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Kustjägare på Mount Everest

Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken
och förberedelserna
Se sidan 8

Main Target Down, om våldet i Afghanistan

sid 6

Praktiskt skytte - onödigt roligt

sid 5
Everest toppkon, 8000 m uppåt, i kvällsljus.
Foto: Ebbe Wahlund

Kustjägare! Missade du kustjägardagen i år?
Sommaren är snart över och löven börjar ramla från träden. Detta
var en tid under vår värnplikt som man uppskattade mycket för att
det inte var så varmt i uniform och stridsutrustning. När man sedan
hade möjlighet att lyfta på blicken från framförvarandes ryggsäck
såg man det underbara att vara i skärgården i höstskrud.
Varje år träffas Kustjägare från olika åldersgrupper och utbyter erfarenheter både av privat karaktär men även för att styrka sitt kontaktnät i sin yrkesverksamma karriär. Tidigare har dessa träffar genomförts på Vitsgarn som varit Kustjägarnas eget ställe, dock har vi
sedan en tid varit tvungna att släppa detta beroende på hyreshöjningar och krav på renovering av omfattande karaktär. Vi lämnar
Vitsgarn med sorg men har nu fått möjligheten att komma hem till
Korsö och vistas på klassisk mark där vi i framtiden träffas på dessa
typer av evenemang.
I år genomfördes kustjägardagen i lite mindre skala med ett 50 tal
Kustjägare närvarande. Huvuddelen kom från åren 70-71, övriga representerade från första årskullen till nyss utryckta värnpliktiga.
Mer om detta kan ni läsa i tidningen.
Jag vill här passa på att trycka på detta evenemang, vilka fördelar
detta kan ge för den enskilde men även för utvecklingen av Kustjä-

gare.
Dagens värnpliktiga kustjägare växer inte på träd, att rekrytera
Kustjägare har blivit svårare och vi konkurrerar här med många
olika alternativ i skola, näringsliv och samhälle. Krav ligger på förbandet att vara mer synliga men även att var den mest attraktiva utbildningen för att just ungdomar skall söka hit. Här gäller det även
att få in rätt ungdomar som kan lösa de tuffa och svåra uppgifter
som kan ställas på en Kustjägare i nationell miljö men även internationellt.
Som jag ser det har vi här ett gyllene tillfälle för både nya och gamla Kustjägare att vinna på detta. För att vi skall kunna rekrytera
värnpliktiga kan vi addera ett mervärde, detta mervärde kan vi
gamla Kustjägare lämna genom att se till att rekrytera nya Kustjägare in i arbetslivet. Detta gör att den enskilde som har genomfört
sin utbildning vet att när han kliver ut utanför grindarna har han
stora möjligheter att få ett bra arbete.
Vinsten för den gamla Kustjägaren är att han med stor sannolikhet rekryterar personal med en mycket bra värdegrund och att denna person kommer att fortsätta leverera under mycket tuffa förhållanden. Han vet också att han får en person som alltid ställer upp
för sina kamrater.
Vem skulle inte vilja ha sådana personer på sin arbetsplats?
Vill du annonsera efter arbetskamrater i
tidningen och på hemsidan går detta utmärkt.
Ta kontakt med Harald Hynell på harald@
hynell.com
Nästa år kommer vi att öka aktiviteterna
runt kustjägardagen. Vi hoppas att detta
skall vara en naturlig mötesplats för plutoner, årskurser, befäl men även enskilda
kustjägare som kan få uppleva antagligen
värdens vackraste skärgård i höstskrud.
Börja redan nu och bjud in dina Kustjägarkamrater!
Göran Hagberg
Styrelseordförande
KJV/FKJ
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statens svaga ledarskap
I mitten av 80-talet gjorde jag min militära grundutbildning som
Kustjägare, men har sedan dess inte haft så mycket med Försvarsmakten att göra. Under mina år inom både små och stora
civila organisationer har jag den hårda vägen har jag lärt mig
olika typer av ledarskap. Bl.a. förekommer i större organisationer en typ av ledarskap som går ut på att ta så få övergripande
beslut som möjligt. Och gärna så sent som möjlig för då finns det
en liten möjlighet att de inte behöver tas alls.
Resultatet blir att medarbetarna i organisationen inte har underlag att själva ta beslut då de övergripande målen och strategierna
är oklara. Detaljbeslut tas istället av chefen själv när behovet
uppstår.
Anledningen till att denna typ av ledarskap förekommer är att
personer som inte gör misstag premieras i många organisationer. Har du inte fattat ett beslut är det inte ditt fel och du är en
möjlig kandidat för ett jobb på nästa nivå i hirarkin.

Under de senaste årtiondena har svenska staten och Riksdagen
utövat ett ledarskap som i första hand verkar gå ut på att i detalj
bestämma var Försvarsmaktens olika utbildningsanläggningar
skall vara belägna och hur många anställda de skall ha.
Staten har beslutat att materielprojekt och utbildningsorganisation utvecklade för innovationsförsvaret skall vara kvar, men nya
internationella uppgifter skall lösas på kort tid.
Varje dag riskerar anställda i Försvarsmakten sina liv utomlands
för att Sverige skall kunna leva upp till sina politiska åtaganden.
Samtidigt som försvarspolitiken avgörs i kohandlande mellan
partier på finansdepartementet.
Är inte dessa män och kvinnor värda lite mer respekt av sina
uppdragsgivare?
Harald Hynell

Foto: Dick Viio

Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Amfibiekåren

Läs TIFA
Tidskriften utges fyra gånger per år.

Tidskriften upplyser om vad som händer i
Amfibiekåren ur ett både nationellt
och internationellt perspektiv.
I tidskriften finns fakta- och debattartiklar,
men också historiska tillbakablickar och
internationella utblickar.
Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år.
Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på
postgiro 55 50 14-0, ange namn, adress, telefonnummer,
e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till
Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren.
Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte
och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.
Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift
62:a årgången
Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKA.

Reise
Zweier

RZ 96

Firma Canoe Kayak Adventure
i Nyköping är generalagent i Norden
för Pouch-kanoter från Tyskland.

Hög kvalitet och fina detaljlösningar gör RZ 96 till
den främsta faltkajaken på marknaden.
Finns även som enmanskajak, K1.
Ring eller skriv för mer information: 0155-210 320, (även fax).

Just nu finns en st begagnad RZ 96-militär
i bra skick
ENDAST 18.500

kr
BEGAGNAT

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

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



Försvarsmaktens
nya vapen

PsyOps

Foto: Harald Hynell

PsyOps-förbundets ordförande Carl A. Karlsson.

P

syOps bidrar till att uppnå militära mål genom
kommunikation och är en integrerad del av både
låg- och högnivå konflikter.
Psykologiska operationer, PsyOps, är att påverka en persons
eller grupps känslor, attityder
och beteenden genom att genom
föra aktiviteter och information
så att sändaren når sina mål. En
framgångsrik PsyOps-operation
skall leda till att målgruppen
beter på ett alldeles bestämt sätt.
Ett beteende som bidrar till att
det militära målet uppfyllls.
PsyOps kan närmast jämföras
med marknadsföring, och i viss
mån PR, inom den civila sektorn.
PsyOps skiljer sig mot Försvarsmaktens traditionella informationstjänst som t.ex. press
och informationsofficerare, POI,
genom att PsyOps-operationer
är riktade mot målgrupper i
operationsområdet, men aldrig
egen trupp eller medborgare. I
allmänhet använder sig PsyOps
dessutom dig av egna informationskanaler som t.ex. flygblad
eller egna radiokanaler och inte
allmän massmedia. Ofta arbetar dock informationstjänsten
sida vid sida med PsyOps där t.


ex. PIOs hanterar informationen
till personal och media. För närvarande har Försvarsmakten
PsyOps personal i Afghanistan
som bl.a. informerar lokalbefolkningen om pågående operationer. Genom att skapa en ökad
förståelse för vad ISAF försöker
åstadkomma undviks missförstånd och ryktesspridning som
skulle kunna försvåra ISAFs arbete. PsyOps är en integrerad
del av lågintensiva konflikter
och av många uppfattar idag
PsyOps som Försvarsmaktens
användbaraste vapen i Afghanistan.
Kaderorganisation
Under ledning av Övlt Erik
Mårtensson håller Ledningsregementet i Enköping på att bygga upp en permanent PsyOps
organisation inom Försvarsmaktem. Till sin hjälp har Mårtensson bl.a. David Bergman
utbildad i NATOs PsyOps-metoder vid Ft. Bragg.
Den nya PsyOps-enheten beräknas vara operativ 2008. Be-

ställare av PsyOps-funktionen
är Johan Rodensjö, högkvarteret.
Nordic battlegroup
Som ett led i att bygga upp Försvarsmaktens organisation för
PsyOps har Nordic Battlegroup
en relativt omfattande PsyOps
organisation. I enheten finns
bl.a. enheter för radio- och grafisk-produktion med mobila
containrar för radiosändningar
och tryck. Chef och stf. chef för
enheten är Anders Johansson
resp. Carl Wachtmeister.
Samarbete med UND
I de flesta missioner finns det
tillfällen där information kan
utbytas mellan underrättelseförband och PsyOps. En psykologisk operation brukar förberedas genom att en s.k. Basic
Psychological Study, BPS, genomförs och ofta baserat på befintligt und-material. Utöver
kan och bör specifika undbegäran ställas som stöd för PsyOps.
Det kan även finns tillfällen då
PsyOps operatörer kommer
över information under det operativa arbetet på fältet som kan
vara av intresse för underrättelseförbanden.
Utbildning
Försvarsutbildarna brukar genomföra ett par veckokurser i

PsyOps varje sommar under
ledning av Carl A. Karlsson.
Kurserna håller hög nivå och
många av de som deltagit rekryteras till Försvarsmaktens PsyOps-enheter i olika utlandsmissioner. För mer information om
hur man söker, besök Försvarsutbildarnas hemsida.
Förbundet Kustjägarna planerar att ev. anordna en kortare
informerande utbildningskväll i
PsyOps i syfte att öka Kustjägarnas förmåga som underrättelseinhämtningsförband.
Nytt PsyOps-förbund
För att organisera det stora intresset för PsyOps har det bildats en nytt PsyOps-förbund
som kommer ansköka om medlemmskap i Försvarsutbildarna.
Många av de som arbetar med
PsyOps har en bakgrund inom
marknadsföring eller journalistik inom den civila sektorn vilket ökar vikten av en fungerande frivilligorganisation. Den
som är intresserad av att bli
medlem kan kontakta förbundets interimordförande Carl A.
Karlsson på carl.a.karlsson@sif.
se.
Harald Hynell

Praktiskt skytte
P

raktiskt skytte kursen
hölls ute på Livgardets, I1 Kungsängens,
mycket trevliga pistolskyttebana under strålande sol och blå himmel helgen 25-26 Maj.

med en ”jägarläsk” av märket
ZINGO för att utvärdera kursen,
erhålla DIPLOM och instruktörerna var mycket nöjda med oss
”elever” och från vår sida, hördes
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kunna utveckla ”kj´s” färdigheter
och bibehålla standarden på skytte inom KJV. Jag är säker på att
många medlemmar skulle tyckar
det var trevligt att samlas regel-

Vi hade tur att få som Instruktörer
Stefan Ekstedt samt Johan Hansen, två av Sveriges bästa skyttar/
instruktörer som även är mycket
högt rankade internationellt inom
praktisk skyttevärlden.
Samtliga KJV deltagare hade
varierande skytteerfarenhet med
pistol men alla hade KJ andan
med sig och det bådade mycket
gott inför kursen. Alla KJV-deltagarna som var med på kursen
kom ”i mål” och utvecklade en
god skjutteknisk förmåga vilket
är ett mycket gott betyg till instruktörerna.

Skulle du rekomendera denna
kurs för andra inom försvaret/
KJV? Ja utan tvekan. Att kunna
hantera pistolen som ett vapen
och att kunna se mina brister och
kunna utveckla mig hela tiden till
en bättre och säkrare skytt.
Nya grundkurser kommer i november och december och kommer att hållas på Solna Polishus
(Inomhus banan)
Vi har nu spikat 2 helger under
hösten för kurser.
Kurs nr 1: 2007-11-10 -- 11. kl.
09.00 - 17.00
Kurs nr 2: 2007-12-01 -- 02. kl.
09.00 - 17.00
Varje kurs har 10 platser.
Kursavgift: 2.000 kr. Saknar du
vapen och vill hyra så kostar det
400 kr. Vill du köpa ammunition
(500 ptr) så kan det köpas på
plats det kostar 1.000 kr.
Am och hyra av vapen betalas
på plats i skjutbanan. Vill du gå
kursen svara SNARAST. Först
till kvarn gäller för platserna.

