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Till försvar av sjöfarten i Härnösandsområdet. Ståtligt – numera minnesmärke.

S

edan förra utgåvan av B-S har det hänt en hel
del. Till att börja med fick vi en varm och skön
sommar med mer grönska än tidigare år. Således har den regniga försommaren varit till nytta.
Jag kan konstatera att min inledning i B-S läses
ganska sparsamt. Hur kan jag påstå detta?
Tja, ingen har reagerat och slagit mig på tass
arna för mina synpunkter som framfördes i förra
numret.
Styrelsearbetet är numera ganska intensivt
och uppstyrd mot en förhoppningsvis bättre
framtid för VB. En överenskommelse har uppgjorts mellan föreningen och AMF1 där det regleras stöd och samverkan. Vi kommer att verka
för ett återtagande av de kamratföreningsträffar
som tidigare fanns mellan KA:s olika föreningar. Vi har deltagit med en informationsdisk
under Garnisonens dag – mer om det i nästa
nummer. Vi kommer att genomföra det tradi
tionella höstmötet – se kallelse. Höstmötet tillkom för att fira tillkomsten av VB. Det var den

8 december 1899 på Operakällaren som ett
antal värnpliktiga samlades för en kamratträff
och där man tog beslutet att skapa föreningen.
Man önskade återträffas för att fira och hålla
glada minnen från sin tjänstgöring vid liv.
I föreliggande skrift finns en insändare från
en kustjägare som genomförde sin GU 81/82.
Det är intressant att se hur han upplevde sin tid
i vapnet. Dock är berättelsen så omfattande att
den får en fortsättning i nästa nummer.
Ett STORT TACK till de medlemmar som
har bidragit med ekonomiskt stöd till föreningen.
Vill påminna om årsmötesbeslutet att ständiga medlemmar numera skall bidra med en
årsavgift om 50:-.
Återigen, uppmana kamrater att söka
medlemskap till vår anrika förening.
Redaktören tillönskar Er alla

en skön höst
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ORDFÖRANDE
har ordet

”VARM I KLÄDERNA?”

M

ina företrädare har de senaste åren inlett ledaren
med en väderbetraktelse så varför frångå det. För
mig har sommarens väder varit i allt väsentligt bra
dock lite väl blåsigt. Jag är ingen stor vän av höga temperaturer och det har ju inte denna sommar bjudit på i
speciellt stor omfattning. Vidare uppskattar jag att
kunna vara på sjön vid vår sommarstuga i Blekinge
men då ställde blåsten i juli till problem med vår lilla
båt. Det var det nu till vår förenings verksamhet.
Sedan ni hörde från mig senast har vi genomfört
två styrelsemöten och jag har träffat CAMF1 vid två
tillfällen. Det som har varit vägledande för mig vid
dessa möten är ändamålet med Vapenbröderna.
”Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en
föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande
personal vid Första Amfibieregementet och dess
föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar,
Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms
Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd för
svarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett
gott kamratskap samt till vårdande av nämnda
förbands traditioner.”
Så kommer det även att vara framåt.
Det viktigaste resultatet av dessa möten är att vi nu har
en fastställd överenskommelse mellan regementet och
kamratföreningen. Den reglerar det stöd vi får från
regementet i form av lokaler, utrustning, förplägnad
vid höst- och årsmöte samt det ekonomiska bidraget
som gör att vår ekonomi nu är något bättre men det
finns mer att göra för att jag tycker att den ska vara bra.
Det ägnar styrelsen stor del av sin tid åt. Vårt stöd till
regementet är inom ramen för våra stadgar och innefattar traditionsbevarande på olika sätt, försvarsupplysning i denna tidning och vid olika sammankomster
samt veteranstöd. Exempel på verksamheter kommande år är två studiebesök för oss medlemmar, de sedvanliga föreningsmötena höst och vår samt en introduktionsresa för nyanställd personal vid regementet.
Peder och jag diskuterar också hur vi ska introducera
alla andra personalkategorier i vår historia och våra
traditioner – mer om det senare.
En annan tradition som vi i styrelsen tillsammans
med regementet försöker få i gång är ”KA-kamratföre
ningsträffar” med de fem föreningar som finns. Jag
skickade igår ett brev till de fyra andra för att vi ska
kunna ha en KA-ordförandeträff i samband med
SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) ordförandeträff i slutet av september i Enköping. Även detta får jag återkomma mer om senare.
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Vi har också under sommaren tagit fram och fastställt
en arbetsordning för styrelsen där vi fördelar och tydliggör uppgifter till oss i styrelsen samt en preliminär
verksamhetsplan för nästa år. Den kommer att få
fastare former till nästa nummer och kunna presen-
teras där.
I min förra ledare pratade jag om våra utmaningar och då främst ekonomin och rekryteringen. Ekonomin nämnde jag tidigare och den tycker jag tagit viktiga steg framåt. Rekryteringen måste vi nu också göra
mer åt. För att det ska vara attraktivt att vara med
måste vi bli bättre på att tala om vad vi erbjuder. Vi tog
ett steg förra helgen med deltagandet på regementets
dag vilket jag uppfattar var uppskattat. Jag hoppas
också att studiebesök och kamratföreningsträffar ska
kunna ge en tillströmning av medlemmar men mer
behövs.
Jag inledde med frågan ”Varm i kläderna?”. Ja,
jag känner nog att kläderna har blivit varma men frågan är om han i dem har blivit det. Det är upp till er att
bedöma men.
Kontakta gärna mig och oss i styrelsen med idéer om
vapenbrödernas utveckling!
Avslutningsvis vill jag välkomna Er alla till
Höstmötet!

