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S

edan sitt allra första
möte, det konstituerande mötet den 14
mars 1992, har KJV kämpat för
att kustjägarna skall få behålla
Neptuns treudd i den gröna
jägarbaskern.
De grundläggande argumenten kvarstår, och har egentligen inte bemötts på något avgörande sätt. Det viktigaste argumentet är att symboler har
betydelse. Gaffeln i baskern ger
KJ identitet och stolthet, den
markerar kustjägarnas egenart.
Att då ta bort den - en mer än
30 år gammal tradition - är fel
och dumt, särskilt mot bakgrund av dagens svårigheter
med att rekrytera tillräckligt
många unga kustjägare.
Så tycker de allra flesta veteraner, så tycker också de flesta
aktiva befäl, och så är KJVs officiella ståndpunkt.
Motargumenten är två: 1)
Vid bildandet av Amfbat ville
man inte riskera att få alltför
tydliga A- och B-lag genom att
utmärka KJ för mycket; och 2)
systemet i försvaret är att
utbildningstecknet sitter på uniformen. I mössan har man
förbandstecknet.
OK, så var det redan när jag
gjorde lumpen för 37 år sedan.
Vi fick grön basker med KAs
korslagda kanoner i. Och vi
hade röda kragspeglar, som
ingen tycks önska sig tillbaka.
Nu skall KJ omorganiseras.
Skapar det någon chans att få
tillbaka gaffeln i baskern? Kanske. Se på de två strukturer som
beskrivs på sid 12 i detta nr.
Blir framtiden ett slags utveckling av Amfbat - ja, då blir
det ingen gaffel. Men tar man
ett längre steg, till funktionsbrigaden, legolådan - då finns
det chans.
Det som avgör, det är hur
pass radikal Försvarsmaktens
omläggning blir. Och det, i sin
tur, beror på hur tydligt signalerna om krav på förändring når
fram - till ÖB, till generalerna,
till hela det rätt förändringssega
kollektiv som bestämmer.
Av alla skäl - inte bara treudden - bör vi hoppas att man
klarar att ta stora steg.
HANS REHNVALL

Vart är kustjägarna på väg? Se artikel sid 12
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Svarta hål…
Jag tror att det dröjer innan någon kan säga att kj fläckar
ner Försvarsmaktens rykte. Det ramaskri som politikerna berättigat utbrister på grund av de svarta hål som
kan komma att uppstå i Försvarsmakten har sällan skådats vad gäller Statens finanser.
Det är som under medeltiden och Stormaktstiden.
Bönderna försöker att sköta sin ekonomi medans grevar
och baroner planerar stora åtaganden. Går dessa åtagande inte ihop ekonomiskt så får bönderna betala mer skatt.
Jag är säker på att majoriteten av bönderna dvs.
plutonchefer, kompanichefer, bataljonschefer och
regementschefer sköter sina ekonomier ner till minsta
kronan. De flesta har tom ett mindre plusresultat. Däremot grevarna och baronerna dvs. överstar och generaler
inom HKV räknar dels fel dels skyller de ifrån sig på politikerna. Nu när det i ett nyligen taget försvarsbeslut
saknas 10 miljarder skall bönderna tokspara.
Dessutom utkrävs ett ringa ansvar av felräknarna.
Det är sant att politikerna har tvingat Försvarsmakten
att ta oplanerade kostnader inom budgeten men minst 56 miljarder hänför sig till kostnader för ofinansierade
projekt.
Nationalekonomiskt vill jag gärna se kalkylen varför
JAS serie 3 är nödvändig bara för att vi skall kunna sälja
plan till Ungern och Chile. För 10 år sedan var det
samma tugg med och om Bofors. Idag ägs kanonverkstaden av ett norskt bolag.
Politikerna kör hårt med den allmänna värnplikten.
De moderna förbanden är mer tekniska och det finns
inte plats för alla värnpliktiga i dagens Försvarsmakt.
Det kostar väldigt mycket för samhället att inte ta itu
med denna problematiska fråga. Till och med i Ryssland
diskuteras öppet om det är vettigt (läs bra, ekonomiskt,
har vi råd) med allmän värnplikt. Där saknas pengar till
militär verksamhet varför soldaterna får gå och sopa snö
i städerna på vintern och plocka potatis på sommaren.
Frankrike avskaffar värnplikten. Danmark har ingen osv.
Varför inte göra värnplikten frivillig, betala ungdomarna
skälig ersättning och skapa bättre förband. Det går inte
att utbilda soldater på 3 månader Jag är helt säker på att
det går att visa (med civilt utbildade ekonomer) att det
är lönsamt och effektivare för Försvarsmakten och därmed även för Sverige att avskaffa den allmänna värnplikten.
Hur påverkar detta dagens kustjägare och hur ser
framtiden ut för KJ.
Jag är helt övertygad om att den trånga framtida ekonomiska ramen gör att spetsförbanden prioriteras. Jag är
övertygad om att kj går mot en mycket expansiv framtid. Kj och amfbat ger mycket resultat för investerat kapital eller kort sagt ”mycket pang för pengarna”. Jag tror
att Kustartilleriet behöver kj mer än någonsin. Det finns
nya behov för denna förbandstyp. KA har dessutom ett
behov av ett erkänt 40-årigt varumärke - Treudden.
KJV kommer därför att i nästa nummer av tidningen
belysa denna framtid mera i detalj. Har Du möjligheter
att komma på årsmötet den 28 mars så får Du veta.
WICTOR PHALÉN
KJVS ORDFÖRANDE
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KJ-årgång 1997-98
Årets kull av kustjägare
har nu ryckt in, den fyrtioförsta i ordningen.
PBS:arna, eller PB-soldaterna som en del säger,
ryckte in i augusti 1997
och nu i januari kom resterande, numera tillhörande
kategorien E-värnpliktiga.
GB-värnpliktiga, som en
del känner igen som den
kategorie man själv tillhörde vid inryckning,
finns numera inte vid inryckning till kustjägarna.
GB står för gruppbefälsvärnpliktig och dessa utses
en bit in på den nuvarande
utbildningen.
Årets kull består av ca
120 man, fördelade på två
jägarplutoner och en
spaningspluton. Stabsplutonen uppstår lite senare och är en blandning
av kustjägare och amfibiesoldater. Båtchefer och en
del andra befattningar tillkommer också senare efter
att de fått sin allmänmilitära- och befattningsutbildning vid något av de andra
kompanierna inom amfibiebataljonen.
Utbildningsåret är uppdelat på fyra kurser eller
skeden, där var och en av
dessa har sitt specifika
mål.
Del ett är allmänmilitär
utbildning - kallad AMU.
Den lägger grunden för
den blivande kustjägaren.
Del två är befattnings
utbildning och där utbildas man mot specifika befattningar eller huvudtjänster för det slutliga

KUSTJÄGAREN
Officiellt organ för Sällskapet Kustjägarveteraner, KJV. Publicerat material
anger KJVs officiella ståndpunkt bara
när detta uttryckligen framgår av texten. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera i manus.
Ansvarig utgivare: KJVs ordförande
Wictor Phalén.
Redaktionen: Christer Carlsson, Hans
Rehnvall, Göran Kumlin, Agneta
Stålhamre och Robin Jahrl, layout.

kustjägarkompaniet, t ex
kulspruteskytt, jägare, signalist m fl.
Tredje skedet eller kursen omfattar förbandsutbildning och där skall de
befattningsutbildade kustjägarna vävas samman till
ett kompani. Övningar genomförs i pluton och
kompanis ram.
Fjärde och sista delen
blir ytterligare ett steg i
förbandsutbildningen. Här
skall kompanierna i amfibiebataljonen övas samman till en fungerande enhet genom komplexa förbandsövningar.
Årets kompani utbildas
mot att tillhöra en amfibiebataljon i Stockholms skärgård, men kommer ändå
att göra en del utflykter i
landet för att samöva med
andra marina förband.
Närmaste större prövning för de nyinryckta är
utbildningskontrollen,
som kan jämföras med
gamla tiders jägarmarsch,
om ca 12-13 veckor.
KJV önskar årets kustjägare lycka till med utbildningen och hoppas att vi
ses i föreningen vartefter.
CHRISTER CARLSSON
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KJVs årsmöte 1998

H

ärmed kallas medlemmarna i Sällskapet
Kustjägarveteraner till ordinarie årsmöte, det
sjunde i ordningen inräknat det konstituerande mötet den 14 mars 1992.
TID:
Lördagen den 28 mars
1998 kl 15.30. Samling och
registrering från kl 15.00.

PLATS:
Marinofficersförbundets
mässlokal på Skeppsholmen i Stockholm ( Långa
Raden 8, nedre våningen).

ANMÄLAN:
Till årsmötesförhandlingarna behövs ingen anmälan. Medlemskap och betald medlemsavgift för
1998 krävs - vilket kontrolleras mot medlemsregistret i samband med
registreringen vid
inpasseringen.

MOTIONER:
Motioner till årsmötet
skall vara KJVs kansli i
Kastellet tillhanda senast
den 9 mars för att kunna
tas upp vid mötet.

medger finns möjligheter
att göra ett snabbt besök i
KJVs högkvarter i Kastellet, på ca 500 m avstånd.
Under glammet finns
möjligheter till spridda
slag av jägarförstärkning
till förmånliga priser.