Till en början så startade vi på lördagens morgon med en skolsittning och lite teori som sen avslutades med ett skriftligt prov. - Sen
var det dags för banan.
Vi började med att skjuta på ett
par meters håll för att öva upp
precision på tavlor med ett fastställt träffområde. Fördelen med
det korta avståndet är att skytten
får ögonblicklig feed-back, och
kan då koppla det mot känslan
han har för var skottet har tagit.
Efter hand så ökade vi avståndet,
tempo och stress och vi la in allt
fler svårare skjutmoment. Redan
tidigt vävdes ”bra träff”-tänket in
och det hjälpte oss mentalt med de
olika övningarna under kursen.
Övningarna varvades med
praktiska genomgångar och förevisningar allt för att det inte skulle bli statiskt eller långtråkigt.
Under dag två på söndagen så
började vi bygga upp enkla miljöer med barrikad eller liggunderlag för att simulera olika tänkbara
lägen och skjutställningar. Efter
genomförda övningar på söndagen så satte vi oss igen i skolsalen

övningar känts rätt när de har genomförts.

Färdiga...
kommentarer som ”bra kurs i den
högre pistolskolan” ”Grymt givande och onödigt roligt”
Väl investerad tid och mera
ammunition nästa gång. ”Mycket
trevlig anläggning samt ett stort
”TACK” till personalen på regementets matsal, som ställde upp
med kort varsel och ordnade så
att vi fick möjlighet att äta varm
mat under hela helgen”. Stort tack
även till personalen på Livgardets
”Skjutsäk avd” som ställde upp så
att vi fick låna deras mycket trevliga skjutbana.
Efter kursen har det från olika
håll kommit in förslag på att starta skytte förening inom KJV för
pistol både nationellt samt praktiskt och även gevär. Det skulle
vara ett steg i rätt riktning för att

Foto: Nedim Jaginovic

bundet, kanske ute på AMF1 och
skjuta några ”salvor” med egna,
alternativt försvarets standard vapen ( AK 5 olika, P88, PSG 90. Barret .50 cal.) Förutsättningarna för
att få tag i skjut ledare, instruktörer, banor, vapen, ammunition
borde ju vara de bästa eftersom vi
har ju grunden inom oss och vår
stolta kustjägar tradition.
Vad hade KJV deltagarna för
förväntningar på kursen: Att
lära sig hantera pistolen som personligt vapen och öka sin förmåga
och färdigheter inom praktiskt
skytte.
Vilka övningar var mest givande: Med hänsyn till den goda
stegringen och nivån så har alla

OBS!!!!!
Glöm inte att skriva din adress
och ditt telefonnummer så att
kursledaren kan få tag på på
dig.
Anmälan kan ske direkt till
kursledare på stefan@ekstedt.org
Eventuellt även en forsättningskurs med mer avancerade
mål och banor/övningar och kanske även mörkerskytte kommer
senare.
Alla KJV:are får gärna höra
av sig till mig snarast för en intresse anmälan för KJV skytte
klubb. Meddela i intresseanmälan om ni har tillgång till eget
vapen.
Hälsningar
Nedim Jaginovic
Sales & Events KJV
nedim.jaginovic@kustjagarna.se


”No casualties - Main target
down”

M

edias skildringar av den svenska insatsen i Afghanistan har ibland varit
vinklade på ett tvivelaktigt sätt . I denna artikel ger major Joakim Kindahl
ett förstahandsperspektiv på det TV4s Kalla fakta i mars benämnde ”det största
anfallet på mer än 40 år”.
Övning med norska qrf i bakgrunden.
Efter min tid som kompanichef
för Kustjägarna tjänstgjorde jag
under 2006 i utlandsstyrkan. Jag
var chef för ett Military Observation Team (MOT) ingående i
FS 11, Afghanistan.
FS 11 är beteckningen på den
kontingent som utgjorde Provincial Reconstruction Team (PRT)
Mazar-e-Sharif under 2006.
Vid några tillfällen var delar
ur PRT i strid. Den i Sverige
mest omskrivna striden inträffade den 12 september 2006 i
den lilla byn Boka, ca 35 km väst
om provinshuvudstaden Mazar-e-Sharif, där en kriminell
gruppering under ledning av
talibanen Matou Nematullah
öppnade eld mot PRT enheter.
Min grupp följde utvecklingen kring Matou Nematullah på

Skadade polismän.


Alla foto: Joakim Kindahl

mycket nära håll. När chefen för
FS 11, överste Bengt Sandström ,
med ledningsgrupp beslutade
att inleda en stabiliseringsoperation i området, så fungerade
vi som rådgivande avseende
planering och genomförande.
Därför befann jag mig den 12
september 2006 i byn Boka – när
vi tvingades övergå från planerad rekognosering och samverkan till regelrätt anfall.
I samråd med överste Sandström och min grupp har jag
skrivit en artikel för tidningen
Kustjägaren. Artikeln kommer
att delas upp i två nummer.
En krigsherre återvänder
I Afghanistan är dokumentationen hos myndigheterna bristfällig. Detta har flera orsaker men

mycket grundar sig självklart
på att landet befunnit sig i krig
de senaste 30 åren och därtill
haft flera regimskiften. Historien vilar därför till stor del i det
kollektiva minnet och förmedlas genom en berättartradition.
För oss västerlänningar är svårigheten att hitta rätt individer
när vi ska skapa oss en objektiv
bild av vad som sker och vad
som har skett.
När namnet Matou Nematullah började figurera i samband
med attentat och övergrepp i
det svenska ansvarsområdet, så
samverkade vi med afghansk
polis, -säkerhetspolis, -militär
samt civila av samma etnicitet
som Matou. Enligt den bild som
växte fram var Matou och hans
bror lojala Talibaner under inbördeskriget. Efter 2001 försvann de båda – troligen till Pakistan. Under 2004 återkom
Matou en kort tid till sin hemby,
Boka. Han hotade poliser och
kidnappade bybor för att skaffa
sig pengar. Hans aktivitet störde den dåvarande maktstrukturen, som inte ville ha fler aktörer på marknaden, och han
tvingades söka skydd hos myndigheterna för att inte bli dödad.
Han greps av polisen och fördes
till Kabul där han dömdes till 10
års fängelse för mord.

Matous bror förblev lojal mot
Talibanerna och fortsatte kriget
från Pakistan. 2006 genomgick
brodern, som nu har en relativt
hög post inom Talibanerna, en
s.k. försoningsprocess med Afghanska myndigheter och fick
återvända till Afghanistan. I
samband med detta blev troligen även Matou benådad. Sommaren 2006 valde Matou, mot
sin broders inrådan, att återvända till sin hemby.
Våldet eskalerar
I slutet av juli genomfördes två
attentat mot polisposteringar i
och runt staden Balkh. Det första attentatet genomfördes av
män på MC beväpnade med finkalibriga vapen. Dagen efter genomfördes en liknande attack,
men denna gång var förövarna
beväpnade med RPG .
I samtal med den lokala polisen och senare även säkerhetspolisen, framkom deras övertygelse om att attackerna var
genomförda av en gruppering
från byn Boka. Det visade sig
också att säkerhetspolisen fått
in anmälningar från Boka i vilka Matou anklagades för att hålla fyra bybor i sitt privata fängelse. Byborna skulle bli släppta
mot att de betalade av en skuld
till Matou. De båda myndighe-

terna var tveksamma inför att
agera mot Matou. Polisen tvekade eftersom grupperingen var
våldsam och tungt beväpnad.
Säkerhetspolisen tvekade eftersom Matou hade politiska kontakter på högsta nivå.
Den internationella fredsbevarande styrkan i Afghanistan,
ISAF , har som alla internationella insatser regler för hur olika
hot skall bemötas. Styrande för
hur vi får och skall agera, är
bland annat mot vem hotet riktar sig. Grunden är att ISAF stödjer de nyupprättade afghanska
myndigheterna i deras strävan
att tillämpa en demokratisk konstitution i landets alla delar.
Överste Sandström beslutade
därför tidigt att vi, inom ramen
för det normala samarbetet med
de afghanska myndigheterna,
särskilt skulle fokusera på:
• Säkerheten för de civila i Boka.
• Afghanska myndigheters möjlighet att arrestera Matou och lagföra
honom.
• Det hot som Matous gruppering
utgjorde för ISAFs rörelsefrihet i östvästlig riktning.
• Utöver detta skulle vi undvika att
röra oss i området runt Boka med
ISAF enheter. Samma varning gick ut
till hjälparbetare i området via FN.
Hur många civila offer innan bevisen räcker?
I slutet av augusti hade vi en
ganska klar bild av en grupp om
15-20 tungt beväpnade personer
med motorcyklar som transportmedel. De brukade samlas sena
eftermiddagar hos Matou för att
röka hasch och efter mörkrets
inbrott genomföra rån mot bilar
som passerade på vägen. När
ljuset kom åkte var och en hem
till respektive by, förutom Matou med livvakter som stannade i
Boka. Den lokala polisen, med
sin bristfälliga utbildning och
utrustning, var vid det här laget
helt passiva av rädsla för att själva bli måltavlor.
Vi kunde bekräfta underrättelser om att Matou genomfört
ett större vapenköp av RPG, PK ,
minor och 82 mm pansarskott. Vi
visste att en mullah givit sin välsignelse för det kommande heliga kriget mot västerlänningarna
och vi visste att Matou flyttat sin
familj till en säkrare plats.

Enligt vår bedömning var
det inte någon ideologisk kamp
mot västerlänningar eller afghanska myndigheter som motiverade Matou. Hans mål var
helt enkelt att med våld skapa
sig en förmögenhet och en personlig maktbas. Men genom
hans tillgång till minor och
tunga vapen, hans uttalade – till
del verkställda – hot mot myndigheter och ISAF, hans tunga
narkotikaberoende och hans
krav på att stå utom lagen, så
kom han att utgöra inte bara ett
hot mot afghanerna, utan även
ett direkt hot mot svensk personal och de uppgifter vi var satta
att lösa.
Afghanska
myndigheter
gjorde samma bedömning men
deras motvilja att samarbeta
över myndighetsgränserna regionalt gjorde att arbetet gick
mycket sakta framåt. Inom ramen för ISAF mandat hade
Överste Sandström möjlighet
att ansöka till ISAF HQ om att få
agera med stöd av ROE 429 , d v
s att låta ISAF arrestera Matou
utan att vänta på initiativ från
de afghanska myndigheterna.
Underlag för en mandatansökan skickades in från PRT till
ISAF HQ.
En förtroendefråga
Att ta steget från underrättelseinhämtning till direkta åtgärder
var mycket angeläget för PRT
och afghanska myndigheter ur
flera aspekter. För det första ville vi genom en dialog med Matou försöka avvärja fortsatt
brottslighet utan våld. För det
andra behövde vi förbereda en
eventuell arrestering genom att
inhämta information om byn,
gator, hus, väggar, dominerande
platser, sambandsmöjligheter,
fordonsavlämningsplatser och

Elders från Boka hos PRT.