Välkomna!

Bengt Persson

P.S.
Fartyget bakom mig på bilden i förra
numret är Vedjakten Sofia Linnea
vilket samtliga som skickat in svar visste.

Vinnare blev Leif Skantze (RO/MJ).
Priset kommer att delas ut vid Höstmötet,
om Du kan deltaga, i annat fall kommer det
att översändas i särskild ordning. Tack för
ert engagemang och även Föreningen Sofia
Linnea behöver fler medlemmar så gå in på
nätet och läs och anmäl er.
					

D.S.
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NORDISKT

MÖTE
för militära kamratföreningar 2015
i Aalborg Av Alf Eckerhall

Uppställning för avmarsch och kransnedläggning
vid monumentet ”Fallna Kamrater”

						

För 32 svenska representanter och medföljande från militära kamratföreningar blev midsommarhelgen 2015 solig och utan störande regn.
Det 35:e nordiska mötet var förlagt till trängregementet i Aalborg, och
dit kom vi efter en behaglig båtresa över Kattegatt och med buss som
mötte upp i Frederikshavn. På plats väntade 150 delegater från Danmark, Finland och Norge.

Den svenska delegationen klädd för festmiddag.
TRÄNGREGEMENTET är en av Danmarks
största militära utbildningsplatser med
cirka 2000 medarbetare, inklusive värnpliktiga. Vid regementet finns två logi
stikbataljoner, en underhållsbataljon,
Nationella Stödbataljonen och Försvarets militärpoliscenter. Regementet tar
också emot en stor del av de 6 000 skolungdomar som varje år får genomföra
en praktikvecka i försvaret. Vid Aalborg
Kaserner finns också Nordjyllands hem
värnsdistrikt och Haerens logistikcenter
samt flera andra stödenheter
inom försvaret.
Regementets raska sergeanter visade oss materiel och
hur den skall användas
samt besvarade alle-

Jan-Olof Johansson ”Jolo”.
SMKR kanslichef som drar
ett tungt lass!
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handa frågor om
rekrytering, anställningsförhållanden och
annat. Det var
tredje gången
som det nordisAlf Eckerhall.
ka mötet hade
förlagts till Aalborg.
Efter högtidlig öppning av mötet
och kransnedläggning blev det sedvanlig manifestation med marsch genom
staden, på gruppkolonner och med regementets musikkår i spetsen. Staden bjöd
på uppskattad mottagning, och deltagarna fick därefter tid att bekanta sig med
livet i Aalborg.
I mötet ingick studiebesök vid Jaegerkorpset, Aalborg Flygstation, Flottans station i Frederikshavn, Centret för
sergeant- och maritimutbildning samt
vid garnisonsmuseet. Sista dagen avhölls också den sedvanliga skyttetäv-

lingen mellan de fyra deltagande länderna, på pistol och karbin. Norge
segrade i lagtävlingen och Norge och
Sverige fick vardera en individuell guldmedaljör på karbin respektive pistol.
JÆGERKORPSET är Arméns (Haerens) specialoperationsstyrka som har
till uppgift att med kort varsel kunna sättas i operationer där konventionella styrkor inte kan användas, såväl i Danmark
son i andra länder. Förbandet bildades
1961 efter brittisk och amerikansk förebild och är specialiserat på fjärrspaning,
sabotage och terroristbekämpning. En
jägarsoldat skall ligga på topp när det
gäller god fysik, självdisciplin, självtillit
och förmåga att arbeta under extrema
förhållanden och att kunna samarbeta.