ÅRSMÖTESSUPÉN
beräknas inledas kl 18.00.

KOSTNADER:
ÖVRIGA FRÅGOR:
Bör anmälas till KJVs
kansli senast den 9 mars.

PROGRAM:
Platserna intas precis kl
15.30. En hedersvakt från
Kj-komp deltar. Själva årsmötet beräknas ta 1,5 - 2
timmar.
Efter årsmötesförhandlingarna finns utrymme
för bortåt en timmes allmänt glam, till vilket damerna ansluter. Om tiden

Själva årsmötet kostar ingenting. Årsmötessupén
kostar 225 kr, i vilket ingår
förrätt med lättöl el dyl,
varmrätt med en flaska öl
eller ett glas vin, samt
kaffe. Individuella förstärkningar kan skaffas till bra priser - i samband
med serveringen. Samt,
förstås, i anslutning till det
avslutande efterglammet.

SUPÉANMÄLAN:
Måste vara KJVs kansli

tillhanda senast måndagen
den 23 mars. Anmälan gäller inte förrän avgiften 225 kr per person - kommit in!

ANVÄND
kupongen på sidan 19, eller ett vanligt postgiroinbetalningskort - glöm
inte att skriva namn, helst
också medlemsnummer!
ELLER skriv eller faxa
till KJVs hökvarter.
POSTGIRONUMMER:
Namn + 225 kr per person: 633 65 05-0
Årsmötet är medlemmarnas bästa tillfälle att påverka föreningen, och
dessutom ett sätt att träffa
nya och gamla kamrater.
Kom till årsmötet! Och låt
damerna vara med! Varje
år har vi haft allt fler damer
vid årsmötessupén - det är
bra!

Herrmode med smak
- i tiden I trevlig miljö med personlig service erbjuder vi ett stort
urval av kvalitetskläder från kända leverantörer.

Välkommen!

Gerdells Herrmode, Fleminggatan 23, 112 26 Stockholm
Telefon: 08-650 14 12
LARS GERDELL KJ 65
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Årets kustjägare:

En vecka hos polisens insatsstyrka
1991 bildades det som idag heter Nationella Insatsstyrkan (NI). Men redan tidigare hade man reagerat
på att samhället inte haft någon direkt beredskap för-,
eller haft kunskap att klara ut, gisslandraman och liknande situationer.
Årets kustjägare, Mathias Cibej, fick genom KJVs förmedling tillbringa en vecka tillsammans med NI.
Vad gör man då ett gisslandrama gått så långt att
tidsfristen nästan är ute,
alla försök till att förhandla loss gisslan har
misslyckats och gärningsmännens krav inte går att
uppfylla?
Ska man avvakta och
sätta sig och be att den
tysta diplomatin fungerar
och riskera att gisslan
avrättas,...eller.....?
1991 bildades det som
idag heter Nationella
Insatsstyrkan (NI). Men redan tidigare hade man reagerat på att samhället inte
haft någon direkt beredskap för-, eller haft kunskap att klara ut, gisslandraman och liknande situationer.
Idag består NI av ett
femtiotal personer som har
beredskap för alla tänkbara situationer som kan
uppstå i riket. Det tränas
inte bara för det traditionella gisslandramat i hus
eller flygplan, utan även
för situationer som kan
uppstå i tåg, tunnelbanor,
bilar, bussar och båtar. De
har också byggt upp ett
koncept för eftersök av farlig person i terräng, där de
då samverkar med polisens hundpatruller.
En uppgift som i många
andra länder ligger inom
det militära är dykningen
men i Sverige är inte det
möjligt. För NI´s del har
detta inneburit att de
måste bygga upp en be-
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redskap även för situationer då de måste ombord
på fartyg. För detta ändamålet har de båtar och utrustning för att kunna lösa
de problemen.

Rekrytering och
antagningskrav
Vad krävs då för att hamna på NI ? Grundkravet är
att man varit polis i minst
fem år ( Polishögskolan 3
år + arbetat >2 år ) och
med goda meriter. De som
uppfyller grundkraven får
ansöka och de som anses
lämpliga kallas på följande
tester:
-Fysprov ( styrka, kondition, simning, mm )
-Skjutprov med Sig
Sauer
-Fobi test ( höga höjder,
trånga utrymmen, vatten )
-Psykiska tester ( liknande stridspiloternas )
-Djupintervju
och avslutningsvis
-10 fältdygn i följd

NI

CHEF
KOORDINATORER

UTBILDNINGSENHET

STAB

GRUPP ALPHA

GRUPP BRAVO

GRUPP DELTA

GRUPP ECHO

GRUPP CHARLIE

GRUPP GOLF
Prickskytte

GRUPP FOX
Prickskytte

GRUPP HOTEL
Dyk

styrkan har enorma resurser. De fick när de startade
upp -91 i princip all den
materiel de behövde för att
lösa utbildningen och ev
uppgifter. Detta innebär
att de även i dag har fräsch
och fungerande materiel,
vilket är ett måste för att
kunna lösa de krav som
ställs.
Vid sidan om den tjänst
som de bedriver på avdelningen har alla poliserna
en sk sidotjänst, vilket
innebär att halva styrkan
bedriver utbildning i två
veckor medan den andra
halvan tjänstgör på sin

sidotjänst , ex ordningspolisen, narkotikaspan.
Det var i huvudsak de
fyra grupperna som var
inne på utbildning som jag
fick nöjet att följa under
fem mycket intressanta dagar under december 1997.

DAGBOK
Mån 15/12:
Kl 0845 på förmiddagen
kliver jag in på polishuset
på Kungsholmen, något
spänd och med höga förväntningar på veckan till-

Därefter tas de som klarat
alla tester och anses lämpliga ut för att påbörja
grundutbildning hos NI.
Inledningsvis utbildas de
nya bara i grunderna men
allt eftersom så slussas de
in i grupperna.

Topputrustning
Vad gäller utrustningssidan kan man påstå att

Insatsstyrkan under samövning med
Försvarsmakten.

Foto: Mathias Cibej
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sammans med polisens
insatsstyrka.
Förmiddagen börjar
med en genomgång av organisationen med dess
olika tänkbara sysslor och
användnings områden,
följt av en rundvandring i
lokaler och förevisning av
materiel och fordon. Därefter var det dags att möta
grupperna som under eftermiddagen skulle öva
skytte med sina huvudvapen, dvs. Sig Sauer och
MP5. Eftersom jag aldrig

Inbrytningsövning.
tidigare hanterat något av
vapnen började passet
med en kort genomgång
av båda systemen. Jag föll
direkt och blev omedelbart
“förälskad“ i MP 5ans smidighet och hur lätthanterad den var.
Sig Sauer däremot var
svårare för en ovan, som
jag, att skjuta bra med.
Innan middag hann vi
även med ett instruktörslett fyspass i idrottshallen,
följt av en kort men intensiv match i innebandy.
Kvällspasset bedrev vi
ute på Polishögskolan i
Solna där vi övade taktik
för genomsök av fastigheter. Ett pass där jag var
både observatör, figurant
och ingick i grupperna.

Tis 16/12:
Denna dag var först planerad att jag skulle följa den

dykande gruppen och genomföra ett vattendyk
men p.g.a. sjukdom mm.
var gruppen så kraftigt reducerad att dyket inte gick
att genomföra. I stället
följde jag samma grupp
som föregående dag.
Vi började tisdagen där
vi avslutade måndagen,
dvs på Polishögskolan.
Dagens övning var offensivt genomsök av fastigheter, något som kan bli aktuellt vid exempelvis fritagning av gisslan. En öv-