lämpliga platser för övervakning.
Men framför allt behövde vi
stärka bybornas tro på en framtid med lag, rättvisa och demokrati. Trots bybornas klagomål
till myndigheterna, så hade Matou kunnat mörda, råna, kidnappa och utpressa under två
månaders tid utan några verksamma åtgärder från varken afghanska myndigheter eller det
internationella samfundet. Varken ISAF eller myndigheterna
hade ens varit i byn. Detta kunde tolkas som att demokrati och
lag bara existerade i städerna –
på landsbygden gällde den starkes rätt såsom den utövades av
krigsherrar och knarkbaroner.
Ett antal familjer hade redan
flytt till kringliggande byar och
vågade sig bara hem till sina odlingar under dagtid. Det var inte
heller svårt att föreställa sig tragedin i de mördade polismännens familjer, som förlorat man,
far och försörjning.
Två spår möts
Fram till början av september
drevs säkerhetsfrågan kring
Matou i två spår inom PRT:
Det öppna spåret utgjordes
främst av information om hotbilden till ISAF och till hjälparbetare i området. Ofta innefattade det rekommendationer eller
restriktioner avseende förflyttningar och vistelse i området.
Det diskreta spåret inhämtade information kring Matou,
hans gruppering, deras rutiner
och byn Boka. Denna information delgavs mycket selektivt eftersom de Afghanska myndigheterna i huvudsak arbetade
med källor vars identitet kunde
röjas om informationen kom ut
på bred front.
Sedan början av augusti hade
vi telefonkontakt med Matou.
Vi hade även mött en delegation
av elders från Boka. Matou själv
ville inte komma till PRT eftersom han uppgav sig vara rädd
för de afghanska myndigheterna. Istället blev vi inbjudna till
Boka den 12 september. Matou
namngav sin högt uppsatta beskyddare i regeringen som kunde gå i god för vår säkerhet vid
mötet. I vår riskbedömning vägde vi även in att Matou var pash-

tun: Den pashtunska sedvanan,
pashtunwali, föreskriver bland
annat den inbjudna gästens
okränkbarhet. Vi accepterade
inbjudan och efter lite förhandling blev skyddsstyrkor, livvakter och representanter utsedda.
Den 10 september godkände
Överste Sandström operationsplanen för mötet med Matou
och det öppna och det diskreta
spåret möttes i en operation.
Slutet på början
Även om vi v ar inbjudna och
hade valt en tidpunkt då Matou
var ensam med sina livvakter,
så var operationen fortfarande
riskfull. Ur PRT hade vi ca 60
soldater uppdelade i fyra enheter. Deltagande var frivilligt,
men ingen avböjde. Afghanska
myndigheter var representerade
med ett kompani ur den nationella armén (ANA ) samt deras
handledare från Kroatien, Tyskland och USA. En förberedande
order gick ut sent den 10: e inom
PRT och samverkan skedde med
ANA.
Samtidigt som vi förberedde
operationen, så genomfördes en
ny attack mot en polispostering.
Polisen var något mer förberedd
och i den efterföljande jakten
dödades en gärningsman och
en greps. De båda gärningsmännen kunde kopplas till Matou Nematullah.
Polisens ingripande sker i en
annan by och i samråd med
ANA väljer vi att fortsätta planeringen för att kunna ge slutlig
order.
I den förberedande ordern fanns
inga uppgifter om tid, plats eller
syfte, detta för att undvika ryktesspridning inom och utanför
PRT. Dessa uppgifter släpptes
vid den slutliga ordergenomgången som skedde för samtliga
deltagande sent den 11:e vid
PRT och tidigt den 12:e hos
ANA.
I nästa nummer av Kustjägaren
fortsätter major Joakim Kindahl
skildra de händelser som övergick
från planerad rekognosering och
samverkan till regelrätt anfall i
byn Boka.
Joakim Kindahl


Kustjägare på Mount Everest1
- ett innehållsrikt 20-årsminne

Del
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e stora utmaningarna skall du konkret ta i egna
händer. Då levandegör du dina drömmar och det
är nödvändigt för att du i längden själv skall kunna tro
på dem. Upplevelsen av äventyret blir också av en helt
annan karaktär när du själv skapat förutsättningarna,
och själv tar dig igenom. Så får du också ett mycket
starkt bidrag till din personliga utveckling.

Detta är historien
om ett pionjärarbete
För 20 år sedan var vi ett gäng
som kastade oss in i ett jätteprojekt då sammanlagt 7 kustjägare
var inblandade på olika sätt i
det första svenska försöket på
Mount Everest. Det ger mig idag
anledning till denna artikel i
två avsnitt. I Del 1 kommer bakgrunden, klätterhistorik och
uppbyggnaden. I Del 2 genomförandet, människorna, konsekvenserna och eftertanken..
Bakgrunden
Gymnasiekompisen
Stellan
Ungerholm inhandlade år 1963
fyra klätterbultar, jag hade ett
gammalt hamprep och vi drog
med två kompisar i farsans Volvo Duett till Djurmo Klack utanför Borlänge. Det lyste inte
direkt av elegans och luftighet
när vi klöste oss upp genom
mossan, mer skraja än dödsföraktande några meter över backen. Men det var kul. På Kustjägarskolan
fick
vi
sedan
tillsammans genomgå de enklare formella klättergrunderna,
inklusive Korsö tornhopp med
ett brännmärke i låret som minne. Mannen i sängen ovanför
mig på luckan, Bo Sunnefeldt


(senare officer och befäl på
KustJS och FJS), tjatade efter
muck länge om klättringen och
jag hängde med till Norge där
jag blev ”uppdragen” på klassiska klätterturer 1500 m över
Åndalsnes. Det blev en del klättrande på övningsklippor runt
landet och 1975 gick jag klätterkurs i Kebnekaise, fortsatte
klättrandet på övningsklippor
och även i Alperna, men annars
stod min håg mest till skogen
och fjällen, sommar som vinter,
och till DE STORA ÄVENTYREN. Jägarandan måste hållas
vid liv!
Jag reste till Grönland och
rek:ade för en överfart, som inte

blev av. Sunnefeldt tog oss i stället till Spetsbergen där vi gick
upp på Newtontoppen, en enkel
promenad upp men en blåsig
och snöblöt glaciärvandring åter
till kusten. En norsk fallskärmsjägare Asbjörn med .45 Colt och
Bosse med .357 Magnum (under
flygresan placerad under röven
tillsammans med larmminorna)
skulle knäppa isbjörnen från
varsitt håll medan jag stod i mitten och distraherade nallen med
fula miner. Som väl var kom ingen björn, annars hade vi väl fått
Jan Guillou på oss! De stora vidderna lockade i alla fall alltmer
och vid sidan av fjällvandrandet
spanade jag efter möjligheter till
större utsvävningar.

Mot Himalaya
Himalaya var länge ett drömmål, och jag kom till slut dit
1981. Kustjägare Ungerholm deltog 1975 som läkare på Nun Kun
och lämnade över stafettpinnen
till mig för samma syssla på Annapurnaexpeditionen, med extremt kort varsel. Det var liksom
en biljett in bland de stora grabbarna, och det var inte mycket
att reflektera över, utan min
urologiska karriär fick ett snabbt
avbrott. Den resan gav mitt livs
mest fantastiska vildmarksupplevelse i sällskap med en jodlande schweizare, åtta andra
trivsamma killar, fyra sherpas
och etthundratjugo barfotabärare i total isolering tio dags-

Klätterhistoria
Bestigandet av Mount Everest var under första hälften av förra seklet en internationell utmaning lika stor som månlandningen senare blev, och det tog 30 år från första försöket 1922 innan engelsmännen lyckades nå toppen 1953.
I Sverige arrangerades inom STF fjällturer under 30-talet, och ur detta växte småningom fram ett klätterintresse,
en klättersektion och till slut rena klätterklubbar. Sven Hedin fanns i Tibet i början av 1900-talet, men svenskar i
Himalaya med riktat intresse för de stora bergen dök först upp på 50-talet. 60-talet innebar för svenskarnas del
utveckling mot stor och svår vinterklättring i Norden och på Grönland, ryggsäckar och tält lämnade skogslandet och
utvecklades med moderna material och häftiga färger i takt med att friluftandet blev alltmer trendigt.
Klätterklubbarna sneglade snart ordentligt mot Himalaya, och ett strävsamt gäng slet hårt för att få ihop de expeditioner som envist drev utvecklingen framåt och successivt besteg Mulkila (6517 m) 1973, Nun Kun (7135 m) 1975,
”nästan” Annapurna (8091 m) 1981 och slutligen Gasherbrum II (8035 m) i Pakistan 1985, den första 8000 m toppen

Ebbe vid Annapurna 1981.
marscher från Pokhara i Nepal.
På Annapurna var jag klättrande läkare upp till 7100 m,
men jag var litet för stor i käften
med många synpunkter på det
organisatoriska och fick följdriktigt bita i det sura äpplet. Jag
utsågs till expeditionsledare för
Everest och jag tänkte att som
gammal kustjägare med plutonchefsutbildning skall väl det gå
bra. Det var nog rätt tänkt, men
så kom själva den grymma verkligheten och daskade till sjävförtroendet när allt bara växte och
växte. Det blev småningom 15 år
av slitsamt arbete med Everest
innan jag tilltufsad började
slicka mina sår. Det blev framför
allt en oförglömlig del av livet.
Taktik på Mount Everest
Vad är det som är så märkligt
med Mount Everest? Förutom
den omvälvande upplevelse det
innebär att ta sig dit, att möta
avlägsna kulturer och få perspektiv på ens eget liv i förhållande till en annan värld. Både
klätterfreaks, indiska tullare
och diarré i Kathmandu förändrar ju din syn på tillvaron var på
sitt sätt! Men det är den fysiska
miljön som är grejen, frånvaron
av livsbetingelser, högre, blåsi-

gare, kallare och mer avlägset
än allt annat med döden hotande vid minsta felsteg.
Vid tiden för Annapurnaexpeditionen hade drygt 100 människor nått Everest´s topp, och
redan i Nepal ordnade vi med
tillstånd för Everest 1987. Sex års
kö således, men det var välbehövlig tid visade det sig! Den
Svenska Mount Everest Expeditionen 1987 blev en jättesatsning. Små gäng utan syrgas tar
enorma risker, och får starkt begränsad toppchans. Vårt försök
på Everest styrdes av inriktningen att maximera både framgångssannolikheten och säkerheten. Därmed behövdes syrgas,
och flera sherpas. Detta krävde
ett successivt uppbyggande av
sex höjdläger. För att kunna placera ett tält, två sovsäckar, två
syrgastuber, kök med bränsle
och fyra ransoner i läger 6 (C6)
krävs dubbla mängden i C5, ytterligare dubbla i C4 osv. i en jättepyramid av gubbar och prylar
som strömmar uppför och nerför berget. Kontinuerligt sker
förbrukning och ny tillförsel
skall organiseras. 12 ton hade vi
med oss, varav 1200 kg skulle
upp i höjdlägren. Jag gjorde en
stor plottingtavla i baslägret för
att få överblick över allt detta.
Det var stort och det blev dyrt.

Sponsorer och media
Flera hundra företag kontaktades och bearbetades. Vi fick möten med ett
dussin av Sveriges absoluta toppchefer (SAS, Volvo, ASEA, AGA, SKANDIA, Alfa
Laval, Bonnier, Mölnlycke, SAAB, Nokia m.fl.) men fick inga sponsorpengar av
betydelse. Resultatet blev, att vi genom ett 70-tal sponsorer fick tjänster och
utrustning värt c:a 3 mkr, men endast 250 000 kr i reda kontanter, Vi tvingades privat låna upp en miljon och sålde stödpaket och föredrag för resten.
Omvänt uppstod den situationen, att projektet under sitt genomförande
åstadkom en massmedial stormvåg (åtminstone regionalt) med regelbundna
rapporteringar i TV, direktsändning i radio under hela toppförsöksdagen och
oändliga mängder tidningsartiklar i både rikspress och lokalpress. Den folkliga och massmediala förankring vi eftersträvat blev ett faktum, men det blev
således något vi själva med lånade pengar fick bjuda Sverige på!
Efter detta har vi sett starten på den våg av extremsport som sköljt över
friluftssverige, och även ett snabbt stegrat intresse hos sponsorer. När vår
grupp slutligen gjorde den första helsvenska bestigningen av Everest 1991
var det ett helt annat läge med bra gehör hos sponsorerna.

skapa ett hela folkets äventyr i
stil med de största idrottsevenemangen. Jag utökade då projektet med både etnografisk forskning och medicinsk forskning,
stillfotograf och filmprojekt,
kortvågsradio och satellitsändare. Totalt 27 man och två professorer kom att ingå, den största
svenska representationen i Kina
sedan Sven Hedins dagar. Hos
H M Konungen gjordes framställan om officiellt beskydd,
vilket vi också fick. Detta kom
att ha avgörande betydelse under förberedelserna, inte minst

utomlands. Ett mycket omfattande arbete lades ner på kontakter med radio, TV och tidningar. Vi hade småningom så
pass mycket på fötterna att även
de aldra största företagen började visa ett visst intresse.
Deltagare
Förberedelserna pågick alltså i
sex år. Deltagare skulle plockas
ut och jag tänkte att nu jävlar,
här skall vaskas fram JÄGARE.
Olika kategorier av klättrare
krävdes, bl.a. de absolut mest erfarna, och därmed de mest ex-

Sponsorer och media
Vår budget omslöt 4,2 mkr för
själva expeditionen från avresa
till hemkomst och därtill kom 23 mkr för kansli med personal,
lagerlokal, marknadsföring, resor, sponsoraktiviteter och gudvet-vad under sex år före och
under ett års efterarbete.
Vid den tiden fnyste man i
Sverige åt sponsorverksamhet
till Himalayaexpeditioner. Vi
stod därför inför utmaningen att

Mount Everest
Everest är ju bevisligen jordens högsta punkt, och ett ställe alla pratar om. Men dessutom är det från denna topp
närmare ut till rymden än ner till havet; lufttrycket är bara en tredjedel av det vid havsnivå, och därmed finns lika
litet syremängd kvar. Jordens högsta bosättningar finns på c:a 5300 m och man kan över en period om 4-6 veckor
acklimatisera sig så pass att man överlever på Everest´s topp 8848 m kanske någon timme medan däremot den icke
acklimatiserade avlider inom några få minuter pga syrebrist. Användandet av syrgas reducerar risken, men utan syrgas kan det räcka med ett tillfälligt lågtryck (molekylerna glesnar) för att även den acklimatiserade skall bli omtöcknad eller förlora medvetandet. Säkerhetsslarv, felsteg, dåligt omdöme och uppgivenhet är vanligt och dödsbringande.
Vidare råder mycket säregna väderbetingelser däruppe. Toppen sticker så högt upp, att den ligger i direkt närhet till
de cirkumpolära jetströmmarna med vindhastigheter stadigt mellan 20 och 40 m/sek och kortvarigt uppgående till
över 100 m/sek. Temperaturen ligger stabilt runt minus 40 och luftfuktigheten är i det närmaste noll med extrem uttorkning av luftvägarna. Det är inte tänkt att människa skall överleva där.