Logementsförläggning.

En jägare skall klara av en marsch på 50
km med 30 kg packning på 12 timmar
samt kunna simma 1000 m bröstsim på
24 minuter och dyka 30 m med tyst nedgång. Jægerkorpsets motto lyder: ”Plus
esse quam simultatur” – ”Mera att vara
än att synas.” Vid vårt besök fanns också en skylt som förkunnade, att endast
karlakarlar eller ”riktiga män” kan bli
jägare. Vår diskrimineringsombudsman
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»

Sven,
Inger och
.
n
föreninge

»

Fältjägar

Uppställning inför marschen.

hade säkerligen gnuggat händerna över
att få bita i ett sådant stridsrop. Jaegerkorpset har 150 män och ingen är kvinna. Endast var tionde sökande antas, och
inga värnpliktiga är kommenderade dit.

Vår vice ordförande Steve Gunnarsson,
Lapplands Jägare, provsmakar vinet.

drygt 50 tyska transportflygplan. Tysk
arna satte genast igång med att expropiera mark och utvidgade flygplatsen från
två kvadratkm till 30. Det blev en av
Nordeuropas största flygplatser. Efter
kapitulationen den 5 maj 1945 övertog
RAF flygplatsen och förstörde 270 tyska
flygplan som fanns där. Civilflyget har
idag drygt en miljon passagerare som
startar och landar på en 2400 x 46 m stor

hur man framför fartyg till sjöss utan att
köra på andra fartyg eller broar eller
oljeplattformar. Danmarks flotta består
av två fregatter, fyra inspektionsskepp,
tre underhållsfartyg, två miljöfartyg, två
mindre inspektionsfartyg, en inspektionskutter och fem skolskepp. Danmark

Är det månne en trossplutonchef ?
Torbjörn Titus, Norra Smålands
Regemente.

har också upplagda fartyg: en ubåt, tre
korvetter och några patrull- och minröjningsfartyg. Flera av fartygen låg vid kaj
och gav möjlighet till att åtminstone
syna dem utvändigt.

Med Bo Olsson, A4 och Inger inför marsch
genom staden.

Ett tiotal sergeanter tog hand om oss och
redogjorde för sin ofta sofistikerade utrustning och svarade artigt på alla våra
frågor.
FLYVESTATION AALBORG ligger 10
km nordväst om Aalborg. Flygplatsen
delas mellan civilflyget och flygvapnet
och är hemmahamn för transportflygets
fyra luftfartyg Hercules och CL-604
Challenger. Den första flygplatsen inrättades 1938 för att få en fast förbindelse
med Köpenhamn. Den 9 april 1940 besattes flygplatsen av tyskarna, och redan
dagen därpå användes flygplatsen av

Materielförevisning. Vår Hedersordförande
Leif Thörnquist med hustru Birgit.

CENTER FOR SERGENT- OG MARITIM
UDDANNELSE (SMC) är en av sex olika spe-

En glad Lars-Inge Hägle, Gotlands
Regementets Kamratförening.

bana. Vi visades runt i de nya och stora,
50x50x15 m, hangarerna och fick en
föredragning om framförallt det militära
transportflyget.
FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN. Vi
lotsades in till en alldeles ny simuleringsanläggning och fick genom att dra i
spakar och trycka på knappar öva oss i

cialistskolor som ingår i Marinens skolor. Centret är startpunkten för alla värnpliktiga, konstaplar och kadettaspiranter
inom Marinen. Vid centret får man lära
sig de grundläggande färdigheterna för
att klara av en befattning inom Marinen.
Skolan är också en utbildningsplats för
samtliga sergeanter i Flottan. – Vi fick
en förevisning i hur man på några minuter kan förvandla en 25-meters bassäng
till en rykande och rytande havsmiljö
med vågor upp till två meter mitt i
natten. Det blev också möjlighet för en
Forts sid 10
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OLIKA NATIONER
med samma mål

Stridsbåtar på väg att docka in i amfibiestridsstödfartyg.
Stridsbåtsbesättningarna var väldigt skickliga på att
docka.

