet sett från byn Tengboche på 3.900 m höjd. Giganten
med sin karakteristiska vindplym
sticker upp vid horisonten.

I förra numret skedde det som
inte skall ske - bilder och de
tillhörande bildtexterna till Bo
Sunnefeldts foto i hans artikel
har blir förväxlade.
Vi vill i detta nummer
korrigera detta.
Framsidesbilden, som nog
en del av er har sett, visar
Mount Everest och inget annat.
Till höger visar vi den bild
(med korrekt bildtext) som
skulle varit ovan den då
tillhörande bildtexten.

I samma veva kan vi nämna att
i jubileumsboken Kustjägare
blev bilder försedda med
felaktig upphovsman. Följande
bilder och sidor i boken har Bo
Sunnefeldt som fotograf:
Sid 60: På isigt patrulluppdrag (Bo S
är visserligen med på bilden
själv, men fotot är taget med
hans kamera...)
Sid 61: På väg mot skjutövningar vid
Myttinge
Sid 62: Fk Osis håller genomgång
Sid 64: Helikopterbild vid Kastellet,
Stockholm
Sid 74: Ksp understödjer
Sid 76: Kj Malmborg efter isvaksdopp

Tenzings stupa med vy mot höga
berg (dock ej Everestmassivet).

Sid 76: Ksp 58
Sid 90: Firning på Korsö torn
(då en hemligt tagen bild!)
Sid 150: Hydrokopter
Sid 162: Ebbe Wahlund paddlar
Sid 167: Lastning av färjan Grim på
Karklö
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Gap
Kungen har gjort några uttalanden vid ett besök i den lilla
diktaturen Brunei på Borneo. Reaktionerna har blottat ett av
de många avgrundsdjupa gav vi lever med. De allra flesta
svenskar har bara ryckt på axlarna och har så här några veckor
senare glömt bort det hela - ingen kräver särskilt mycket av
kungen, och prinsessorna är ju söta.
Men i tidningarnas debattvärld har det mullrat "konstitutionell kris", "inledningen till monarkins fall". Det finns
ett gap mellan flertalet i landet och dem som bedömer nyheter.
Bruneiuttalandena var förstasidesstoff i ett par veckor.
Samtidigt har vi ett gap mellan den kraftigt rotade
demokratin i Sverige - ofta kopplad till Jantelagen, ingen skall
tro att han är nåt - och den lika kraftigt rotade monarkin. Som
ju förstås rent principiellt är odemokratisk.
Det finns värre gap. I Sverige finns en övertygelse om
moralisk överlägsenhet - vi är ett snällt land, vi vet bättre än
utlandet hur saker bör vara här i världen, vi är nog rikast och
samtidigt mest generösa. Och vi tycker närmast det är pinsamt
med nationalistiska uttryck, vanliga i t ex USA. Vi är minsann
allihop FN-vänliga internationalister.
Samtidigt är Sverige kanske det mest isolationistiska landet
i Europa. När det kommer till kritan vill vi inte vara med. Vi är
ett land av nejsägare. Ingen euro, inga östlänningar som får

komma hit och jobba. Vi ligger långt ner på världslistan över
de rikaste länderna. Och vi värjer oss till och med för kunskap:
Kan dom verkligen ha lika bra sjukvård som vi i Tyskland?
Dom som har det så hemskt?
Mer gap: Svenskarna är faktiskt det friskaste folket i Europa,
säger statistikerna. Samtidigt är vi sjukast. Inget annat land
har så höga "ohälsotal". I Sverige kan man bli sjukskriven därför
att man är osams med chefen - det kan kanske vara en liten
förklaring.
I detta friska land får Pliktverket det allt svårare att hitta
några ungdomar som klarar av den militära
grundutbildningen. De kärnfriska svenska 18-åringarna är för
feta och har usel kondition - dessutom är de psykiskt så klena
att de risar ihop om fänriken skriker åt dem. Konstigt?
Ett gap till, sedan får det räcka. Mellan Försvarsmakten och
den svenska politiken finns ett gap. Försvarsmakten får
uppgifter som skall lösas - men resurserna skall samtidigt
användas till annat, t ex till att lösa regionala problem (Det blir
ju problem på bygden om man lägger ner ett regemente) eller
förbättra arbetsmarknadsstatistiken.
Det går att hitta många fler gap. Alla går väl inte att åtgärda
- men bara att hitta dem kan kanske vara ett steg på vägen.
HANS REHNVALL