Foto: Mathias Cibej

ning som jag tyckte var
mycket intressant, dels för
att det är roligt och dels
för att det är otroligt svårt,
vilket jag inte var ensam
om att tycka. Innan lunch
körde vi ett fyspass på ca
en timma då jag tillsammans med några spelade
innebandy, följt av ett kortare styrketräningspass.
Efter lunch åkte vi åter
till skjutbanan för att fortsätta att drilla med huvudvapnen. Denna gång gick
det bättre för min del då
jag började lära känna
vapnen något. Dock var
jag inte med grupperna
fullt ut och körde samma
övningar som de gjorde,
för många moment var
tidsskjutningar som jag
inte hade en chans att
hinna med. Istället koncentrerade jag mig på att
lära känna vapnen ordent-

ligt och slutligen köra
några enklare tidsskjutningar vilket gick förvånansvärt bra.
Ons 17/12:
Vid åtta-snåret blev jag
upplockad utanför K1, där
jag sov hela veckan för att
slippa pendla ifrån KA1,
och vi begav oss till Uppsala för att hela dagen öva
i ett sk. skjuthus. Ett hus
med skottsäkra ytterväggar och med innerväggar som går att flytta
för att på så sätt kunna
göra om inredningen och
utseendet på fastigheten.
Under dagen gick jag tillsammans med Kn Robert
Tolf ifrån KA1 som observatör och kunde av
säkerhetsskäl inte medverka något i övningarna.
Grupperna körde hela
scenariot ifrån inbrytning
tills dess hela fastigheten
var genomsökt och gisslan
fritagen. Figurerna som
symboliserade gärningsmän och gisslan var alla
uppmärkta med en ballong och på så sätt gick det
snabbt att se vem som var
bekämpad eller ej.
Framåt eftermiddagen
rörde vi oss tillbaka ner
mot Stockholm för att avsluta dagen med en löprunda runt Kungsholmen
samt ett pass (fullkontakts)
innebandy.
Tor 18/12:
Denna dag spenderade jag
tillsammans med prickskyttarna, och det hade jag
dagen innan hört ifrån de
andra grupperna genom
den “hatkärlek“ som råder, att det skulle jag försöka byta bort. Självklart
gjorde jag inte så utan jag
följde med en av prickskyttegrupperna när de
genomförde en övning i
“manhunting“, dvs eftersök av farlig person i terräng. Tillsammans med
polisens hundförare genomfördes en jaktövning

där tre grupper jagade en
figurant som spelade gärningsman och lade ut en
slinga som slutade med ett
gripande.
På kvällen var det så
dags för lite samkväm
med “gamla“ kustjägare
på enheten, av vilket det
fanns ett par stycken.
Fre 19/12:
Sista dagen under besöket
var det meningen att jag
skulle få en inblick i deras
sidotjänst som de bedriver
växlat med utbildning.
Därför åkte jag med två
poliser som patrullerade i
radiobil i innerstaden, och
eftersom det var dagspasset så var det förhållandevis lugnt. Vi var på ett
par inbrott, beslagtog narkotika på Södersjukhuset
och jagade knivrånare. Intressant att se även den delen av deras arbete, vilken
är nog så viktig. Man får
inte glömma att trots att
deras arbete i många hänseenden är mer militärt än
polisiärt, så är de ändå poliser.

Kort sagt
Man säga att det var en
mycket givande och rolig
vecka. Med facit i hand
tycker jag att den levde
upp till de höga förväntningarna jag hade. Som ni
förstår lägger de ner
mycket tid på träning för
att verkligen behärska alla
tänkbara situationer. En
målsättning som är
mycket svår att leva upp
till, men som de har lyckats bra med.
MATHIAS CIBEJ KJ 97
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KJVs årsberättelse 1997
Styrelsen
har under året bestått av
Wictor Phalén, ordförande,
samt Gunnar Brundin,
Christer Carlsson, Ingemar
Fransson, Jan Fredell, Peder af Jochnick, PeterLorentz Johnsson, Michael
Ramm-Ericson och Hans
Rehnvall samt suppleanterna Hans Lagerhorn och

Årsmötet
Philip Hollström. Kn Robert Tolf, stf CKjkomp, har
varit sambandsman med
Amfbat.
Styrelsen har under året
haft sju protokollförda
sammanträden.

hölls i MOFO:s lokaler på
Skeppsholmen den 22
mars. KJVs förre ordförande Hans Rehnvall utsågs till mötesordförande.
Hälsningar framfördes
från CKA1 och CAmfbat
vilka tyvärr inte hade möjlighet att närvara En hedersvakt från PBS-kursen

på kustjägarkompaniet
deltog. Öv Stellan Fagrell
hälsades särskilt välkommen. Han talade senare
om några av de hot som
riktas mot kustjägarna. Efter årsmötet följde traditionsenligt en god middag
med åtföljande glam.

Matrikeln
publicerades strax före jul.
Matrikeln innehöll ca 1500
namn.

Befälsträff
Många tjänstgörande KJbefäl besökte den 14 februari KJVs kansli och diskuterade frågor om den
bild som finns i pressen av
kustjägarna tillsammans
med KJV-medlemmar av
olika årsklasser. Mötet avslutades med glam.

Regementets Dag
på KA1 hölls den 9 augusti. KJV deltog på sedvanligt sätt med bokbord
och försäljning av vissa
prylar. Intresset för KJV
var stort.

Vitsgarn och 305-an
Ytterförläggningen på
Vitsgarn besöktes den 23
juli av kustjägarkompaniet, som med frivilliga
krafter rensade busk och
sly och grävde diken. Ett
flertal arbetshelger har
också ordnats under året,
såväl som kräftskiva och
rådjursjakt.
305-an råkade dessvärre
ut för en grundstötning
under hösten, vilket naturligtvis kostat föreningen
en del pengar.
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Veteranpaddling

Årets kustjägare

genomfördes 8 - 10 augusti
efter två gemensamma
träningspaddlingar i juni
och juli. 42 st veteraner
paddlade. KA1:s nya trossfärja fungerade som rörlig
bas, och en G-båt var med
som säkerhetsbåt. Paddlingen skedde under idealiska förhållanden. Halvtidsrasten förlades till
KJVs ytterförläggning på
Vitsgarn.

Mattias Cibej fick sin utmärkelse vid en ceremoni
på numera nedlagda KA5
den 27 oktober. KJVs belöning till honom var en
vecka tillsammans med
Polisens insatsstyrka, NI.

Myttingeskjutningen
blev av flera olika skäl inställd under hösten.

Tidningen Kustjägaren

Årets resultat
Beträffande föreningens
ekonomi, se redovisningen
här intill. Styrelsen föreslår
att årets resultat, en vinst
på 24 929 kr, balanseras i
ny räkning.

utkom under året med
fyra nummer, det senaste
ett dubbelnummer.

Kansliet
KJVs kanslilokal i Kastellet
har skötts av Agneta Stålhamre, som sedan den 1
januari 1998 är anställd av
KJV som kanslist.

BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1997
(1 JAN 1997-31 DEC 1997)

BALANSRÄKNING

1996

1997

Tillgångar
0
59 934
23 861
83 795

25
3 191
59 973
63 189

Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordran KJF
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa fordringar

5 994
3 600
36 813
0
27 405
73 812

45 725
0
44 388
34 650
4 125
128 888

6 212
6 212

5 323
5 323

163 819

197 400

Totalt summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa leverantörsskulder

25 092
-64
25 156

8 495
0
8 495

Interimsskulder
Förskott medlemsavgifter
Summa interimsskulder

0
58 500
58 500

74 507
4 880
79 387

Totalt summa skulder

83 656

87 882

90 101
-9 938
80 163
163 819

80 163
29 355
109 518
197 400

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

1996

1997

264 900
29 674
41 000
76 140
7 363
419 077

284 700
7 494
41 200
106 070
2 467
441 931

MATRIKELN
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Summa matrikelkostnader

-8 000
-33 525
-7 105
-10 250
-58 880

-2 500
-30 500
-8 656
-10 300
-51 956

TIDNINGEN
Layout
Tekn prod
Distribution & porto
Annonsarvode
Summa tidningskostnader

-63 079
-71 860
-22 979
-20 110
-178 028

-64 000
-80 875
-28 612
-31 268
-201 255

KANSLIET
Lokalhyra
Kontorsmaterial
Porto
Telefon, fax,internet
Personal
Summa kanslikostnader

-4 000
-15 745
-6 535
-8 522
-98 480
-133 282

-4 000
-8 344
-6 759
-5 954
-69 361
-94 418

ÖVRIGA KOSTNADER
Årsmötet
Inköp Prylar, Saker & Ting
Aktiviteter
Övriga kostnader
Nedskrivning fordran
Summa övriga kostnader

-31 611
-10 890
-10 221
-6 103
0
-58 825

-1 921
-8 164
-24 934
-9 928
-20 000
-64 947

-9 938

29 355

Intäkter

Kassa
Postgiro
Bank
Summa likvida medel

Lager
Summa lager

RESULTATRÄKNING
Medlemsavgifter
Försäljningsintäkter
Annonsintäkter, matrikeln
Annonsintäkter, tidningen
Div övr intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Beräknat resultat
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Gert Fylking KJ 66:

Juckare i rosa träningsoverall

G

ert Fylking är kanske inte urtypen för en
gammal kustjägare. Men han kom till och
med in vid Sjökrigshögskolan.
Och relegerades. Vid en kadettbal dansade han nämligen alltför tätt med prinsessan Sibylla...
- Dåvarande ÖB Rapp gick raka vägen fram till mig
och skällde ut mig efter noter inför alla. Men prinsessan - hon hade ingeting att erinra mot min dans, säger Gert Fylking till Kustjägaren.
Nej, han förnekar sig inte.
Mannen som gjort sig
känd som excentrisk skådespelare och TV-man. En
pajas i rosa träningsoverall
med en humor som ligger
mellan midjan och knäna.
”SM i lavemang” och
”Juckaren” är två av hans
paradnummer i svensk TV.
Men hans TV-debut gjorde
han med numret ”Den
kirgiska propellern” hos
Robert Aschberg i slutet av
80-talet.
- Robbans redaktör
hade sett mig snurra på
ballen nere på Kiviks
marknad. Och de skulle
göra ett debattprogram om
erotik och porr. Och - ja då frågade han om jag
ville komma och göra den
krigiska propellern i direktsändning... Och på den
vägen är det. Och här sitter vi nu - du och jag.
Ett par år senare lyckades Gert med konststycket
att föreviga kung Carl
Gustaf som dragit sig undan för att ta ett bloss på
en nobelfest. TV-tittarna
fick se hur kungen kämpade för att snabbt få bort
cigaretten som envist klibbade sig fast vid den
kungliga underläppen.
Efter det är Gert Fylking
inte välkommen som hovreporter längre. Även om
han fortfarande envisas
med att dyka upp vid
kungliga offentliga
invigningar - högljutt
8

sjungande kungssången.
- Ja, vadå. Vi gick ju på
sjökrigsskolan tillsammans. Jag spöade kungen i
biljard och vi umgicks så
där som man gör när man
är kadetter. Fast han blev
ju amiral och jag blev relegerad, skrattar Gert.
- Jag kommer ihåg ett
av kungens skämt. När vi
satt och åt sa han ”du behöver ju inga bestick, du
har ju gaffeln i mössan, ha,
ha, ha”. Så var den
bernadottska humor´n...
Året var 1965 och den
då 20-årige Gert Fylking
hade mönstrat till det militära:
- Det var helt naturligt
för mig att söka
kusjägarna. Under kriget
hade min farbror Erik varit
mobiliseringsplacerad på
Korsö och byggt värnen
ute på Korsö hals. Som
grabb, och under hela min
uppväxt, var jag ju ute i
skärgården. Vi hade ställe
vid Stavsnäs och jag var ju
på sjön hela tiden. Jag seglade och paddlade och
hade sett hur det gick till
där ute vid Sandhamn och
Korsö. Dessutom var jag
riktigt vältränad på den tiden.
Det blev Kustjägarskolan och PCS (nuvarande PBS) för Gert Fylking. Egentligen skulle
han ha ryckt in sommaren
1965:

Unge herr Fylking, till höger förbereder sig för
omklädning, kanske till den rosa…
- Men av någon anledning fick jag för mig att
lifta ner till Paris i maj
samma år. Och där blev
jag kvar fram till jul. Jag
sjöng och uppträdde på
gatorna, arbetade extra
med att lossa lastbilarna i
hallarna och, ja, i största
allmänhet såg jag livet
passera förbi. På något
jävla informellt sätt lyckades jag få min militärtjänst
uppskjuten till året därpå.
På självaste nationaldagen 1966 ryckte han så
in vid KA 4 i Göteborg. Av
40 man skulle det bli plutonsbefäl av 15 stycken
som skulle skickas till
Kustjägarskolan vid KA 1.
De unga beväringarna slet
och tävlade mot varandra
under hela sommaren i
den bohuslänska skärgården - tills de soldater som
hade det rätta virket var

Foto: Gert Fylkings arkiv

uttagna. En av dem var
Gert Fylking.
- Väl på Rindö körde de
skiten ur oss. Skolchefen
hette major Ottosson och
kampanichefen kapten
Sandell. Det var ett jävla
springande och ålande och
paddlande och simmande.
När de andra värnpliktiga
åkte hem på helgen var vi
alltid tvungna att - varje
lördag - ha paddlingstävling runt Rindö.
Gert berättar nostalgiskt
de gamla vanliga historierna om ”psykdygnet” och
jägarmarschen, om skavsåren och eldöverfallet när
de trodde att de skulle få
sova. Och om när de äntligen fick ut sin basker.
Han berättar också om
den vinterövning som kom
att ändra hans relation till
sina befäl och framförallt till
skolchefen major Ottosson.

KUSTJÄGAREN

blev jag uppkallad till major Ottosson, berättar Gert.
-Även hos majoren blev
det ett jävla liv. Jag blev utskälld efter noter och skrek
tillbaka. Det slogs i dörrar
så att det sjöng i virket...
Allt detta resulterade i
att någon som bodde på
hotellet ringde till Expressen och sa att det hade varit slagsmål mellan

som Gert minns väl var en
mörkerövning. Korpral
Fylking förde befälet över
en tropp som hade lyckats
ta sig in på fi:s område efter lång tids framryckning.
Då tände plötsligt en av
soldaterna en cigarett.
- Han var en sådan där
som inte bara var dum
utan också alltid dryg. Så
jag tryckte till cigaretten i
ansiktet på
honom så att
den slocknade. Strax
därpå påpekade han att
jag var skyldig honom
en cigarett.
Och då tände
det till. Jag
drog till honom allt vad
Även på den tiden var ”att paddla”
jag kunde
ett sätt att leva. Fylking till vänster.
med vapnets
pipa i magen
beväringar och befäl. Och
så att han säckade ihop.
under måltiden kom
Efter det blev Gert ockreceptionisten in och deså uppkallad till befälen.
klarerade högt och tydligt
- Fänriken sa åt mig: det
att Expressen sökte kordär gjorde ni jävligt fel,
pral Fylking.
Fylking. Hur många
- Jag sa till reportern att
gånger ska jag behöva
jag inte visste vad han pra- säga; att efter stöt följer
tade om. Här hade inte va- kolvslag. Du skulle ha
rit något bråk...
tryckt till den jäveln rejält
Detta ansåg major Otmed kolven!
tosson vara god jägaranda
- Även major Ottosson
och drog därmed ett streck hade sin åsikt klar och sa:
över det som hade hänt.
hade jag inte haft den
- Jag tror till och med att tjänsteställning jag har, så
han högaktade mig en
hade jag gjort likadant...
smula, säger Gert.
När Gert muckade från
Ytterligare en händelse
KJS hade han goda betyg
Foto: Gert Fylkings arkiv

- Det var ju många befäl
som inte gillade mig. Jag
var ju något av spelevink
och alltför frispråkig. Jag
var i och för sig en bra
kustjägare, men kanske
inte en bra, ja vad ska man
säga, människa i deras
officersögon.
- Men fram till vinterövningen hade jag inte
kommit på kant med något av befälen.
Det var 20 minusgrader
och Gert Fylking och hans
plutonskamrater tränade
vinterkrig i Sälen. Mitt i
natten blev de väckta och
kommenderade till uppställning.
- Jag frågade fänriken
vilken typ av övning det
var frågan om. Skulle vi ha
tre par långkalsonger och
vinterrocken på oss? Eller
vad det något enklare som
skulle genomföras? Han
bara vrålande ”uppställning”, varje gång jag försökte förtydliga min fråga.
Sedan bar det iväg till
en bro som gick över en
älv. Den skulle skottas ren
från två meter packad snö.
Trots att det fanns snöskyfflar fick beväringarna
bara använda sina stridsspadar.
- Det var en sådan där
sak som fick mig att se rött
- när order och logik inte
går ihop. Det blev ett jävla
liv och näst intill upplopp... Så det vara bara
”helt om marsch”, som
gällde till slut. Och sedan

och vitsord och till och
med ett rekommendationsbrev från major Ottosson med sig i bagaget.
Brevet var riktat till chefen
för sjökrigsskolan och
gjorde så att Gert togs in
där - med känt resultat.
- Efter incidenten med
prinsessan Sibylla åkte jag
ju ut. Kommendören på
skolan kallade bara upp
mig och sa ”kadett Fylking
- ni är entledigad”. Han
hade något annat svepskäl
för relegeringen, men jag
tackade för mig och gick.
Nej, någon officer blev
det aldrig av Gert Åke Fylking. Men han umgås fortfarande med ett par av
sina gamla
lumparkompisar och går
gärna omkring i
Kustjägarveteranernas
tröja. Den gjorde för övrigt
så att Gert höll på att
komma i slagsmål för ett
år sedan:
- En ung nymuckad
kustjägare kom fram till
mig nere på krogen i Trollhättan. Han var högröd i
ansiktet och sa att jag inte
fick bära KJ-tröja eftersom
jag inte var kustjägare.
Han ville slåss om saken.
Till slut lugnade han ner
sig och bad om ursäkt. Då
var det någon av hans
kompisar som visste att
jag legat ute på KJ, säger
Gert.
STEFAN WAHLBERG KJ 84

har i 90 år utvecklat sina hopfällbara kajaker till ett mästerverk.
Klepper förknippas med begrepp som kvalité, mångsidighet, stabilitet,
styrka och säkerhet. För 1998 är varje kajak utrustad med fästpunkter
för surrning av last på däck. Tvåmans modellen är numera
förberedd för att även kunna användas som enmans
kajak. Beställ vår prislista där övriga kajaker
och tillbehör presenteras.
Vi finns på följande mässor:
Vildmark Väst 2–5 april i Göteborg.
Vildmarksmässan 23–26 april i Sollentuna

Syrsegränd 3
125 51 ÄLVSJÖ
Telefon: 08-647 47 20
Fax: 08-647 39 80
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En kustjägare i Sydafrika

Foto: Peder af Jochnick

H

ur ofta får SAS-piloten som landar på Arlanda ställa sig på bromsarna för
en flock babianer? Eller få reda på att en militärkupp är under uppsegling
där man skall landa. Peder af Jochnick lever och flyger i Sydafrikas hetta,
både den tropiska och den politiska.