Under perioden 5–20 juni genomfördes den årligen
återkommande multinationella övningen BALTOPS
i Östersjöområdet.
Huvudsyftet med övningen var att öva
och träna enheters uppträdande i större
multinationella styrkesammansättningar. I år var det ett stort deltagande med
cirka 5600 soldater, sjömän och officerare med fartyg, fordon och flyg ur 17
olika nationer. Från Sverige deltog cirka
300 man och från Finska Nylandsbrigad
deltog drygt 700 man.
Den första BALTOPS genomfördes
redan 1971 men har sedan starten utvecklats i både innehåll och deltagande.
Det alltmer spända läget i östersjöområdet är en anledning till att fler nationer
väljer att delta i multinationella övningar likt BALTOPS. En annan anledning är
självklart att det ger bra möjligheter att
öva och utveckla sina respektive förbands olika förmågor.
Inledning i Polen
Övningen inleddes helgen den 5-7 juni
med att representanter från deltagande
nationer samlades i Polen för en konfe-

6

Finska soldater ur NRF upplevde att övningen
var mycket bra och givande.

huvudsyftet var att utbilda, träna och integrera. När det första skedet var avslutat, ilastades trupperna ombord på olika
fartyg som satte kurs mot Polen och
övningsfältet Ustka.

Finska soldater ombord på en amerikans
svävare i väntan på att transporteras över
till ett fartyg.

rens som skulle utgöra startskottet för
BALTOPS 2015. Efter konferensen satte
förbanden kurs mot den svenska sydkusten och mot Ravlunda skjutfält för att
där bedriva olika momentövningar. Den
första delen av BALTOPS handlade mycket
om att utbilda och samöva förbanden inför den tillämpade skedet som inleddes i
och med den stora amfibieoperationen
på Ravlunda skjutfält. Vid den inledande fasen fanns inget spelat scenario utan

”Lärande övning på alla
nivåer”
Väl i Polen övergick övningen till den
tillämpade fasen där skulle chefer, ingå-

Skjutning genomfördes med granatkastare
där eldledningen var svensk ur 2:a amfibiebataljonen och skyttarna var finska.
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Amfibiebataljonen luftlandsattes med helikopter på Ravlunda.

Amfibieoperationen
på Ravlunda var
mäktig, det var
många nationer som
skulle mot samma
mål. Det fungerade
utmärkt.

När det var paus
från stridsmomenten passade soldaterna på att integrerar och lära av
varandra.

Stridsbåt på väg
att docka inför en
amfibieoperation som
skulle ske senare i
Polska Ustka.

ende nationer och förband, visa på att de
var en multinationell styrka som tillsammans kunde genomföra en krishan
teringsoperation. Det spelade scenariot
handlade om en konflikt som pågått under en längre tid mellan flera nationer
men som nu hade utvecklats till en kris.
Under den tillämpade fasen låg fokus på
krishantering och evakueringsövningar.
Den tillämpade delen fungerade överlag
bra, men självklart uppstår alltid lite
friktioner när det är så många inblan
dade nationer och alla har sitt sätt att
lösa uppgifter på. Ett av syftena under
övningen var just att öva lösandet av
uppgifter i en multinationell sammansättning.
– Övningen har varit lärande på
alla nivåer, från enskild soldat upp till
chefer. Vi har haft bra möjligheter att
samöva med andra nationer som också
löser amfibieoperationer likt vårt förband, Amfibieregementet. Vad gäller
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Major Magnus Kärvin var
biträdande övningsledare för
stridsmomenten på Ravlunda,
som han skötte med bravur.

det svensk-finska samarbetet så har vi
under övningen jobbat tillsammans i den
multinationella staben inom ramen för
SWEFIN ATU. På förbandsnivå har stort
fokus varit på interaktion främst mellan
soldater, det genomfördes bland annat
gemensamma skjutningar med granatkastare. Under planeringsprocessen var
det ett stort finskt deltagande vilket gjorde att vi kunde stödja oss på dem under
vårt fortsatta planeringsarbete.
För att kunna utvecklas inom vårt
specifika område är det extrem viktigt
för oss att kunna delta i multinationella
övningar som BALTOPS. Förutom att det
ger bra övningsmöjligheter får vi sam
tidigt ett kvitto på att vi har bra och välutbildade soldater och officerare med
bra utrustning, vårt förband står sig bra
och vi har kommit långt i vår utveckling,
berättade major Magnus Kärvin, som
var biträdande övningsledare för öv
ningsmomenten på Ravlunda.