HM Konungen överlämnar
toppflaggan.
trema individualisterna.
Jag
visste också att det behövdes
folk som kunde slita för uppgiften även när det var som jävligast, och dessutom långt till
rampljuset. På olika sätt blev sju


Radio
För att nämna en detalj i detta sexåriga grötande kan jag ta radiokommunikationen. Kineserna har varken före eller
efter våra expeditioner givit tillstånd till kortvågsradio i händerna på utlänningar, men så skedde efter flera insatser från
högsta instans. Jag hade ett flerårigt samarbete med UD:s kommunikationschef Olle Ekblom och expeditionsmedlemmarna samlades bl.a. i krisrummetpå UD (där tsunamikatastrofen borde intensivhanterats…) för att få en duvning i radiodisciplin. Olle hjälpte oss med både radioteknik och kinakontakter. Vårt med åren ökande status möjliggjorde sedan
besök hos statsminister Ingvar Carlsson där jag fick löfte om stöd under hans kinaresa. Flygvapenchefen Sven-Olof
Olson talade för vår sak på hög militär nivå i Peking, och samma sak gjorde senare Ingvar Carlsson.
Till slut reste Olle Ekblom dit och lyckades utverka både s.k. kommersiellt tillstånd och tillstånd för privatradio. Olle
fixade också en fullständigt suverän radiokille som sedan blev helt bombarderad av all världens radioamatörer. Vår
kontakt med svenska massmedia, sponsorer och anhöriga var i alla fall säkrad. Det är annorlunda idag som sagt, med
mobiltelefoner och Internet on-line.

Kn Johan Jönande.

för mycket och han hoppade av. (Slutlig baslägerchef
blev Bosse Tingbäck från
Göteborg, med stor förmåga att hantera klättrare, kineser, tibetaner, sherpas
och turister omvartannat).
Min bror Anders Wah-

jurist perfekt att sköta ekonomin. Han kom med upp till
baslägret en kort tid, men deltog
inte i klättrandet.
I Sverige basade Jack Berg
under vår frånvaro för hemmaorganisationen. Jack är en pionjär inom svensk klättring med
mycket avancerade bestigningar i Norge och på Grönland under 60-talet fr.a., en veteran i
sammanhanget.
Förarbeten
Kängor, gaskök, ryggsäckar och
sovsäckar hörde till sådant som
nyutvecklades i samarbete med
tillverkarna, annan utrustning
provades och anpassades, lager
byggdes upp, och vi samövade
och tränade. I försvarets anläggningar vid F3 Malmslätt utanför

Sten-Göran, Piotr, Bengt och Lars-Ove provar kängor i lagret.
lund, på 70-talet snäll kustjägarfurir, hade tidigare besökt Everest och gjorde som vanligt stora
insatser i det tysta när vi byggde
upp hemmaförrådet, men var
inte med i Tibet. Ralph Holtéus
gjorde grundutbildning på kustjägarna 19?? och var som affärs-

Klättrare och sherpas i baslägret.
kustjägare inblandade mot ett
starkt motstånd från vissa klättrare som ansåg att ”militärer,
såna skall vi inte ha”. Flumtrender och individualism är klart
överrepresenterade i klätterkretsar…
Rekrytering
Jag ringde Bosse Sunnefeldt som
dock avböjde pga tillfälliga andra planer. Jag ringde också
Hans Lagerhorn, attackdykare
och PCS:are med mig 1965,
brandchef med många kontak10

ter och van att leda insatser i
trängda lägen. Han accepterade
jobbet som stf expeditionsledare
och uppgiften blev fr.a. att hålla
i transporterna och organisationen på själva berget 15 km från
basen.
Som baslägerchef rekryterades kn Johan Jönander, en östgötsk kutsjägarprofil med underbart tydligt språk och alltid
pekande med hela handen.
Klättrarnas
organisatoriska
oförstående och behov av oberoende blev honom emellertid

Linköping testade vi både oss
och grejorna i vind/köldkammare och i undertryckskammaren
simulerades syrebristen där blåa
läppar och krokig skrivstil förebådade
medvetandeförlusten.
Dom som inte gav upp, det var
dom som kom högst på berget…

Klättrare testar syrebristeffekt i flygvapnets undertryckskammare.

Från unik utmaning till turistisk explosion

Roland Nilsson lungfunktion
testas vid F3.
Förberedande expeditioner
gick till Alperna och till Anderna
med bestigningar upp till 7000 m
för dem som inte provat detta.
1985 bestegs också Gasherbrum

Dagens massturism var totalt främmande när vi drog igång Everestprojektet för 25 år sedan. Då hade drygt 200
personer nått toppen varav en handfull från nordsidan. Vi tvingades bygga vår egen expedition, samtidigt som det
var just detta vi önskade. Utmaningen, att fixa en expedition, att stå där helt ensamma och utlämnade nedanför
den gigantiska nordsidan och själva försöka hitta och bygga väg för att bestiga jordens högsta punkt, det lockade.
För detta krävdes dock omfattande erfarenheter av klättring, i arktisk miljö och med direkt erfarenhet av Himalayas
mycket extrema höjder. Erfarenheter av researrangemang, kinesisk diplomati, utrustningskunskap, logistisk insikt,
kommunikations- och mediaförmåga och inte minst personlig höjdvana och vanlig djävlar anamma. Detta hade, eller
skaffade sig, de svenskar som gjorde första försöket på Everest.
Idag lyfter nästan ingen på ögonbrynen när snart den 4000.e människan når toppen av Mount Everest. Du kan köpa
in dig på kommersiella Everestexpeditioner. Du kan hyra guider som halvt släpar dig upp på toppen, och du får
trängas med hundratals andra, sportfånar, statusjägare, kvinnokampare. Baslägren på både nord- och sydsidan är
utbyggda med ett stort utbud av mark-service. Alla har mobiltelefonkontakt med alla och man utför en massa dravel
på toppen i bedräglig känsla av säkerhet i närvaro av många andra. Dessbättre har dock inte dödstalen ökat sedan
1920-talet. Men – vill du ha gedigna vildmarksupplevelser måste du idag åka någon annan stans!
nordväggen där endast en handfull personer dittills klarat sig
upp. Utfallet generellt är annars
50% framgång alla leder inräknade. Vi påstod också att vår organisation borgade för säkerhet
så långt rimligen kunde begäras, och det skulle komma att
visa sig livsavgörande. Vi saknade en miljon, och beslöt oss
för att låna upp pengarna. Alla
ställde unisont upp på detta
utom en snåljåp som fick tryckas upp i ett hörn på Arlanda
innan han skrev på.

Everestmodell skala 1:10 000 byggd av Ebbe på arkitektskolan. Leden inlagd som röd tråd.
II i Pakistanska Himalaya, den
första 8000 m toppen för svenskt
vidkommande, av två av Everestexpeditionens medlemmar i sällskap med en tredje svensk. Jag
själv reste i omgångar till Kina
för förhandlingar om tillstånd
och villkor där, jag reste även till
England för att få del av erfarenheter som Chris Bonington, klättervärldens Himalayaguru, välvilligt delade med sig med bl.a.
bilder över den tänkta leden.
Och vid sidan av detta således ett oändligt arbetande med
företagsmöten, reklamfirmor,
författande av presentationer
och skrivelser, myndighetskontakter, kinakorrespondens, logistikberäkningar, kostnadskalkyler osv. Det blev flera tusen
timmars arbete för min del för
att få kolossen på fötter, och

både yrkesverksamhet och familjeliv drabbades förstås hårt
med tre småpojkar och en fjärde
på jäsning. Men en förstående
hustru. Normalt krävs en heltids expeditionsledare och ett
självgående kansli för att administrera en Everestexpedition.
Det insåg bl.a. Bengt Feldreich
som tackade nej till egen medverkan för TV pga den stora risken för flopp. Att vi inte skulle
orka helt enkelt.

Beslutet
Bakom oss hade vi således
många års strävan innan vi kom
på tanken att försöka på Everest
och därefter sex års hårt arbete,
innan vi inför oss själva och till
omgivningen vågade påstå att
vi hade tillräckligt stora kängor
på fötterna för att kunna angripa det största av alla klätterprojekt. Vi påstod då att vi hade
80% chans att nå toppen via en
delvis ny och mycket tuff led på

Det var ett gäng av bleka och
utarbetade killar som samlades
i VIP-rummet på Arlanda i slutet av mars 1987. De sista vaccinationerna pumpades in i håriga skinkor av våra egna läkare,
med fruar och fästmöar drog
man sig undan och det fälldes
en tår här och där. Gruppbilden
som togs utstrålade väl inte direkt dådkraft men när piloten
drog på fullt i lyftet och drinken
satt i handen, då tände vi åter på
alla cylindrar och fick luft under vingarna. På väg!

Egna erfarenheter, eget
arbete, inga genvägar.
Och därmed – egna
upplevelser.
Nästa avsnitt präglas av det exotiska och det spännande; Nepal, Tibet,
stenöken, jakherdar, stormar, olyckor, slit och förtvivlan, berusande
lycka och trött hemlängtan!

Jan Andersson och Bosse Tingbäck.

Ola Fagrell och Erik Fernström.

Ebbe Wahlund
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Förbundet Kustjägarna - hösten 2007

I nummer 60 av Tidningen Kustjägaren tog vi del av FKJ:s halvårsrapport som i stort sammanfattade att verksamheten skulle genomföras trots reducerade ekonomiska medel. Vi minns att rekryteringen till KJ-US 2007 avbröts p.g.a. för få sökande soldater men
att den allmänna kursverksamheten såsom Distanspaddling och
Överlevnadsutbildning förflöt eller planerades helt enligt plan.

officerare på Amf1 och Kustjägarkompaniet ligger målsättningen
fast förankrad.

När jag så summerar läget inför hösten kan jag konstatera att vi i
det allmänna spåret av förbundets verksamhet genomfört både
distanspaddling överlevnadsutbildning. Stödet från Kustjägarkompaniet och FKJ:s medlemmar har varit enormt och utan båda
parters initiativ och energi så hade utfallet av vårens och sommarens aktiviteter varit ett hel annat.

Från den 1 juli 2007, ligger IAS i 30 dagars beredskap och jag kommer att stötta styrkan så mycket det går för att ingående kustjägare skall ha de bästa av förutsättningar vid eventuell insats.
Runt tio kurser planeras under hösten - vissa tillsammans med
hemvärnet och vissa tillsammans med andra förband.

Det är kvalitet i det vi erbjuder och kvalitet i det vi levererar.
Utvecklingen av förbundets särskilda funktion har också fortgått
med expressfart.
Under vecka 721 genomfördes ett samarbete mellan FKJ och Stockholms Piketpolis. Polisen avslutade årets rekrytering med en ”arbetsvecka” då sex instruktörer från FKJ ansvarade för provmoment såsom paddling och vattenfys.
En ny rekryteringskampanj genomfördes också i början på sommaren med gott resultat. Ett större antal kustjägarsoldater från
den internationella amfibiestyrkan (IAS) anmälde sig att tjänstgöra och öva i förbundets regi och efter diskussioner med ledande
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Förbundet Kustjägarnas särskilda verksamhetsdel skall under
hösten 2007 orienteras mot vidmakthållande och kompletterande
utbildning av IAS.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Amf1 och C KJ-Komp som
beviljat oss utrymme i delar av anläggningen ”Hajen”. Området
och bygganden ligger beläget i närheten av Marinens Dykericentrum och skapar helt nya förutsättningar med lektionssalar, förläggningsrum etc. Jättekul!
I nästa nummer av tidningen kommer jag att rapportera från höstens övningar och informera om målsättning för verksamheten
2008.
Ha en bra höst!
Magnus Andersson
C FKJ

Kompetensregistret
En idé från Fyrklövern
Som informerades om i Kustjägarens nummer 60 har Fyrklövern
utvecklat ett kompetensregister där medlemmars militära och civila färdigheter kan registreras för att underlätta tillvaratagande
av olika kompetenser. Registret har skapats för att den enskilde
medlemmen skall kunna komma i kontakt med exempelvis Försvarsmakten vid intresse för tjänstgöring i utländska sammanhang.