Kansliet

Foto: Peter-Lorentz Johnsson

Bort med blanketterna
Den nya ordningen när det gäller anmälningar till olika aktiviteter
gäller nu.
Kansliet, dvs Agneta Stålhamre, tar hand om alla anmälningar.
Vill man anmäla sig till något tar man kontakt med henne - på
enklaste sätt. Är det något man skall betala - så kan man helt
enkelt skriva på postgirotalongen!
Det här gäller både anmälningar till KJVs arrangemang och
till Förbundet Kustjägarnas kurser.
KANSLIET

Saker Prylar och Ting
Art 001: T-shirt (svart eller blå med KJVs
emblem broderat på bröstet.
Pris: 95:-

Art 005: Keps med broderat emblem i
svart, grönt och gult.
Pris: 65:-

Namn:
Adress:

Art 002: Kustjägarnål, minimodell till kavaj. Art 007: Overall.
Pris: 25:-

Pris: 800:Postadress:

Art 003: Dekal, ø 75 mm. Svart, grönt och
gult. Transparent bakgrund.
Pris: 20:Art 004: Tygmärke, ø 70 mm. Svart, grönt
och gult. Svart botten.
Pris: 30:-
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Art 008: Vimpel.
Pris: 250:-

Telefon:

Storlek:
L
Vid beställning: kryssa, klipp och sänd till:
M//M Konfektion, Fax: 040-97 10 12.
Färg:
Svart
Box 156, 236 25 Hölviken
(Lilla Nygatan 5, 211 38 Malmö • gunilla.andersson@mmkonfektion.se)

XL

XXL
Blå

Vitsgarn väntar på er!

På KJVs exellenta ytterförlägging ligger just nu snö och is. Sommaren väntar med många aktiviteter.

På Vitsgarn ligger snön vit och
vårat hus är nog ganska utkylt
vid det här laget. Ingen har i
princip varit där sedan i
december när Torsten Ölund
och hans grabbar var ute och
la ner förra årets sista rådjur.
Men det kommer en ny vår och
sommar och det är dags att
börja planera för nya vistelser
på våran ytterförläggning.
Arbetshelgerna
Traditionsenligt börjar vi våren
med ett par arbetshelger för att
se till att hus och omgivning
blir beboeligt och hemtrevligt.
Arbetshelgerna är planerade
till 17-18 april respektive 1-2
maj och anmäler sig gör man
till kansliet genom att skicka en
e-post till kansliet@kustjagarveteranerna.se eller ett brev/
vykort till Kustjägarveteranerna, Kastellet, Kastellholmen,
111 49 Stockholm). Anmälan
ska vara inne minst en vecka
för aktuell helg, alltså senaste
anmälningsdag för första
helgen är 9 april och för den

andra helgen 23 april. Anmälan
ska innehålla namn, medlemsnummer, adress, telefonnummer, eventuellt e-postadress
och personnummer på den/de
som avser delta. Personnummer är av högsta vikt annars
kommer man inte förbi vakten
på Berga Örlogsskolor. Ange
givetvis vilken helg som avses.
Rutinerna är samma för de
två arbetshelgerna; samling
senast kl 08.00 på lördag
morgonen vid vakten Berga
Örlogsskolor och hemfärd på
söndag eftermiddagen efter väl
förrättat arbete. Var och en tar
med sig mat och dryck för eget
behov, gärna sådant som lätt

Bryggan väntar på 305:an.
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Förrådet.
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går att kombinera med annat.
För att övernatta tar man med
sig en sovsäck eller liknande.
Arbetet består av allmän röjning, gräsklippning, bränna sly
och buskar, kapa och hugga
ved, bättra på målningen där så
behövs och annat småpyssel.
Familjeveckorna
Därefter tar familjeveckorna
vid och mellan vecka 26 och 34
är det möjligt för familjer att
låna Vitsgarn för varsin härlig
sommarvecka i skärgården.
Ingen familj får initialt boka för
mer än en vecka i taget,
reservalternativ kan givetvis