Den 11/9-1997 anlände jag
för första gången i Sydafrika. När jag först kom ut
från Johannesburgs flygplats var jag övertygad om
att piloten måste gjort en
felsväng någonstans och
landat på fel kontinent dimman låg tjock och det
regnade oavbrutet. Min
teori om felnavigeringen
förstärktes ytterligare när
jag körde in mot stan. Johannesburg var inte som
jag hade förväntat mig.
Det första som slog mig
var bristen på ”afrikansk
vegetation”! Var fanns alla
underliga träd och buskar?
På många sätt var det modernt och västerländskt
men ändå inte som i Europa - en underlig blandning.
Anledningen till att jag
var i Sydafrika var att jag
hade fått mitt första riktiga
pilotjobb. Nyligen klar vid
Lunds universitet och precis hemkommen från
10

Kustartilleriets kaptenskurs så var jag överlycklig
för att få komma tillbaka
till den afrikanska kontinenten, där jag i Kenya 10
år tidigare påbörjat mitt Acertifikat - cirkeln var sluten.
”Wheels Aviation”, som
företaget heter, är ett av
många dotterbolag till
”Wheels of Africa” som
bland annat har agenturen
för Hyundais personvagnar, fabriker och utrustning ” samt för Volvos
lastvagnar, bussar och
konstruktionsverktyg.
”Wheels” flygplansflotta består av en Falcon
10, två Super King Air
200’s, en Cessna 210 och
en Bell 407 helikopter.
Flyguppdragen består av
att flyga företagsledning,
tekniker och VIP kunder
runt om i Sydafrika och de
kringliggande länderna
upp till och med ekvatorn.
Jag flyger huvudsakli-

gen ett av King Air planen.
När Beechcraft byggde
denna flygplansmodell
måste det gjort det med
hänsyn till Afrika och dess
ofta korta landningsbanor
under ”hot and high
conditions” (marknivån i
Johannesburg är på 5474
fot), för flygplanet är en
arbetshäst och ett rent nöje
att flyga (framför allt
”mitt” flygplan som är
knappt ett år gammalt
med den senaste utrustningen).
En av mina första flygningar var ner till Kapstaden, en resa som gav mig
en bild av Sydafrikas stora
ytor, varierande klimat och
landskap. Denna stad är
en av Sydafrikas sevärdheter med sina vinodlingar,
stränder och ”The table
mountain” där Indiska
oceanen och Atlanten
möts. På vägen hem flög
jag företagets helikopter
och äntligen fick jag se

”Afrika”. Under den ca 5
timmar långa resan, som
stundtals bedrevs ett ”fåtal“ meter över marken
men aldrig över 300 m,
fick jag se en fascinerande
omvandling av landskapet. Efter Kapstadens
gröna havsklimat gick det
snabbt över till Grand
canyon liknande terräng
med berg och raviner.
Första mellanlandningen gjorde vi i Beufordwest, på den lokala
fotbollsplanen.
Där fyllde vi ca 15 st 20liters bensindunkar för
hand i och med att den lokala flygplatsen var ett
minne blott.
Nästa sträcka var
mycket platt och torrt, mer
eller mindre öken. Mellanlandning två skedde i
Kimberly, känt för sina
diamant gruvor, här fanns
det till och med en tankbil!
Efter start och utflygning över det stora gruvhålen gick resan först över
ett naturreservat där vi såg
lite djur, dock hade jag
svårt att koncentrera mig
på vilken sort, i och med
att jag hade fullt upp med
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att hålla helikoptern i luften. Desto närmare Johannesburg vi kom ju grönare
blev det. Först ”savannbilden” man associerar
med afrika, därefter mer
och mer europeiskt med
gröna åkrar och fält.
Under en resa till
Namibia fick vi höra att
man börjat skjuta i Zambia
när vi befann oss uppe i
luften. Själv blev jag rätt
överraskad men för övriga
verkade det föga anmärkningsvärt! Reaktionen verkade vara ”Jaha, ett kuppförsök till...det händer hela

jag hade vägarna förbi.
Efter den resan har listan på sevärdheter växt
med flygningar till
Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi
och Mocambique. Det är
roligt och stimulerande att
få se en annan del av världen med allt som händer
här. Hur ofta får SAS-piloten som landar på Arlanda
ställa sig på bromsarna för
en flock babianer?
Dessvärre är det inte
bara ”guld och gröna skogar” i Afrika. Tvärtom, så
står nog stora delar av

Trots detta är det en
mycket värdefull erfarenhet att få se denna del av
världen. Från ett annat
perspektiv är det lätt hänt
att våra ”problem” i Sverige framstår som något triviala och plötsligt uppskattar man Sverige så
mycket mer.
Med detta sagt vill jag
ta upp något som inte är
trivialt. Det är nu viktigare
än någonsin att alla drar
sitt strå till stacken för att
rädda Kustjägarnas frivillighet och framtid. Jag kan
fortfarande inte förstå hur

Flygplansflottan i luften
tiden” Förutom att vi fick
planer om vår alternativa
landningsplats så gick resan utan anmärkningar
(nåja ...förutom att det
kändes som att det var 500
grader varmt när vi kom
fram). Några veckor senare flög vi till Zambia och
tydligen hade kuppmakarna lagt ner planerna
och sprungit och gömt sig.
Allt verkade vara frid och
fröjd och det enda tankbilsbesättningen pratade
om var den kommande julen och att en flaska
whiskey hade varit en utmärkt julklapp nästa gång

innebär, är något som vi
valt själva och som är en
nödvändighet för att bli ett
elitförband i dess sanna
bemärkelse. Resultatet, om
vi får bedriva verksamheten som vi vill och som vi
sökt till, är dessutom en lojalitet, kamratskap och
stolthet som få utomstående kan förstå. Dessa egenskaper, kombinerat med
en ödmjukhet inför andra,
är vad Kustjägarna fortsättningsvis måste sträva
mot.

Foto: Peder af Jochnick

kontinenten inför en svår
och stundtals dyster framtid. Rasproblem, fattigdom, svält, sjukdomar och
krig är en verklighet och
det är svårt att se en
smärtfri utväg.

Vad väntar nu…

det kanfinnas anledning
till att underminera ett förband där alla givit 110%
för sin värnplikt och sitt
lands skull. Strävan att bli
bäst, med de uppoffringar
och strapatser som det

Afrikanska Kj-hälsningar
PEDER AF JOCHNICK KJ 90

Foto: Peder af Jochnick
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Cirkeln sluts för Kustjägarna
Åter till patruller och spaning
Såhär är huvuddragen i
Fagrells två alternativ:

1) “Nya Amfibiebrigaden“

Prickskytte med AG 90 eller andra specialvapen blir åter igen
en viktig uppgift för kustjägarna.

Foto: Mathias Cibej

C

irkeln sluts. Kustjägarna går tillbaka till vad de var från början, för fyra
decennier sedan: ett specialförband för patrullstrid, spaning och sabotage.
Slut med kompanis anfall, slut med operationer i bataljonsformat. Kustjägarna skall åter bli riktiga jägare. Men volymen krymper - i framtiden utbildas
färre kustjägare och attackdykare varje år..

Detta avslöjar översten av
första graden Stellan
Fagrell, inspektör för
Kustartilleriet, i en exklusiv intervju för tidningen
Kustjägaren. Intervjun
görs samma dag som regeringen fattat beslut om
den senaste omstuvningen
i Försvarshögkvarteret det blir alltmer klart att
det som nu händer i
Försvarsmakten är mycket
mer radikalt än många velat inse. De “svarta hålen“
i ekonomin är tecken på
allvarliga strukturfel.
Ingen är säker på hur
12

framtidens försvar skall se
ut, och vilka uppgifter det
skall ha.
Nytänkandet pågår
inom hela Försvarsmakten, mer eller mindre radikalt, mer eller mindre
bromsat av dem som
tycker att det var bättre
förr. Grunden för funderingarna är en s k perspektivplan, kallad “Försvarsmaktsidé 2020“, som kom
för ett drygt år sedan (och
som delvis redan är överspelad). En motsvarande
plan, Amfibiebrigad 2020,
finns för kustförsvaret.

- Det ögonblick vi vet
vad vi vill ha år 2020 kan
vi lägga om planering och
utbildning, säger Stellan
Fagrell. - Så även om planen är långsiktig handlar
det om hur utbildningen
skall gå till från och med
de närmaste åren.
-Jag arbetar nu med två
olika strukturer för det
som idag är Amfbat. Den
ena bygger på dagens bataljon. Den andra kan vi
kalla funktionsbrigaden,
och innebär en mer radikal
förändring.