Bakgrund

Ursprungsidén till kompetensregistret föddes 2003 inom kamratföreningen Fallskärmsjägarklubben då diskussioner fördes kring
civilt meritvärde och hur detta skulle kunna utvecklas vid Fallskärmsjägarskolan (FJS).

Parallellt med dessa diskussioner pågick inom SVEROF, Förbundet
Sveriges Reservofficerare, aktiva överläggningar om hur man i samband med Försvarsmaktens omstruktureringar skulle kunna organisera och ta till vara reservofficerarnas kompetenser.
Hösten 2004 påbörjades ett samarbete mellan de två föreningarna
där idéerna om civilt meritvärde och elektronisk lagring av kompetens kombinerades, samtidigt som Befälsföreningen Militärtolkar
och Sällskapet Kustjägarveteraner bestämde sig för att stödja konceptet.
Samarbetet föll väl ut och resultatet, nu fyra år senare, är ett professionellt implementerat kompetensregistreringssystem som sedan
några månader på bredd drivs av Sveriges Försvarsutbildningsförbund - Försvarsutbildarna.
Ett framtida scenario skulle
alltså kunna vara att Försvarsutbildarna underlättar Försvarsmaktens och näringslivets
rekryteringsprocesser samtidigt som föreningarnas medlemmar blir speciellt uppmärksammade av svenska företag.

Lägg in ditt CV

Du loggar in till kompetensregistret genom att ange ditt användarnamn och lösenord i rutan högst upp till höger på
sidan www.forsvarsutbildarna.
se. Samtliga medlemmar i Försvarsutbildarna har tilldelats
ett slumpgenererat medlemsnummer som skall användas
som användarnamn. Det består
av sex (6) siffror. Ditt medlemsnummer står på baksidan av
tidskriften Försvarsutbildaren,
som skickas hem till Dig om du
är medlem i Förbundet Kustjägarna.
Ditt lösenord är sedan bokstäverna ”medl” följt av dina fyra
sista siffror i ditt personnummer.
Exempel: ”medl3317”.
Lägg in ditt CV!
Magnus Andersson
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Nijmegen 2007

”SKAU DOU MED NER TILL NIJMEGEN I SOUMMAR” - Jake kom instövlandes på kontoret och
skrek i en för honom normal samtalston en vacker vårdag i mars.

”Javisst” svarade jag och tänkte
att för en nymuckad Kustjägare
i sina bästa år så kan väl inte 4
mil om dagen i 4 dagar vara
några större problem, det värsta
som kan hända är väl att några
av gamlingarna (25+) halkar och
bryter lårbenshalsen så att jag
blir tvungen att bära runt dem i
brandmannagrepp runt hela
banan. Föga anade jag att verkligheten skulle bli helt annorlunda och att jag själv skulle
känna mig som 80+ under min
vistelse i Nederländerna.
Träningsmarscher
Tillsammans med Jake började
ett fanatiskt planerande av
marschträningstillfällen där vi
anmälde oss till bl.a. ”Roslagsmarschen” och ”Bärsärkagången” som är 2 st. marscher på ca 9
mil vardera. Så med självförtroendet på topp anlände jag bakfull till Stockholms central kl.
09.00 lördagen den 14:e juli för
att påbörja en 24 timmars bussresa ner till tulpanernas förlovade land.
14

På bussresan ner hann många
fiskarhistorier avverkas om plutonsanfall mot fält med mycket
ihållande eld av KSP 58 samt
FBU:are/hemvärnsmän som berättade om hur de varit utan mat
i veckor i sträck under sina överlevnadsprov i vintermiljö, mycket spännande.
På plats i Holland
Väl nere i Holland och framme
på campen (som bevakades av
beväpnade vakter och var omringad av taggtråd då det förelåg hot mot de stora krigsmakterna) så installerades vi i
barackerna och skyndade oss
till öltältet för att ”tagga till” inför kvällens utgång.
Inne i Nijmegen pågår parallellt med ”4 dagars marschen”
en festival som fyndigt nog heter ”4 dagars festivalen” dit folk
från hela världen kommer för
att umgås under lite mer festliga
förhållanden. Jag måste säga att
jag blev väldigt imponerad över
hur pass många människor som
kommit dit då det var helt full-

packat på gatorna och feststämningen var på topp. På varje torg
fanns en massa barer, en stor
scen och massor med trevliga
damer. Tröttnade man på musiken på ett torg så gick man bara
100m till nästa där det såg likadant ut.
Dagen efter spenderades till
förberedelser (bl.a. tillverkades
en flaggstång av antenndelen
till ”högantenn 2K”, som gammal signalist blir man tårögd
vid en sådan vacker syn), i öltältet och fast/rörlig spaning mot
de holländska, norska samt
danska sjuksköterskorna.
Så började den första marschdagen med att jag av ett ryck
vaknar till tonerna av ”Wakeup” 03.00. Tyvärr startade vi
svenskar inte förrän vid 06.00 så
det fanns gott om tid till förberedelser.
Uppställda vid starten vid
”suckarnas allé” (förstår innebörden av namnet nu) så önskades vi lycka till av den svenska
kontingentschefen, vart på star-

ten gick, i ett rasande tempo (ilmarsch?) plöjde vi förbi alla
svenskar och framför dem andra nationer. Det som förvånade
mig var att det så tidigt var så
pass mycket människor ute och
tittade på, men det som slog mig
senare var att de flesta inte ens
hade gått och lagt sig efter föregående dags barrundor.
Bra marktjänst
Marschrutinerna som vi tänkte
köra på gick ut på att man går
100 min och vilar 10, men det visade sig snabbt att det inte höll
då avstånden mellan de militära
rastplatserna diffade ordentligt
på sina ställen. Vissa sträckor
var på 1,4 mil medan andra
kunde vara på 0,7. Ett stort tack
till vår klockrena cykelordonnans ”Gas-olle” som servade
oss på rastplatserna.
Väl i mål marscherade vi direkt in i öltältet i takt under jubel från de holländska sjuksköterskorna och kunde konstatera
att de första 4 milen avverkats
på 7 timmar och 45 minuter,

var de bara att lägga fötterna i
högläge och försöka sova en
stund innan det var dags att ge
sig iväg igen. Men precis när vi
började ta på oss paradutrusningen så öppnade sig himlen
över oss och ett av de värsta
skyfallen jag någonsin varit med
om startade, tyvärr blev uppmarschen inställd så det var
bara att ge sig tillbaka till campen och påbörja återhämtning
inför kvällens äventyr, men det
är en annan historia (kanske
den berättas på ”KJ 100år”?).

Bra jobbat allihopa, kanske
det blir nästa år igen?
Billstam Kj 06
aldrig har en öl varit så god som
då.
Fördelen med att strecha
Dag två (onsdag) vaknar jag
03.00 i en fuktig sovsäck med en
träningsverk i vader och lår som
påverkade min gång till frukosten till att se ut som en pensionärs. Jag vill inte tänka på hur
det hade känts om jag liksom de
flesta andra bara gått och lagt
mig för att sova istället för att
stretcha.
Dag två och tre fortsatte i
samma anda, med många muntra sånger (är redigt trött på ”tiny
bubbles”), Håkanssons ”alternativa sång” piggade upp stämningen, men utan några större
konstigheter tog vi oss i mål och

kunde avnjuta en kall öl och de
holländska sjuksköterskorna.
Medaljer och öl
Äntligen var vi då helt plötsligt
framme vid den fjärde och sista
dagen på vår långa färd och
med en muskelvärk från helvetet startade vi till tonerna från
den holländska musikkåren för
att för den sista gången lägga
”suckarnas allé” bakom oss.
Inget direkt speciellt finns väl
att rapportera från den sista dagens marscherande, det gick på
i samma lunk som vanligt, väl i
mål fick vi ut medaljerna samt
en öl. Eftersom vi skulle gå uppmarschen (ytterligare 5 km) så

Vi som gick i år var:

Från KJ: Rasmusson KJ 99/00, Håkansson KJ 99/00, Jakobsson KJ 97/98
Serg KJ Komp, Billstam KJ05/06 Serg KJ Komp. Övriga: Appelgren Lt
Amf1, Lindblad Kadett Amf, Avsan Serg Amf1, Norrhäll Serg Amf1,
Kortelainen Serg Hv Malmö, From KJ72, Holmberg.

Fakta om årets Nijmegen-marsch
Anmälda 42.000 st. civilister
Kom ej till start 4092 st.
Bröt efter dag 1 382 st.
Bröt efter dag 2 1726 st.
Bröt efter dag 3 1087 st.

The VIKING advantage

VIKING erbjuder ett brett sortiment med viktig säkerhets- och räddningsutrustning till försvarssektorn.
Vi tillhandahåller alltifrån de mest avancerade, senaste
uppfinningarna och skräddarsyda produkter till vanliga
standardalternativ, allt har certifierats i enlighet med de
aktuella kraven i samtliga internationella standarder.
n Unika evakueringssystem med slide och chute system

3871 st. Militära deltagare från 23 st nationer
328 st. från Sverige varav 34 st. avbröt
567 st. från Danmark varav 36 st avbröt
414 st. från Norge varav 48 st. avbröt
65 st. från Finland varav 5 st. avbröt
28 st. från Ryssland varav ingen som avbröt.

n Förstklassiga livflottar för flyg och sjöfart
n Brett utbud av räddningsdräkter och räddningsvästar
n Lätta och toppmoderna skyddskläder
Besök något av våra 25 kontor jorden runt eller gå in på
www.VIKING-life.com.

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Sweden AB

Strömfallsvägen 53 . 135 49 Tyresö . Sweden
Tel: +46 (0)8 770 01 70 . Fax: +46 (0)8 770 01 83
e-mail: VIKNING-se@VIKING-life.com
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Nijmegen 2007
Anders From om marschen

V

ad är Nijmegen? En välbekant stad
för Er som läst lite militärhistoria
och/eller sett filmen ”En bro för mycket”.

Staden ligger i Nederländerna,
mot gränsen till Tyskland, närmaste kända stad är Arnheim.
Nederländerna var som bekant
ockuperat område under andra
världskriget. Ardenneroffensiven som inleddes i december
1944 blev till en början lyckad
för tyskarna. Den 6:e SS-pansararmén var på väg mot Antwerpen, de västallierades viktigaste
underhållsbas. Brist på drivmedel gjorde att tyskarna inte lyckades ända fram. Mot slutet av
kriget utkämpades hårda strider
av Amerikanska och Kanadensiska armen mot Tyska SS-trupper. När tyskarna drog sig tillbaka förstördes allt som låg i
deras väg. Plundring och förstörelse, broar sprängdes, en av
broarna lyckades de allierade
försvara, bron över floden Waal
vid Nijmegen. Den bron passerar deltagarna i marschen vid
tre tillfällen.
16

Marschen
Nijmegen- marschen genomföres under fyra dagar, det finns
olika distanser, 3,4 och 5 mil per
dag, beroende på deltagarnas
egna preferenser. Alla som deltager militärt går 40 km per dag
med minimum 10 kg packning.
Inkvartering sker i en militär
camp strax utanför staden. På
campen bor ca 3.000 militära
deltagare från Europa, även US
Army hade skickat över några
deltagare.
Campen
Vi svenskar hade eget tält, ett
jättelikt partytält med plats för
300 st. Tältet var indelat i olika
sektioner med plyfaskivor som
avgränsning. Kustjägarnas logement innehöll sängplatser till
14 personer. Standarden är enkel, våningssängar med galonmadrass. Ett tips för er som planerar att delta, ta med egen

kudde och underlakan, samt
hörselskydd/öronproppar. I taket sitter lysrör som enda belysning, lamporna släcks kl. 23.00.
Varje morgon kl. 03.30 tänds de
åter, uppstigning och frukost.
Frukost och middag avnjöts i
en ännu större, tältliknande
byggnad, tänk er mångfalden

av alla militära deltagare, det
var väl ca 2000 st. som åt samtidigt. Trots det stora antalet deltagare så flöt allt på i en god
ordning.
God ordning
Varje morgon ställde de olika
ländernas marschgrupper upp

för avmarsch, musik och defilering vid utpassering. Den svenska kontingenten anfördes av
överstelöjtnant Cai Gavestam.
Vi hälsades lycka till varje morgon kl. 04.30 och återgäldade
med en perfekt defilering i takt,
hårt drillad av vår gruppledare
Sergeanten Håkan “Jake” Jakobsson.
Vi var 10 st. från KJ och en
flygbasjägare i marschgruppen.
Flygbasjägaren var dessutom
grundutbildad i Främlingslegionen, vilket innebar att han
kunde marschera, en riktig
mean machine!
Vädrets makter
Nederländerna kan bjuda på varierande väder under sommarmånaderna, sol och värme (2006
fick marschen ställas in pga.
värmen, flera deltagare dog och
100-tals fick föras till sjukhus).
Årets evenemang kunde genomföras i det närmaste perfekt
väder, uppehåll, sol och växlande molnighet och lätt vind. Tempen låg på 12 grader vid start
och 23-26 grader vid målgång.
De första två milen genomförs
som ni förstår på förmiddagen,
målgång sker vid 13.30 tiden ca.
för oss KJ vill säga.