anges, och en vecka räknas från
måndag till söndag. Priset är
100:- per familj och dygn,
således 700:- för en hel vecka.
Pengarna är till för att täcka
sådant som går åt och förbrukas därute. Föreningens
båt, 305:an, står till förfogande
för respektive familj och några
enkla instruktioner gör att man
kan köra den även utan allt för
stor båtvana. Båten ligger vid
Berga Örlogsskolor och det är
alltså där som man börjar och
slutar sin sommarvistelse på
Vitsgarn. Anmäler sig gör man
till kansliet enligt vad som är
beskrivet ovan och glöm då
inte att ange namn och personnummer på alla som ska med i
familjen. Skicka samtidigt ett
mail till mig enligt adressen
nedan så kan jag börja planera
in och jämka samman programmet för de som vill låna
Vitsgarn denna sommar. Några
har redan hört av sig för
bokning, men jag väntar till
sista maj innan jag fastställer
listan. Efter hand som ni
anmäler intresse så mailar jag
över en instruktion och beskrivning på hur det fungerar
på Vitsgarn. Jag tror att vi är
uppe i runt 20 familjer som de
tre senaste somrarna har
tillbringat varsin vecka på
KJV:s härliga ytterförläggning.
I sommar kanske det är dags
för dig och de dina.
Övriga träffar
Utöver arbetshelger och
familjeveckor står Vitsgarn till
förfogande för plutonsåterträffar eller liknande samlingar.
Två plutoner har redan hört av
sig för återträffar under sensommaren. Ni som är intresserade hör av er till mig så
mallar vi in eran återträff.
Då vet ni hur det går till och
vad Vitsgarn går att använda
till. Greppa pennan och gör
slag i saken, skärgårdens och
föreningens pärla ligger bara
där och väntar på er.
CHRISTER CARLSSON
beduin@chello.se
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Returadress:
Sällskapet
Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

Stenen på plats!

Anders Blomqvist under sitt tal. Viking Wemmenhög skymtar i bakgrunden.

Stor pompa och ståt, musikkåren var på plats och
hundratals människor hade samlats nedanför Gröna
Villan på Amf 1. Tidigare på dagen hade en annan stor
ceremoni genomförts på regementet och samtidigt vid
Amf 4 i Göteborg, nämligen byte till nytt baskertecken
för Amfibiekåren. Nu var det emellertid tid för denna
dags, den 18 december, andra stora ceremoniella
begivenhet, överlämnandet av en minnessten från
Kustjägarveteranerna till regementet Amf 1/KA 1.
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Det nya baskertecknet.

suttit lutat över stenen och tålmodigt
knackat in kustjägarnas budskap till sitt
regemente. Budskapet tänker jag inte
återge här, det bör man läsa på plats för
att förstå innebörden och sammanhanget.
Överlämnandet
Själva överlämnandet av stenen tilldrog
sig som sagt den 18 december 2003, en
lagom gråkall och mulen vinterdag.
Stenens plats är vald med omsorg, på
gräsmattan nedanför Gröna Villan,
bredvid vattenhallen och ovanför den
plats där Jägarbryggan en gång i tiden låg.
Stenen dominerar sin omgivning.
KJV:s ordförande Anders Blomqvist höll
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Kustartilleriet och KA 1 grundades 1902
och följaktligen fyllde de båda 100 år
2002, men alldeles innan själva jubileumsåret hade Försvarsmaktsförändringar gjort att det första bytte namn till
Amfibiekåren och det andra till
Amfibieregemente nr 1, Amf 1. Hur som
helst, namnbyten behöver inte innebära
att man inte ska ihågkomma företeelsen
100 år och KJV hade bestämt att något
beständigt skulle skänkas till kustjägarnas riktiga hemregemente. Således
till verket, insamling av pengar bland
medlemmarna möjliggjorde att en tvåmeters runsten kunde färdigställas av
KJV:s egen runristare Ingemar Viking
Wemmenhög. Många timmar har han
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ett stilfullt tal till den församlade
massan och den officielle
mottagaren C Amf 1, överste
Corneliusson, som sedan avtäckte stenen. Musikkåren spelade marschen ”Kustjägaren”
och runristaren själv, Ingemar
Viking Wemmenhög, dagen till
ära iklädd tidsenlig vikingamundering, berättade om
symboliken bakom stenen och
dess text. Det blev en kort
lektion i runalfabetet. I anslutning till stenen finns en mässingsplatta uppsatt med en
översättning av stenens runtext
för oss som inte är så bevandrade i vikingarnas sätt att skriva.
Nu är stenen på platsen och
markerar att regementet Amf
1/KA 1 och dess kustjägare är
intimt förknippade med
varandra.

Stenen i sin ståtlighet, med den förklarande plattan.