Bataljonerna (man tänker
sig sex stycken i krigsorg)
består av ett stabs- och
trosskompani, ett “bekämpningskompani“, ett
kustjägarkompani (som
inte skall strida i kompani
eller ens i plutoner, utan i
patrullformat) samt tre
amfibieskyttekompanier.
De sistnämnda är en vidareutveckling av skärgårdsskytteförbanden som
består av värnpliktiga av
hög klass (med ungefär
samma krav som dagens
amfibiesoldater).
- Skärgårdsskytteförbanden har bara funnits
i ett par år, men vi har
mycket goda erfarenheter
av dem, säger Stellan
Fagrell. - De visar att man
kan komma långt även
med icke frivilliga värnpliktiga.
Bekämpningskompaniet skall kunna ha robotar
och minor, men också andra tyngre vapen.
- Kanske till exempel
något slags fälthaubitsar
eller salvpjäser, säger
Fagrell. - Det finns olika
möjligheter att skapa tillfredsställande understöd.
Amfibieskyttekompanierna får egna granatkastare.
- Däremot får kustjägarna inget eget understöd. Jag tänker mig att
kustjägarpatrullerna skall
kunna utrustas med t ex
granatgevär, kanske också
granatkastare, när det
finns behov. Det är något
som skall bestämmas från
uppdrag till uppdrag.
- Dessutom skall KJpatrullerna kunna leda indirekt eld - grk-eld från
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behåller den organisation
man utbildar i, och väntar
med att krigsorganisera
tills man vet vilka bitar
man skall använda.
-Troligen skulle den
strukturen vara mer rationell just för utbildningen.
Stellan Fagrell själv ligger just nu närmare struktur 1, men inte mer än att
han kan ändra sig. I grun-

2) “Funktionsbrigaden“

IKA, Öv 1 Stellan Fagrell

Här är tanken att man avstår från att sätta samman
en färdig krigsorganiserad
brigad - därför att man
helt enkelt inte vet vilka
uppgifter den skall lösa,
och därmed inte heller hur
den skall se ut. I stället utbildar man de värnpliktiga
i ett antal bataljoner med
olika funktion, och försöker göra dem så flexibla att
man sätta ihop dem till
krigsorganiserade enheter
som är anpassade efter
den uppgift som skall lösas.
Det blir ett slags legolåda, med olika bitar som
kan sättas ihop nästan hur
som helst.
Stellan Fagrell talar om
en bekämpningsbataljon,
en luftvärnsbataljon, en
kustjägarbataljon, en
logistikbataljon (transporter och underhåll) osv.
- Den strukturen vore
ett större förändringssteg
jämfört med dagens situation, säger han. - Den
skulle innebära mera jobb
till att börja med. Egentligen innebär den att man

den handlar avgörandet
inte bara om ekonomi och
effektivitet - utan också
om bedömningen av hotbilden. Idag tror ingen att
Sverige på kort sikt är utsatt för ett invasionshot.
Inom överskådlig tid är
försvarets uppgifter att
delta i internationella operationer - som i Bosnien och kanske att möta terrorism eller andra svårförutsägbara händelser.
Riktigt hur lång den här
“överskådliga tiden“ är
vet ju ingen - det enda
man kan göra är att skapa
så stor flexibilitet som möjligt, att vara beredd på allt,
och att ha förmågan att
lämna gamla tankemönster.
På längre sikt? Ja, på
längre sikt vet ingen någonting.
- Vi skall först diskutera
detta färdigt inom KA, säger Stellan Fagrell. Sedan
går det vidare till prov och
utvärderingar i Försvarshögkvarteret. Man “spelar“ med de olika organisationerna - provar deras

Foto: KAC

amfibieskyttekompanierna, eller tyngre eld från
bekämpningskompaniet.
De skall också kunna göra
målanvisning av robotar
med lång räckvidd.
KJ-patrullerna har förstås AK5 och ksp 90, men
också t ex prickskyttegevär - som Ag 90. De
skall således vara utrustade för precisionsriktad
direkt eld.
Den “fullständiga“ traditionella KJ-plutonen,
med tre jägargrupper, en
ksp-grupp och en grggrupp, försvinner således
och ersätts med ett system
där man plockar ihop
patrullerna efter det enskilda uppdragets behov.
Det systemet leder över till
den andra av de två
huvudstrukturerna:

egenskaper i olika slags
krigsspel - och så småningom kommer ett beslut.
- Efter riksdagsvalet i
höst kommer nog de stora
besluten inom Försvaret.
Och då är vi klara med
våra alternativ.
En sak är dock redan
alldeles klar: Kustjägarnas
roll är densamma i båda
de föreslagna huvudstrukturerna, och det gör
att just den delen kan anses rätt säker.
Det betyder en återgång
till jägarlivet för kustjägarna, och att karaktären
av skärgårdsinfanteri (som
är ett fult ord i KJ-sammanhang) försvinner. Det
betyder också att vissa av
hoten mot kustjägarna - t
ex att man skulle sänka
utbildningskraven, eller
att man skulle slopa frivilligheten - är avvärjda.
I stället krymper kust-

jägarutbildningen.
- Vi kommer nog att behöva ungefär 100 KJ per år
i framtiden, säger Stellan
Fagrell. - Då får vi på sikt
75-80 färdigutbildade jägare och attackdykare per
år till krigsorg.
- På det här sättet kan vi
behålla den höga kvaliteten.
Tidningen Kustjägaren
kommer att fortsätta bevaka KA:s, Amfbats och
KJs omorganisation - även
om man redan nu kan se
att alla signaler pekar åt
samma håll för kustjägarna:
Vi är tillbaka där vi började, men på en högre
nivå, med vassare vapen,
vassare båtar och vassare
understöd.
HANS REHNVALL KJ 62
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En Ålandsresa i jolle eller ”Är
Ni inte riktigt kloka?”

V

i pratade om en semestervecka tillsammans, sonen och jag. Någonting som
skulle få oss att minnas veckan och inte bara bli ett semesterminne bland
alla andra. Jag föreslog att vi skulle åka till Åland .”Ja, det låter ju kul,” sa
sonen och log överseende. Jag förstod att han såg den stora Ålandsfärjan framför
sig och en helkväll på discot med farsan... ”och jag tänkte vi skulle ta jollen,” fortsatte jag lugnt. Det var första gången jag fick höra: ”Du är inte klok!”. Jollen är
nämligen en c:a 3 meter lång (kort) gummibåt.
Jag ville inte kasta mig direkt ut på öppna havet
utan vi sjösatte vid
Kapellskär och körde upp
längs Väddö kanal för att
testa navigatorn och för att
se hur jollen skulle uppföra sig med all packning.
Den gick som en pråm...
Efter några omstuvningar
av vikten hittade vi till sist
en acceptabel kompromiss
och njöt av solen tills första vågen kom. Det var
bara en mötande båt men
det räckte för att skölja
över oss och tvinga oss
iland för persedelbyte.
På kvällen slog vi läger
strax norr om Grisslehamn. Vi grillade korv och
samtalade om sådant far
och son sällan pratar om.
”Ska vi slå upp tältet?”
frågade sonen till sist.
”Överdrivet”, svarade jag,
även om jag registrerat att
solnedgången var något
röd.

Hagel i juli
Klockan fyra kom det. Det
är inte ofta det haglar i
skärgården i juli, men det
gjorde det den här natten.
Jag vaknade av ett konstigt
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ihållande ljud som närmade sig, lyfte sömnigt
upp huvudet och undrade
vart träden på andra sidan
viken tagit vägen. Den vita
väggen kom obevekligt
närmare och jag fick
snabbt liv i sonen. ”In i tältet!” skrek jag och vi hann
precis krypa in när de första snöhaglen var över:
oss. På några sekunder var
allting vitt och blött och vi

rade på gästbryggan inne i
Grisslehamn. ”Vi väntar
på väder för att åka över
till Åland”, svarade sonen.
”Jaha, och var har Ni båten
då?” En tredjedel av turisterna trodde att vi drev
med dom, muttrade något
om ”... onyktra mitt på dagen” och lufsade vidare.
En tredjedel upprepade
vad vi hört tidigare att ”vi
inte kunde vara kloka”

Foto: Ur Thomas Hjelms arkiv

Far och son i en Avon 310, en ca 3 m lång
(kort) gummibåt med fast plastbotten.
höll upp tältduken med
händer och fötter för att få
lite luft mellan kläder och
duk.

Turistattraktion
” Och vad håller ni på med
då?” frågade säkert den tionde turisten som passe-

medan resten faktiskt
tyckte det var häftigt. När
vi förklarat alla apparater,
säkerhetsutrustningar plus
förberedelser verkade dom
inte alls lika imponerade
längre så det slutade vi
ganska snart med.

Nattlig överfart
Det brukar normalt mojna
på natten och så skedde
även nu. Framåt ettiden
kastade vi loss och tuffade
ut ur hamnen, följda av
det spöklikt rödgula skenet från hamnens lampor.
Visst hade det mojnat, men
den informationen hade
inte nått ner till vågorna.
De värsta gässen hade
dock lagt sig, men stora
dyningar vältrade sig in
mot land. Jollen guppade
upp och ner som en kork
och jag konstaterade att
det inte skulle bli tal om
att plana ut i den här sjön..
Jag tog ut kursen med
dubbla handkompasser,
kollade VHF-förbindelsen
med Stockholm Radio och
kollade GPS:n.
Det tog väl inte mer än
fyra timmar över öppet
hav, men det räckte mer än
väl i den grova sjön. I början fick vi motorstopp
några gånger eftersom det
forsade in vatten vid startsnöret till snurran. Efter att
ha tejpat igen hela kåpan
lufsade vi vidare.Vi vande
oss sakta vid havets ständiga bråkande och njöt så
småningom av solen som
yrvaket reste sig över horisonten.