Omgivning
Man går uteslutande på asfalt.
Vilket innebär extremt slitage
på leder och fötter. Foten på bilden tillhör inte en Kustjägare!
En del av sträckan omges av
små fina radhus och grönområden, fält med betande kor. Floder och bifloder, en och annan
kanalbåt. Vid de tillfällen som
vi passerade städer, ( minst en
varje dag) blev vi påhejade av
åskådare, många hade placerat
ut stolar utanför sina hus och
pick-nickade med släkt och vänner.
Varje stad hade ordnat en hedersplats där borgmästaren stod
och hälsade alla välkomna och
lycka till, även en militär hedersläktare fanns i varje stad.
Tredje dagen passeras den kanadensiska kyrkogården. Den
svenska kontingenten har som
uppgift att lägga ned en krans
varje år, till minne av alla kanadensare som stred mot tyskar
och som slutade sin vandring på
jorden 1944.
Omgivningarna är utifrån
Nederländskt perspektiv backigt, till vänster i bilden kan man
se en förhöjning av landskapet.
För oss skandinaver så är det
inte så märkvärdigt kuperat, lite
av Brösarps backar kanske.

Fjärde dagen
Vi går ut som första grupp kl.
04.00, det är mörkt och kallt så
tidigt, nu börjar ömmande
kroppsdelar göra sig påminda.
De första etapperna går bra, det
är mycket folk ute och hejar på
oss. Den sista milen var tuff,
men vi fick gott stöd av många
tusen människor som kantade
vår väg, blommor delades ut,
barn bjöd på godis och frukt,
kex etc.
Målgång och efterlängtad
vila, vi delade tält med danskar
och norrmän i målområdet, några hundra personer. När vi kommit in i tältet öppnade sig himlen och regnet vräkte ned. Vi tog
oss tillbaka till campen med
regnkläder på för första gången.
Hur gick det då
För min egen del så hade jag
grundtränat utifrån tempot 10
min per km, vila efter 10 km.
Jag och en arbetskamrat har
kämpat på tillsammans, jag var
väl förberedd. Trots det så bjöd
första dagen på ett extremt tempo. Vi startade som sista och
kom i mål först. Inklusive rast så
tog 40 km, 7.35 tim. Försök med
det om ni kan. För min egen del
så skulle det inte fungera med
samma tempo i ytterligare tre

dagar till. Det tar lite mer än
en natts sömn att återhämta
en 53-årings trötta kropp efter
en sådan ansträngning!
Sagt och gjort, gruppen genomförde en omröstning,
skall den äldre brodern få klara sig själv eller skall vi sänka
tempot till 10/10? Omröstningen utföll till min fördel, bröder
Kustjägare håller ihop! Vilket
gjorde mig mycket glad! Gruppen skall hålla ihop var Sgt.
Håkanssons (Jake) uppfattning.
Följande tre dagar bjöd
även de på bra tempo, vi höll
8.35 – 8.40 ink. rast. Ingen
svensk grupp passerade oss,
och ingen grupp som startade
efter vår grupp lyckades passera oss. KJ-gruppen var intakt vid målgång, det är lite av
syftet
med
Nijmegen,
gruppprestation och bibehållet stridsvärde.
Hur är det möjligt
Att vara bra grundtränad är
naturligtvis en förutsättning,
men även stöd från gruppen
är ett måste. Här vill jag framföra mitt stora tack till vår
gruppledare Håkansson som
med tydligt ledarskap höll
ihop gruppen. Men även de
andra befälen från KJ visade
prov på gott ledarskap, kämparanda och kamratskap.
Chefen KJ kan vara förvissad
om att hans medarbetare är
goda föregångsmän och kompetenta
lärare/instruktörer.
Jag är säker på att vi i framtiden kommer att få se några av
killarna i framträdande positioner i näringslivet.
Sist men inte minst
Ingen av oss hade klarat av utmaningen lika bra om inte det
hade varit för vår fantastiske
”cykelordonnans” Olle. Han
fanns på plats vid varje rast
och stod förberedd med dryck
och något ätbart. När vi på
fjärde dagen gick i mål så kom
Olle in i tältet med cheeseburgare, inköpta på McDonalds,
gissa om vi jublade, vilken
måltid. Olle, jätte tack för din
medverkan och stöd.

Artikelförfattaren, Anders From, till höger i bild.

Anders From KJ 74/75
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Distanspaddlingen 2007

En flashback från lumpen...

D

istanspaddlingen lite speciell. Under lumpen var
det nästan något jag såg framemot. Dels för att
det var en av de civilaste upplevelserna under lumpen,
och dels för att det var ganska behagligt att uppleva
Stockholms skärgård i kajakperspektiv med några av
sina bästa kompisar.
Jag har alltid varit skeptisk till
fysiskt- och psykiskt ansträngande –militärrelaterade¬– aktiviteter efter lumpen. Ändå sitter
jag nu, två år efter muck, i en
klepperkajak i syftet att utföra
2007 års distanspaddling. Fenomenet är lika märkligt som
svårförklarat: hur mycket man

än lovar sig att inte göra om den
här skiten, så är man ändå där
som frivillig vid nästa tillfälle
som ges.
Så när min lumparkompis
ringde och frågade om jag ville
paddla distansen med honom,
kom jag givetvis bara ihåg de
positiva delarna, och förträngde

att det faktiskt var ganska obehagligt att sitta på samma hårda
underlag i 40 timmar.
Under senaste övningspaddlingen inför utförandet, gick jag
och min paddlingskamrat Marc
runt med kajaken efter att försökt oss på en 180-graders sväng
på öppen sjö med halvt vatten-

Förutom min och Marcs HMS
Span, medverkade fem andra
kajaker inklusive övningsledarna. Kajak Ramlösa utgörs av två
herrar inneliggande 74-75, och
redan efter ett par timmar ser
det ut att bli en jobbig färd för
denna kraftduo. Gamla ryggproblem gör sig lätt påminda i

Stilstudie.

Klunga med diverse intag.
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fylld kajak. Detta blev naturligtvis föremål för diverse högklassiga skämt under dagen. Hela
dagen. Vårt paddlingssällskap
verkade nämligen tro att det blev
roligare för varje gång vi fick
höra det. Efter att ha vägt föroch nackdelar med att välta alla
andras kajaker med handkraft
under en längre tid, kom vi fram
till att det bästa för gruppmoralen nog var att släppa den idén.

klepperns inte överdrivet komfortabla interiör. Hasse, som sitter bak, tvingas med jämna mellanrum att sträcka ut ryggen
medelst tricepsdragningar. Under tiden måste Nils, som sitter
fram, paddla ensam. Det ser ut
att göra rejält ont, och jag börjar
tro att de måste bryta. Efter ytterligare några timmar står det
dock klart att det inte är vilket
paddlingssällskap som helst

som är ute och nöter distansminuter. Jag får flashbacks från
lumpen när jag efter ytterligare
några timmar kontrollerar statusen hos kajak Ramlösa, och
finner att det gör precis lika ont
som tidigare, men att viljan att

hamnar för långt efter.
Trots dåligt väder är det
ingenting annat än glada miner,
och efter ett tag vänder också
vädret till det bättre. Återstående distanser minskar, vädret
blir bara bättre och bättre, och

Årets paddlare.

Följebåtarna.
avbryta är lika långt borta som
alltid.
Vi kan i varje fall alla glädjas
åt ett nästan oförskämt bra
paddlingsväder, med lätt molnighet och medvind i princip
hela första dagen. Det är räk-

båtkillarna väljer ut klockrena
rastställen. Vi börjar alla se slutet på den här distanspaddlingen. Vid sista rasttillfället meddelas att vi har mindre än två
timmar kvar till Berga. Vädret
har spruckit upp helt och det är

Lugnt vatten och blå himmel - kan det bli bättre...
macka hela vägen fram till Korsö, där halvtidsvilan med ca två
timmars sömn avnjuts.
Nästa morgon har dock annat än räkmackor att bjuda på:
Det är molnigt, motvind och öppen sjö. Snart börjar det även
regna. Vissa skulle kalla det jägarväder. Jag är numera civil,

en underbar solnedgång. Vi äter
vår sista dygnsstat och tar
gruppfotografier. Jag tänker att
det är de här tillfällena som gör
mödan värd.

Sista paddlingspasset glider vi igenom helt stilla vatten,
medan solen går ner framför
ögonen på oss. Vi blir till och
med erbjudna öl av några längst
vägen, men tackar nej i hopp om
att en mycket omtalad Mariestad väntar oss vid Berga.
När vi kommer iland vid
Berga är det med en väldig lättnad jag kliver ur kajaken, och
tackar Marc för en mycket bra
takthållning. Men mest gläds
jag med kajak Ramlösa, som ef-

ter flera timmars uthärdande nu
äntligen får gå iland. De stod
helt klart för årets kustjägaranda och visade prov på pannben
trots att flera år gått sen muck.
Efter att vi tackat övningsledarna och båtpersonalen för
en mycket väl organiserad och
genomförd distanspaddling, erhåller vi mycket riktigt vår Mariestad. Denna avnjutes i mitt
fall i bastun tillsammans med
några äldre veteraner. Väl sittandes i bastun med en öl i handen är minnena från morgonen
med motvind och regn som
bortblåsta, och jag tänker: det
här med distanspaddling är inte
så illa ändå.
Anders Birath, Kj 05

Självporträtt.
och kallar det pissväder. Det blir
kämpigt för alla när tempot
måste dras upp för att ta sig
fram på öppet vatten i motvind.
Övningsledarna löser det bra
genom att alltid avdela en kajak
med starka paddlare som tar
kön för att undvika att någon

Jägarväder... eller var det pissväder?
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Distanspaddlingen 2007

En alternativ distanspaddling
En paddling
45 år efter muck

Är det anbefalld hastighet? Dragets kanal.

V

ore det inte häftigt att göra ytterligare en distans?
En jubileumspaddling 2007, 45 år efter muck och
det år vi båda fyller 65 år, och tangera Björn Westins
fina prestation !

Alla foto: Peter Ågren och Jan Länninge

Augusti 2006 — Ännu en distanspaddling avklarad. Mycket
slit, men en härlig utmaning.
Som vanligt lovade vi båda två
att detta var den sista distansen.
Inga fler oändliga fjärdar att avverka, ingen mer motvind att
kämpa mot, inget regn att uthärda, ingen muskelvärk eller trötthet att övervinna. Alla skönhetsupplevelser och fint kamratliv
till trots – nu var det färdigpaddlat. I framtiden gällde endast
trivselpaddling i egen takt.
Men – vore det inte häftigt att göra
ytterligare en distans? En jubileumspaddling 2007, 45 år efter
muck och det år vi båda fyller 65 år,
och tangera Björn Westins fina prestation !

Start från Kummelnäsviken på Värmdö
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Sagt och gjort. Nytändning och
full fart på vårträningen med
siktet inställt på den aviserade
paddlingen i mitten av juli 2007.
Sent omsider ändrades dock tidpunkten – till helgen veckan efter midsommar, då vi hade andra aktiviteter inbokade för oss..