Finskt öl
Åland låg där det skulle
och framåt 5-tiden på morgonen kunde vi trötta och
blöta glida in i Kyrkviken
Forts. sid 17
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FFV Aerotech AB
Ett underhållsföretag för försvarsmateriel
FFV Aerotech AB ingår i ett av Europas största försvarsmaterielföretag,
det börsnoterade Celsius AB.
FFV Aerotech har ca 1800 anställda och arbetar med underhåll,
utveckling, modifieringar och tekniska tjänster inom försvarstekniska
området.
Arbetet mot marinen omfattar:
Helikoptrar
Robotar
Laser/IR
Navigeringssystem
Teknikdokumentation

Gyron
Fartygsapparater
Optik/optronik
Presentationssystem
Elektronikkonstruktion

Elsystem
Antennmätning
Utrustningsteknik
Telekrigmateriel
Mekanikkonstruktion

Till marinen har företaget också utfört systemleveranser såsom:

Bevakningsbåt 80
Leverans av navigationssystemet
med sensorer, radar och digitala
sjökort mm samt utrustning till
sonarutrustningen.
Ansvaret omfattade också systemansvar och utförande av tester samt
framtagande av installationsunderlag
till varvet

Stridsbåt 90H
Leverans av och tillverkning av
navigationssystemet, lavetterna till
de kulsprutor som finns ombord samt
styrutrustning för skoporna till
jetaggregaten.

FFV Aerotech AB, 581 82 LINKÖPING
Telefon 013-23 10 00. Telefax 013-29 84 49.
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Marine Aluminiumtechnic AB

Bygger och konstruerar båtar från
5m till 30m i aluminium.
Vi åtar oss även entreprenaduppdrag på andra
varv genom att hyra ut vår specialkompetens
på svetsning av aluminium.

När vi nu flyttat till nya lokaler i
Öregrund, så är vi nog det mest kompletta
varvet i Sverige. Med den mångåriga
erfarenheten av konstruktion och bearbetning
av snabba och lätta aluminiumbåtar är vi
ett bra alternativ till de svenska varven.
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Marine Aluminiumtechnic AB
Varvsvägen 6
740 71 Öregrund
Tel.: 0173-304 60
Fax: 0173-316 52
E-mail info@marinealutech.se
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dyka upp framför oss som
en svartgrå massa. Någonstans föröver fanns tre
grynnor som vaktade inloppet till sundet. Ögonen
tårades av fartvinden. I
den här farten skulle det
Foto: Ur Thomas Hjelms arkiv

på Eckerö. De finska måsarna hälsade förvånat på
oss. Efter persedelvård,
några timmars sömn och
en varm dusch i gästhamnen gick vi ner och
satte oss i bryggpuben.
Ryktet hade gått så vi fick
dra vår berättelse om och
om igen. Det är förresten
fascinerande hur det finska ölet successivt påverkar höjden på vågorna...
Efter några avkopplande dygn i utlandet kändes
det skönt att få återträda
resan till Sverige. Det skulle bli rena smöråkat hem
över havet visade det sig.
Navigatorn lyste spökligt grönt i min hand och
visade kursen. Handkompassen bekräftade. Den
första av tre inmatade kontroll-waypoints passerades
med ett pip. Snabbt ryck i
snurrans handtag och ny
kurs. Efter två minuter
nytt pip. Nu började land

des. Jag räknade tyst till
femton och strax därefter
pep apparaten. Skarp gir
åt babord. Räknade till tio.
Nytt pip och skarp gir åt
styrbord. Avståndsbedömningen påverkades
av mörkret och landmassan kändes nu obehagligt nära.” Lita på navigatorn! ”sa jag till mig
själv. Sista pipet hördes,

tvärt 90 grader styrbord
och vi forsade nu fram 20 30 meter utanför den
mörka stranden. Den sista
grynnan kunde mycket
riktigt skönjas c:a 20 meter
till höger. Vi var hemma
igen!
”Du är nog inte riktigt
klok i alla fall”, sade sonen
och skrattade.
THOMAS HJELM KJ 67

Veterandistanspaddlingen 1998
Redan i förra numret av tidningen kom förvarningen
om årets distanspaddling och nu är det dags att sätta
slutdatum för anmälan. Kort repetition av datum för
träning och genomförande:
Thomas Hjelm
bli ett femtonsekundersoch två tiosekundersslag.
GPS:n visade att vinkeln
var helt rätt när sista
kontrollpunkten passera-

Första gemensamma träning - 30-31/5 alternativt 13-14/6
Andra gemensamma träning - 18-19/7 alternativt 25-26/7

Veterandistanspaddling - 7-9/8
Träningsmöjligheter finns också på Öland som framgår av annan blänkare i denna tidning. Din eller er
anmälan skall vara inne senast 15 april. Har du ingen
parkamrat så anmäl dig ensam. Det går alltid att bilda
lämpliga par efter hand. Av ovanstående träningsalternativ kommer vi därefter att plocka ut de som
lockar mest deltagare. Du/ni måste delta i minst en
gemensam träningspaddling för att komma i fråga
för sjäva distanspaddlingen. Den förnuftige väljer
givetvis att träna så mycket som möjligt i lag med
andra.
Anmäl dig/er på talongen på sid 19.
CHRISTER CARLSSON

Myttingeskjutning
Som ni som hade anmält er märkte blev det ingen
Myttingeskjutning den 7 februari. Detta av olika orsaker, men erbjudandet kvarstår och därför flyttar vi
bara fram till ett lämpligare datum. Samma premisser som i förra numret av tidningen, men datumet
blir nu istället den 25 april. Alltså denna dag genomför vi dagerskjutning på Myttinge med olika vapen.
Något överraskningsvapen går alltid att få fram. Samling kl 1000 vid värmestugan och kostnad 120 kronor. Betalning erläggs på plats. Anmäl dig på talongen
på sid 19 och ditt personnnummer måste finnas med
för att lösa det försäkringsmässiga. Nu vore det väl
tusan om det inte blev en
Myttingeskjutning. Anmälan skall vara inne senast
31 mars.
CHRISTER CARLSSON
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Kustjägarträff i Karlskrona
Kansliet
Från och med februari är kansliet bemannat på tisdagar
mellan kl 18-21. Övrig tid kan man få tag i Agneta på något av följande nummer: mobil 070-533 56 52, bostad 08520 386 76 (även fax). Det går fortfarande att skriva brev
till KJV, Kastellet, Kastellholmen, 111 49 Stockholm och
att använda faxen 08-678 23 07. E-post kan du skicka till
KJV eller direkt till Agneta (adress finns på medlemssidorna;styrelsen). Lite längre fram i vår kommer en ny
dator med Internet-modem att införskaffas till kansliet –
återkommer med mer information om detta. Medlemsavgifterna strömmar in i jämn takt. Dessvärre får vi många
returer pga fel adress. Tänk på att anmäla adressändring
då du flyttar! En lista på medlemmar som vi inte kunnat
få tag på kommer eventuellt att publiceras i nästa tidning.
Kanske känner du någon och kan tipsa oss om nya adressen…
Med varma hälsningar till alla KJVs medlemmar från
kanslisten.
Vi ses på årsmötet den 28 mars.

Marknadstorget
Har du möjligtvis en begagnad hopfällbar Klepperkanot?
Intresserad av att få tag på en sådan är Jan Bergström. Ring
honom snarast på tfn 010-335 01 86.

Kulturresa med 305:an
Följande gäller:
Avgång med 305-an från Örlogsskolorna (Berga) den 29
maj 1998 kl 0800 med destination Dalarö där båten kommer att finnas vid Statoilmacken mellan kl 1100-1200. Färden fortsätter mot Stockholm. Kl 1600-1800 ligger 305-an
vid Tvillingarnas båtuthyrning, Strandvägen/Djurgårdsbron. Avfärd därifrån genom Djurgårdsbrunnskanalen mot
Fjäderholmarna till Vaxholm/Rindö och KA1.
Följande dag startas upp med frukost på regementet
och därefter går färden vidare norrut genom Furusundsleden med destination Siaröfortet, numera museum. Där
vidtar rundvandring, grillfest, tältresning och övernattning.
Dag tre fortsätter vi ytterligare norrut mot Ängsö nationalpark och på eftermiddagen besökaer vi Fejan. Rundvandring på båda öarna. Övernattning på Fejan.
Dag fyra den 1 juni 1998 går 305-an tillbaka mot Stockholm/Berga Örlogsskolor.
Besättning: Båtchef Kaj Miettinen, däcksmatroser Anders Lundborg och Torsten Ölund.
Deltagarantal: 14 st inklusive besättning. Först till
kvarn …
Bindande anmälan till Torsten Ölund, tfn 08-643 30 02
eller faxa till Kastellet 08-678 23 07. Praktiska detaljer meddelas då deltagarlistan är klar.
18

Nu görs ett nytt försök att få veteranerna i södra Sverige
att sluta upp kring fanorna. Den 9 maj är vi inbjudna att
genomföra en kustjägarträff på Kungsholmens fort i
Karlskrona skärgård. KA 2 och kn Claes Wiridén är de
som möjliggör evenemanget. Programmet är tänkt enligt
följande:
Lördag 9 maj
Kl 1200
Senaste ankomst till örlogshamnen,
Karlskrona
1200-1300 Överskeppning till Kungsholmen,
inkvartering
1300-1700 Förevisning och skjutning med Ak5,
Ak5 B, granattillsats, ksp90
samt eventuellt granatspruta och tung ksp
1700-1800 Middag på Kungsholmen
1800Presentation av Amfibieproduktion
vid KA2
Kvällsfika
Söndag 10 maj
0730-0830 Frukost
0830-1000 Stridsbåt och G-båt
1000-1130 Egna diskussioner
1130Lunch och överskeppning till
örlogshamnen
Vid besöket bjuder KA2 Amfkomp på logi och kost (luncher och middagar). Om någon önskar annan form av
förtäring under kvällen, kontakta mig för vidare information.
Veteraner, detta är ett unikt tillfälle att få stifta bekantskap med Kungsholmen, nya vapen och båtar, samt att
träffa gamla jägarkompisar.
Anmäl dig omedelbart på talongen och ställ upp så vi
kan sprida vår verksamhet mera över landets hela yta.
Har du frågor, kontakta Ingemar Fransson, tfn 0372-806
45 eller 0372-822 84.