Fast beslutna att ändå göra distansen en sista gång, beslöt vi
oss för att paddla enskilt, men
under samma premisser som
det övriga gänget.
Juni 1962, en början
Det började egentligen - i mitten
av juni 1962 när 200-båtarna
med hela kompaniet styrde mot
Öregrund och starten blev vid
12-tiden – och kanoterna styrde
mot Korsö. Efter 12 timmars
paddling kom ett väldigt oväder
från söder – det regnade 60 mm
på ½-timme i Nynäshamn och
det blåste 18 m/s stadig vind vid
Räfsnäs nästa morgon.
När vi paddlade över Furusundsleden var vinden ca 25 m/
s i byarna och 200-båtarna måste ersätta 300-båtarna som ej
klarade sjön. Jag såg för första
gången botten på - framförvarande kanot underifrån - när
den var på vågtopparna och
Frank Bellfrage och jag befann
oss i vågdalen.
- 1962 – då var det kalla kriget mycket kallt, Kubakrisen

Fd KA1, Rindö. ”Minörhamnen”.
stod för dörren och ”vi hölls i
beredskap” i samband med
muck. Då hade vi en Flotta,
Kustartilleri, en Armé med Infanteri, Artilleri, Pansar, Ingenjörer, Träng, Luftvärn, Kavalleri, Signal, Tyg, Intendentur och
ett av världens starkaste Flygvapen och mönstrade över 800.000
man. Vad återstår idag ?
Minnen återuppstår
Start från Kummelnäsviken
06.03 på Värmdö med kurs mot
Rindö och gamla KA 1, med
minörhamnen som första stopp.
Gamla minne dyker upp – och
nya funderingar kommer.
Tankarna går vidare och paddeltagen blir fler och fler. Färden går över Trälhavet, Lindalsundet, Saxaren och Vindö
Strömmar och ner mot Bullandö
för matstopp.

och Dragets kanal, därefter nytt
matstopp och vidare runt Torö
sydspets i hårt väder och stora
vågor. Sidsjö – det blåste sydligt
”och ingen hör om man ropar” !
Största skärpning i kajaken och
allt gick bra till Godahoppsudden på Askö sydostspets.
Nästan hemma – bara ca 5
mil kvar.
Motvinden hade börjat kl 9
på morgonen och fortsatte även
på Yttre Hållsviken – rent mot –
och det var bara att kämpa på.
Inga andra möjligheter stod till
buds. In mot Sävsundet och Västra Stendörren, den Östra hade
vi passerat på 1 km håll vid
Jungfrufjärden.
Sidvind och mojnande vind
från ca 23.00 och tänka sig – Janne sade – ”nu fattas bara nordlig
vind på din fjärd” – och den
kom, en kvart i ett på natten fick
vi en svag bris från norr, de sista

Tack alla gamla och nya kompisar för den här tiden, som för
Peters del varade i 18 år – efter
ett längre övningsuppehåll på
28 år efter lumpen, och för Jannes del – varade i 10 år !
Hoppas att dessa paddlingar
kommer att fortsätta och att andan kommer att vårdas – som
den bör och förtjänar !
På ”vår tid” var mörkret vår
vän.
I dag syns man som en röd
prick på en display – med kurs

och fart samt beräknad ankomsttid.
Vad skall man göra när batterierna är slut, båtarna sänkta
och Fi står på nästa ö – på väg
mot dig?
Paddla kanske !!!

Jan Länninge, Kj 62
och Peter Ågren, Kj 62

Goda Hopps-udden. Askö…

LOGGBOK
Distanspaddlingen 10 – 12 juli 2007,
Paddlare Jan Länninge och Peter Ågren
Tisdagen den 10 juli 2007			
Start; Jannes brygga
06.03 Kummelnäsviken/Värmdö,.
Minörhamnen, KA 1, Rindö
08.58 Fyren, Östra delen av Lindalssundet

VÄDER
Duggregn

12.20 Bullandö, Barnviksholmen, matstopp
13.05 Strömma krog, Strömma kanal,
Skenoraströmmen, Nämndöfjärden

växlande molnighet
SSV Blåsigt vita gäss

15.05 Ramön 1 km norr Östra Stendörren

Peter Ågren vid Danmarks udd.
Påhälsning hos Hans
Nästa stopp blev Rehnvall´s Place på Dalarö. KJ-kompisen, som
var med på första paddlingen
1962 var dock ej hemma men väl
hans hustru och barn med barnbarn. Torra kläder behövdes sedan motvinden, som började
vid Bullandö, blåste och var
stark över Nämndöfjärden.
Ny kurs lades mot sydväst
och Gålölandet. Halvtidsvila
och iväg tidigt nästa morgon
ner mot Vitsgarn, Nynäshamn

kilometrarna – men vi lade på
en rökare och 01.03 var vi framme vid Enholmen, precis 43 timmar efter starten.
En återblick
Så var detta äventyr – och distanspaddlingarna över och
kommer att gå till minnenas arkiv som en fin period i livet med
mycket paddling, mycket gott
kamratskap och många paddeltag gjorda i olika skärgårdar.

19.25 Rehnvalls Place/Dalarö, matstopp

-”- motvind

22.20 Långgarn, Halvtidsvila

-”- motvind

Onsdagen den 11 juli 2007
06.10 Vitsgarn, f.d ”ytterförläggningen”

S

07.42 Herrön, Danmarksudd

S motvind-lätt

11.11 Dragets kanal
(Rundade Torö sydspets i stark blåst)
15.45 Askö, Godahoppsudden
Yttre Hållsfjärden
20.15 Sävö – Sävsundet

S höga vågor, vita toppar

Torsdagen den 12 juli 2007
01.03 Enholmen/Nyköping – Peters brygga

S höga vågor vita toppar
Blåsigt. S
S
N

TID 43.00 timmar
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Specialistofficersutbildningen
Syftet med de olika utbildningsvägarna är att
skapa ”dynamisk kompetensorganisation som
strävar efter en balanserad personalsammansättning.”
I år har nya utbildningssystemet
för officerare startat. Det innebär att man som sökande kan
välja antingen en treårig taktisk
operativ utbildning, ettårig specialistutbildning eller ettårig reservofficersutbildning. Nytt för
alla utbildningar är att de ger
högskolepoäng. Syftet med de
olika utbildningsvägarna är att
skapa ”dynamisk kompetensorganisation som strävar efter en
balanserad personalsammansättning.” Den treåriga utbildningen utbildar personal till högre
befattningar
medan
specialistutbildningen generellt
utbildar truppförande officerare. Därför kan man som färdigutbildad specialistofficer inte
komma högre upp i graderna än
kapten.
Många olika utbildningsinriktningar
När man söker specialistofficer
finns flera inriktningar att välja
mellan som till exempel: markstrid, ubåt, ledningssystem, fältarbeten, amfibie, sjöstrid med
mera. Under alla dessa inriktningar finns dessutom olika underkategorier, till exempel: samband, jägare, underrättelse och
så vidare. För kustjägare som
vill söka specialistofficer finns
ingen specifik inriktning, så det
finns utrymme för självförverkligande inom respektive intresseområde. Mest relevant torde
dock vara att söka markstrid/jä-
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gare, amfibie/markstrid eller
amfibie/underrättelse.
Lön efter ett år
Samtliga valbara inriktningar
finns på www.mil.se, men däremot finns där också faktafel på
utbildningslängden.
Utbildningslängden vid skolan är förvisso ett år, men därefter följer
utbildning på förbandet innan
tjänstgöring. Längden på den
utbildningen varierar beroende
på vad man sökt, men man bör
vara inställd på att utbildningen
de facto är ca två år allt som allt.
En viktig detalj är dock att man

blir anställd, och därmed får
lön, efter ett års utbildning.
Efter 15 år i det militära förväntas du som specialistofficer
gå över till en civil anställning.

Delar av första årskullen av den nya specialistutbildning under övning.

Om detta verkligen är ett måste
i praktiken om du är duktig och
fortfarande driven vid den tidpunkten är en annan fråga.
Olika utbildningsorter
Utbildningsorten varierar också
beroende på vilken inriktning
du valt. Amfibieinriktningen läser till exempel dels i Karlskrona och dels på Berga. När det
sedan är dags för befattningsutbildning efter ett drygt år, läser
markstridssektionen i Kvarn
och underrättelsesektionen i
Uppsala.

Relevant och utvecklande utbildning
Efter att ha gått en knapp månad på specialistofficersprogrammet med inriktning amfibie/underrättelse
kan
jag
konstatera att utbildningen verkar relevant och utvecklande.
Det verkar också finnas stora
möjligheter att behovsstyra sin
utbildning och till exempel gå
ut och hjälpa till på förbandet
vid vissa moment samt att välja
kurser till befattningsutbildningen lite efter intresse. Ett
stort minus var den knapphändiga information som gavs till
de sökande inför terminsstarten. Innan kursstarten var de
flesta inställda på en ettårig utbildning vid Karlberg, men fick
istället en minst tvåårig utbildning på annan ort.
Vid frågor som FM rekryteringscentrum inte kan svara på
angående specialistofficersutbildningen hänvisar jag till min
mailadress:
anders_nd@hotmail.com
Anders Birath

En solskenshistoria
N

ågon gång i mitten av maj ringde Torsten Ölund
till mig och bjöd ut till fest på hans lantställe – en
nedlagd skola – på Harö i Roslagen. Jag har bott över
där tidigare i samband med en golftävling som KJV arrangerade på Roslagens Golfklubb, så jag vet att Torsten kan det här med fester. Så jag tackade ja...
Meningen var att vi skulle bli
mellan 10 – 14 personer, alla
gamla KJ, men i sista stund
backade några ur på grund av
kanotpaddling, 50-årskalas och
annat.
Vi blev 10 tappra som ställde
upp: Anti Avsan, Håkan Ham-

De flesta samlade.
marberg, Tommy Hjort, Ola
Idoff, Anders Lundborg, Danne
Röhr, Leif Wallman, Bengt
Öberg, Torsten Ölund och undertecknad.
Vi kom under lördagen den
16 juni – i strålande solsken.
Några saker var ”spikade”. En
flaggstång skulle tas ned och en
Klepperkanot skulle sättas ihop.

Detta stökade vi snabbt av och
sedan bjöds vi på grillkorv, pilsner och annat gott. Därefter sköt
vi med salongsgevär. Med ganska hyggligt resultat med tanke
på ovanan.
Några passade på att ta sig
ett dopp i värmen och Danne

KJV-Skylten med alla utom Danne & Lundborg.
till och snacket och skrytet fortsatte tills dess att kylan gjorde
att vi fort-satte inomhus. Där
fick vi, till allas vår förtjusning,
se en DVD där Torsten gjorde
ett tandemhopp i fallskärm.
Strax efter midnatt hade alla
dragit sig tillbaka för en välbehövlig sömn och då vi vaknade
på söndagsmorgonen återstod
efter frukost inte mycket annat
än att tacka för undfägnaden
och draga vidare.

Över hela kalaset har det legat en inspelad ljudkuliss med
musik som t ex Carolius Rex och
Nordstöms Saxparty, som Torsten mycket välvilligt stod för.
Hjärtligt tack för allt Torsten,
och ni som missade det hela!
Försök att komma loss nästa
gång – för det skall det bli säger
Torsten – missa inte det!
Lasse Danielsson

Alla foto: Lars Danielsson

cyklade inte bara ned till vattnet
utan också ned i detsamma.
Till middag blev det grillat
kött med färskpotatis, snaps och
mera öl. Vi roade oss sedan och
lapade sol under hela eftermiddagen.
Framåt kvällen serverades
det
surstömmingsklämmor,
matjessill och öl och snaps där-

Flaggstången åker ner.

Kleppern nästan ihopsatt.

Blomster och Jägarpilsner

Torsten rensar...och rensar...
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Kustjägarna tvåa
- i tävlingen Ö till Ö

V

år militära utbildning kom väl till pass under tävlingen. Speciellt den unika laganda man har med
sig från Kustjägarna gör att svåra stunder och trötthet
går att uthärda och övervinna.
foto: Peder Sundström

als, Seal-Team no 5 från San Diego i USA.
Bansträckningen i Ö till Ö
går via de stora öarna Ornö,
Nämndö och Runmarö. Löpningen sker i blandad terräng
som skog, stigar och grusvägar.
Simningarna är allt ifrån 100
meter upp till 1200 meter.

Att genomföra sträckan under en dag med tidspress kräver
vältränade deltagare. Speciellt
viktigt är det att ha en bra taktik
för att vara snabb i och ur vattnet. Det är ca 15 i och urstigningar. Lagen skiljdes snabbt åt
och deltagarna såg ofta enbart
sin kamrat under resten av tävlingen.

Unik laganda
”Vår militära utbildning kom
väl till pass under tävlingen.
Speciellt den unika laganda

”Jag och Andreas känner varandra väl sedan värnplikten. Vi
tillhörde samma patrull och har
genomfört mödosamma prov tidigare. Vi vet vikten av att jobba
på och stötta varandra då slentrianen och tröttheten sätter in,
särskilt viktigt var att hela tiden
hålla kroppen i rörelse”, säger
Nils Svensson.

foto: Peder Sundström

Ett lag från Kustjägarna kom på
andra plats i multisporttävlingen Ö till Ö som avgjordes i början av september. Tävlingen
gick ut på att till fots och simmande ta sig fortast möjligt från
Utö till målet i Sandhamn, total
ca 60 km varav simning ca 10
km. Laget bestod av Andreas
Lagerström och Nils Svensson,
båda utbildade attackdykare
04/05 inom Amfibiekåren. Bland
de som fick se sig slagna fanns
bland andra anrika US Navy Se-

man har med sig från Kustjägarna gör att svåra stunder och
trötthet går att uthärda och
övervinna.”, säger Andreas Lagerström
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På frågan om de kommer att
ställa upp i nästa års tävling.
”Timmarna efter målgång
var man skeptisk, men nu med
lite distans så självklart ska vi
göra det.”, avslutar Andreas och
Nils.
Mårten Granberg

Korsö den 16 september 2007

Kustjägardagen
T

rots att kustartelleribatteriet på Korsö är nerlagt
är Korsö fortfarande ett militärt skyddsobjekt då
bl.a. radaranläggningar finns på ön. Något som inte
uppfattas av alla. Det händer att båtar lägger till i anslutning till tydliga skyltar med information om öns
status som skyddsobjekt.

Wictor Phalén, ordf Göran Hagberg och Ken Angelin.
Vitsgarn har under många år
varit en plats där Kustjägare
träffats, men genom FKJs och
KJVs goda samarbete med Amfibiekåren har Korsö nu gjorts
tillgänglig för övning och återträffar för dessa föreningar. I år
var det första gången som Kustjägardagen firades på Korsö och
drygt ett 40-tal Kustjägare hade
tagit sig ut till Kustjägarnas traditionella ytterförläggning. Idag
används Korsö inte bara av Amfibiekåren utan även som ytterförläggning för sjöpolis och som
konferensanläggning för övriga
Försvarsmakten och statsförvaltning.
Från fredagen till söndagen
bastade, badade, åt, drack och
umgicks gamla som unga på ett
Korsö med icke-jägarmässigt

Alla foto: Harald Hynell

väder. Sol och lagom tempererat, även om vattnet har varit
varmare i sommar. Korsötorn
var öppet och många passade
på att skölja ned utsikten från

En diger samling veteraner.
tornet med ett par jägarläsk.
Matsalen på ön hade öppnats
upp för Kustjägarnas skull vilket var mycket uppskattat.
Under lördagen utdelades ett
par medaljer till väl förtjänta
män.
Wictor Phalén tilldelades
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds förtjänsttecken i guld som gjort sig synnerligen
förtjänt
genom
långvarig, aktiv och framgångsrik verksamhet för KJV. Som
Ordförande men också som prestigelös värdefull styrelseresurs
under alla år.
Förbundet Kustjägarna hade
beslutat att tilldela Kustjägarmedaljen i silver, till Ken Angeling för förtjänstfullt och grund-

läggande arbete för Förbundet
Kustjägarna och som bevis på
uppskattning för betydelsefulla
insatser för att främja Kustjägarnas syfte.
Årskullen KJ 70-71 hade passat på att samla ihop som många
som möjligt till en återträff och
det är nog inte sista gången vi
får se återträffar av årskullar eller plutoner på Korsö.
Det pågår även diskussion
med Amfibiekåren om att få en
egen barack på ön.
Nästa år planeras en Kustjägardag även på Korsö. Denna
gång kanske med några jägarmässiga aktiviteter.
Harald Hynell

Den smala slingrande trappan i tornet.

Fyra stycken KJ paddlade ut i Klepper-kajaker...

Tornet i nattlig belysning.
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Annonspriser och annonsdata

K

ustjägaren har en upplaga på närmare 1.500
ex. Mottagare är förutom medlemmarna i
Kustjägarveteranerna, inneliggande kustjägare, befäl inom Amf-bataljonen och övriga Försvarsmakten. Tidningen går även till mottagare i motsvarande finska förband.
Priser - jubileumssponsring i Kustjägaren.

4 nr 		
3 nr
2 nr
Format 50x50 mm - Företagsnamn, webbadr + logo
2800 kr
2300 kr 		
1800 kr 		
Format 50x25 mm - Företagsnamn, webbadr
1200 kr
1000 kr 		
800 kr		

Kustjägare får medalj
för insatser i Afganistan

1 nr
1200 kr
600 kr

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

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

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

Övre raden fr vä: Lt M. Lund, Serg H. Andersson, Men H. Hedell,
Lt P. Bergman, Kn d. Hjalmarsson.
Nedre raden fr vä: Kn M. Bendt, Mj J. Kindahl, Men T. Zimmerman,
Lt P. Berge.
Överbefälhavaren medaljerade
4:e maj i år 17 personer för förtjänstfulla insater.
Nio av dessa kommer från Amfibiekåren och tilldelades medalj med motiveringen:
För förtjänstfulla insatser under
svåra förhållanden i Afghanistan 2006.

Mj J. Kindahl, som på annan
plats i tidningen beskriver händelserna kring dessa insatser,
emottog medalj med motiveringen: för förtjänstfull ledning
av förband under svåra förhållanden i Afghanistan 2006.

Eventuellt arbete med annonsframställning debiteras extra.
Korrektur skickas som PDF via e-post.
Annonsmaterial skickas till hakanwinnberg@mac.com eller
robin@jahrl.com. (Robin Jahrl, Tobaksspinnarg. 10, 117 36 Stockholm.)
För frågor och beställningar kontakta Håkan Winnberg KJ71 på: hakanwinnberg@mac.com eller 070/716 26 42.
Vy från Korsö torn i kvällsljus.

Efterlysning!
Vi söker regementsordrar, skolordnar, kompaniordrar,
utbildningsordrar, övningsplaner, utbildningsanvisningar, plutonlistor, foton osv som berör kustjägarna,
kj-komp och berörda förband.
Av slarv, omorganisation eller andra orsaker har inte
denna dokumentation kommit krigsarkivet tillhanda.
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Är du en som har fått ärva någon pärm med detta
material eller har tillgång till detta så skulle vi gärna ta
emot det för arkiveriing.
Vi vill gärna kunna göra faktaboken om kustjägarna
och då behöver vi dessa dokument.
Skicka in materialet till: KJV kansli, c/o Amfibieregementet, 130 61 Hårsfjärden

Kansliet
KJV och FKJ: s kansli flyttat till Berga.
Vår officiella adress är numera c/o Amfibieregementet,
130 61 HÅRSFJÄRDEN!
I mitten av 2006 blev vi uppsagda från vår lokal i anrika Kastellet på
lika anrika Kastellholmen. Något senare fick vi reda på att vår hyra
för ”ytterförläggningen” skulle tredubblas vilket tillsammans med
andra villkorsändringar gjorde det omöjligt för oss att fortsätta att
hyra stugan på Vitsgarn. Summa summarum var vi lite lätt hemlösa.
Detta har nu på ett lika sympatiskt som elegant sätt lösts genom
Amf1:s försorg.
Vi meddelades i slutet av augusti att vi tilldelats ett rum i byggnad
Magne inom Amf1:s område på Berga, som kansli för Förbundet
Kustjägarna och för Kustjägarveteranerna. Amf1 bedömer att vi har
en stor anknytning till regementet varför vi på samma sätt som andra avdelningar på regementet kan beställa plats på ytterförläggningar såsom Korsö. Fritidsboende är inte möjligt där utan för så-

FKJ assisterar Piketen Sthlm
Under vecka 21 -07 genomfördes ett samarbete mellan
Piketen Sthlm och Förbundet Kustjägarna. Piketen avslutade årets rekrytering med en ”arbetsvecka” på bl.a. Berga, då representanter från FKJ ansvarade för vissa moment såsom paddling, pannbensövningar m.m.
En utförligare rapport publiceras i nästa nummer av Tidningen Kustjägaren.

Henrik Hellström KJ-93

dant ändamål har Flottans Män erbjudit oss att hyra stugorna på
Stora Tratten i Stockholms norra skärgård, vilket tidigare beskrivits
här.
Vi kommer att samverka med Amf1 för att skapa en förevisningsplats för Kustjägarnas historia och traditioner. Ett rum i byggnad
Niord skulle med fördel kunna bli en lämplig lokal för ett sådant
traditionsrum där en permanent utställning skulle kunna iordningställas och därefter utnyttjas av alla besök på regementet.
Med hjälp av tre sergeanter från KJ-komp - Viktor, Elias och ”Jake”
- kunde flytten från Kastellet genomföras i god KJ-stil. Tack till dem
och förstås stor tack till Jonas Olsson, C Amf1, och Jens Riberstrand,
C GarnE för deras tillmötesgående. Sist men absolut inte minst vill
jag framföra vårt djupt kända tack för god hjälp och vänligt bemötande till kommendanten på Amf1, Lars-Inge Pettersson - även han
Kustjägare. Jag ser i och med flytten ännu större möjligheter till samverkan med olika delar av regementet såsom Södertörnsgruppen
och Utbildningsstödet, med allt det kan innebära.
Med vänliga hälsningar
Anders Fryklöf
Kanslist

Beställ ditt eget exemplar
av Jubileumsboken

Att bli medlem
Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill
återknyta kontakten med förening och vapenbröder.
Årsavgift för KJV:		
Tillägg för FKJ:		
Betalas till:		

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

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

Låna kanoter mitt i Stockholm
Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att
låna kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats
från AMF 1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min uppsikt.
Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 - 508 42 117 eller på:
Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se
Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda.
Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen
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Detta är boken som berättar kustjägarnas historia sedd ur ögonen och minnet
av dem som var med. 50 år av upplevelser och minnen bildar en mosaik som tillsammans berättar en
resa genom tid och förändringar.
Boken visar den stolthet de utbildade kustjägarna känner för sin del av traditionen och av att
vara just kustjägare.

Beställ boken via www.kjv.se
för endast 250 kr plus frakt

Peter Westholm Kj79
27

Returadress:
Sällskapet Kustjägarveteraner
Kastellet, Kastellholmen
111 49 Stockholm

POSTTIDNING
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Webbshop
Kustjägarnas
webbshop
drivs av Sällskapet Kustjägarveteraner. Här kan endast
medlemmar i Förbundet
Kustjägarna eller Sällskapet
Kustjägarveteraner handla.
Attackdykarna har ett eget
produktsortiment i shopen.
Kontaktperson och ansvarig

hos Sällskapet Kustjägarveteraner är:
Nedim Jaginovic
Mobil: 070 699 86 98
E–post:
nedim.jaginovic@kustjagarna.se

Del av sortimentet
- mer finns på webben
Normalt levereras ditt paket
inom c:a 10 dagar. Betalar du via
förskottsfakturering hanteras
din order först efter att vi erhållit din betalning. Vid restnoteringar kan det bli aktuellt med
ett par leveranser. Mer information står att läsa på www.kustjagarveteranerna.se

Klicka på menyalternativet
”Webbshop” till vänster på
hemsidan.
Som
tidigare
nämnts så måste du alltså
vara medlem i antingen FKJ
eller KJV för att kunna logga
in och handla i Webbutiken.
Inloggningsrutinen är den
samma som till Intranätet.

KJV Träningsoverall:
800 kr

Fleecejacka (A-dyk):
285 kr

Mugg (A-dyk): 75 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

T-shirt (A-dyk): 98 kr

Bag (KJ): 255 kr

Fleecejacka (KJ): 285 kr

Flytväst (KJ): 1135 kr

Halssmycke (KJ): 750 kr Handskar (KJ): 135 kr

Mössa (KJ): 98 kr

Keps LA (KJ): 98 kr

Softshell (KJ): 2.345 kr

Portfölj (KJ): 285 kr

Väst (KJ): 398 kr

Kniv Victorinox (KJ):
1.585 kr

Det är snart Jul!

Passa på och köp Kustjägarna Jubileumsbok.
En perfekt present!
Titta även in och kolla våra smycken, T-shirts,
Collage-tröjor och alla andra bra artiklar vi har i
webb-shopen

Bag (A-dyk): 255 kr

KJ jackan: 610 kr

Lägg din order direkt
på webb-shoppen!
Om ni är intresserade av andra typet av event, kurser och
föreläsningar så hör av er till Nedim Jaginovic.
nedim.jaginovic@kustjagarna.se