KJV-mästerskap i golf
Nu är det åter dags att anmäla sig till KJV-mästerskapen i
golf. Årets tävling kommer att gå av stapeln den 15-16
augusti. Liksom förra året spelas den på Roslagens GK.
Tävlingen spelas som slagtävling med handicap – över
36 hål. Första start kl 0900 den 15 augusti. Sammanlagt
resultat räknas och segraren erhåller KJVs vandringspris.
Fler övriga fina priser kommer att delas ut.
Anmälan sker till nedanstående personer. Du kan också
faxa din anmälan till Kastellet på 08-678 23 07. Vi förväntar oss att man verkligen kommer om man har anmält sig,
vilket vissa inte gjorde förra året. Alltså: SKÄRPNING!
Bindande anmälan och mer detaljerade uppgifter kommer
att skickas ut vid ett senare tillfälle.
Mats Nordström: 08-512 360 00, 070-727 60 34
Lars Danielsson: 08-20 36 12
Torsten Ölund:
08-643 30 02

KUSTJÄGAREN

Paddlingsträning på Öland
Många vill delta i årets veterandistanspaddling och det är
mycket glädjande. Vi skall därför försöka utöka
tränigsmöjligheterna och dessutom sprida gracerna lite
över ytan. Förslaget är att vi genomför träning på Öland
den 23-24 maj och/eller 6-7 juni. Detta kan om intresse
föreligger kompletteras med ytterligare en helg i juni eller
juli. Dessa träningar genomförs utöver de träningar som
kommer att genomföras i Stockholms skärgård enligt beskrivning i föregående nummer av tidningen.
Därutöver kommer det att finnas möjlighet att träna
”oorganiserat” under dagarna som föregår den gemensamma träningen på Öland i och med att jag själv finns på
plats.
Med detta vill vi dels nå de kustjägare som inte kan
ställa upp vid tidigare föreslagna träningstillfällen, dels
utöka rekryteringen av distanspaddlare från södra Sverige.
Flera presumptiva paddlare saknar tillgång till
kustjägarkanot och behöver träna under realistiska förhållanden. Flitigt deltagande i gemensam träning ger kropp
och sinne möjlighet att vänja sig vid kanotens egenheter
och kravet på farthållning under distanspaddlingen. För
dig som ännu inte bestämt dig för att delta vid distans-

paddlingen ger gemensamma träningstillfällen möjligheten att testa krafter och pannben.
För Ölandsvarianten hoppas vi kunna täcka behovet av
kanoter genom lån från KA2 i Karlskrona. Förläggning sker
i Algutsrum, ca 3 km NO brofästet. Där har vi tillgång till
en skånelänga med vidhängande soldattorp. Åtminstone
10 man kan härbärgeras under något så när bekväma förhållanden, sovsäck krävs. Som utgångsläge för paddlingarna disponeras en sjöstuga med stenbrygga och långgrund
sandstrand ca 3 km norr brofästet. Där kan ytterligare 4-6
man förläggas under något mera spartanskt förhållande
kokvrå, torrtoa och sötvatten i cistern. Förslagsvis har vi
gemensamt hushåll på land, men att var och en brassar
sitt eget käk under själva paddlingen. Endast ägaren till
sjöstugan behöver ersättas på något sätt, varför kostnaden per deltagare blir mycket låg.
Skicka in din intresseanmälan på talongen nedan och
har du frågetecken så ringer du mig på 08-26 10 38 eller
0485-352 80
KEN ANGELIN, KJ 62

Annonspriser och annonsdata
Tekniska data:
Format:
Upplaga:
PRISER:
Helsida:
Halvsida:
1/4-sida:
1/6-sida:
1/8-sida:

✁

238 x 338 mm,
20 sidor på 80 g papper.
1 800 ex.

5 500:3 000:1 800:1 200:1 000:-

Priserna gäller heloriginal (pos. eller neg.
film) 110 lpi.
Arbete med annonsmaterial debiteras extra.

Utgivningsplan för tidningen 1998
Detta är nummer ett av tidningen för 1998 och ytterligare tre nummer skall
utkomma under året. Medlemmar är givetvis välkomna att skicka in bidrag,
artiklar, synpunkter och därför redovvisas följande datum att följas under året.
I brevlådan
Material redaktionen
till handa senast
Nummer 24, nr 2 - 1998
14 maj
17 april
Nummer 25, nr 3 - 1998
28 augusti
6 augusti
Nummer 26, nr 4 - 1998
11 december 20 november
Material skickas till kansliet och kom ihåg att bilder med bifogad bildtext
förhöjer värdet på innehållet. Skriver du på dator, skicka diskett och skriv på
vilket format du använder. Meddela om du vill ha materialet återsänt eller
annat som redaktionen behöver veta.

JAG ANMÄLER MIG TILL:

ÅRSMÖTESSUPÉ
ANTAL..................
GOLFMÄSTERSKAPET
ANMÄLAN
MYTTINGESKJUTNINGEN
ANMÄLAN
PERSONNUMMER FÖR SKJUTNINGEN:....................................................
SLUTANMÄLAN DISTANSPADDLING
TILLSAMMANS MED:............................................................................
TRÄNING 1
ALT: 1 30-31/5
ALT 2: 13-14/6
TRÄNING 2
ALT: 1 18-19/7
ALT 2: 25-26/7
KULTURRESA MED 305:AN
KUSTJÄGARTRÄFF I KARLSKRONA
PADDLINGSTRÄNING ÖLAND
ANMÄLAN SKICKAS TILL KJV, KASTELLET, KASTELLHOLMEN, 111 49 STOCKHOLM

Saker, Prylar & Ting

med KJVs emblem broderat på
bröstet
Pris: 95:Art 002: Kustjägarnål, minimodell till kavaj
Pris: 25:Art 003: Dekal, Ø 70 mm.
Svart, grönt och gult. Transp.
bakgrund
Pris: 20:-

Art 004: Tygmärke, Ø 70 mm.
Svart, grönt och gult. Svart
botten
Pris: 30:Art 006: Keps med broderat
emblem i svart; grönt och gult.
Pris: 65:Art 007: Overall

Pris: 800:-

Adress:
Postadress:
Telefon:

Namn
Adress
Postadress
Telefon
Storlek

L

Färger

Svart

XL

XXL
Blå

Saker, Prylar & Ting

✁ Art 001: T-shirt (svart eller blå

✍

Namn:

VID BESTÄLLNING: KRYSSA, KLIPP OCH SÄND TILL M//M KONFEKTION, FAX: 040-97 10 12. BOX 517, 236 25 HÖLLVIKEN

19

KUSTJÄGAREN

Returadress:
Sällskapet
MARKNADSTIDNING
Kustjägarveteraner
Kastellet,
Kastellholmen, 111 49 Stockholm

B

TRANSAS förser idag Svenska Marinen med navigationssystem och elektroniska sjökort för framtiden. Krävande och riskfyllda uppgifter kräver arbetsverktyg som svarar upp mot verksamhetens krav. Transas Scandinavia
AB har i samverkan med Kustartilleriets Amfibiebataljon, speciellt utvecklat ett navigationsprogram av Navi
Sailor, som fyller Amfibiebataljonens långtgående och hårda krav.
För dig som tillbringar mycket av din fritid till sjöss och i våra skärgårdar, så har vi navigationsprogram speciellt avsedda för fritidsbåtsmarknaden. Dessa program drar nyttan och kraften ur de program som vi utvecklat
speciellt för yrkessjöfarten. TRANSAS levererar idag navigationssystem som fyller morgondagens krav enligt
den s. k. ECDIS Performance Standard

Hälleflundregatan 12 • 426 58 Västra Frölunda
Telefon 031-69 41 80 • Fax 031-69 41 84
e-post: sales@transas.se
Hemsida Internet: http//www.transas.com
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