Ökat intresse
och efterfrågan
Sedan läget i vårt närområde och i
Östersjöområdet förändrats har också

medias rapportering om övningar och

insatser ökat. Under BALTOPS var det ett
extremt stort intresse på övningen, både
från media och från allmänheten. Det
finns en större medvetenhet och intresse
för säkerhetspolitiska- och militära frågor, men också en ökad efterfrågan på
militära förmågor. Media följde del av
övningen både i Ravlunda och i Polen,
rapporteringen från alla media var övervägande positivt.
Sammantaget var det en mycket
givande och utvecklande övning på alla
nivåer inom i stort sett alla funktioner.
Text & Bild
Major Kristina Swaan, Amf 1
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CAMF1

V

åren har varit en för regementet mycket hektisk period
med flera övningar, insatser och annan verksamhet.
Regementet har även detta år ett kompani i beredskap,
denna gång inom ramen för NATO Response Force
(NRF). NRF-kompaniet står i beredskap sedan årsskiftet och har under v åren bland annat deltagit i den NATO-ledda övningen BALTOPS som genomfördes dels i
Sverige men även i P
 olen. Vårt deltagande i övningen
var mycket uppskattat och de kollegor som deltog har
fått mycket beröm för sina insatser, såväl för den planering och förarbete som för själva genomförandet.
Vårt bidrag till insatsen ME04 i Adenviken, ca 70 individer och två stridsbåtar, återkom i slutet av maj till Sverige
efter att sedan i januari genomfört samövning och därefter
insats med det nederländska amfibiefartyget Johan de Witt.
Även här har vi fått stora mängder uppskattning och beröm
för vårt agerande och det resultat vi nådde genom samarbetet
med Helikopterflottiljen och de nederländska förbanden.
Den höst vi nu har framför oss kommer att vara minst
lika intensiv som våren. Regementet anordnade den 5 september Garnisonens dag. Mellan 2500 och 3000 personer besökte Berga för att se vad Amfibiekåren är idag och återse

Välkommen till

Skärgårdens största

museum!

gamla kollegor och materiel. Det genomgående omdömet var
att dagen var mycket uppskattad, både bland anställda och
utomstående.
Inom regementet pågår det just nu ett arbete inför
den omstrukturering som kommer att ske inom hela
Försvarsmakten i närtid. Syftet med arbetet är att rätta
till en del av de brister som blev en följd av de omorganiseringar som genomförts, senast inför FM ORG 13,
bland annat har vi för avsikt att skapa en bredare basorganisation för att kunna möta de krav krigsförbanden
ställer. Arbetet ska vara klart under hösten och planen är att
en ny organisation ska börja intas vid årsskiftet för att sedan
vara klart innan utgången av 2018. Vår verksamhet är spridd
över stora ytor. Regementet verkar på Berga, i Göteborg och
på Gotland, därför blir det enormt viktigt att förändringar
genomförs på ett genomtänkt och tydligt sätt. Att vi alla ser
samma målbild och tillsammans arbetar mot den är en för
utsättning för att slutresultatet ska bli bra för hela verksam
heten.
Bland övningar kan särskilt nämnas ett antal krigs
förbandsövningar bland våra hemvärnsgrupper för att kontrollera och utveckla deras förmåga. Regementet deltar även
vid marinens gemensamma höstövning SWENEX som
genomförs på västkusten. Övningar som denna är otroligt
viktiga för att vi ska kunna utveckla och fördjupa vårt sam
arbete med andra förband samtidigt som vi blir bättre på att
verka i det område där vi ska vara som vassast – där vatten
möter land.
Peder Olsson, Överste

Nyhet!

Ät och fi
ka
på Bistr
o
Kastelle
t
Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Annika Söderström, Lyckeby, Marcus Westdahl, Årsta
Curt Lundh, Enskededalen, Jens Ribestrad, Ösmo
Lars Risén, Åkers Styckebruk

Vaxholms Fästnings Museum skildrar kustförsvarets
historia från 1500-talet till idag. I den nya utställningen
”Livet på Kastellet” berättas om de som levde i fästningens skugga år 1890, om pigorna, tvätterskorna, kronoarbetskarlarna och från detta år om barnen. Gratis evenemang för barn hela säsongen ”Spökjakten på museet”.
EVENEMANG 2015
26–30/10 Höstlovsöppet med spökjakt på museet.
29–30/10 Nattvandring på Kastellet. Årets tema: Spioner.

Information om öppettider, telefon 08-541 311 10
eller www.vaxholmsfastning.se
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Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och
behåller dem i vårt minne

Kristina Granath, Vaxholm
Börje Gustavsson, Örebro
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INBJUDAN TILL VAPENBRÖDERNAS ORDINARIE

MED TRADITIONELL MIDDAG

Torsdag den 5. november 2015
På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande, Öv. Bengt Persson,
kallas härmed kamrat-föreningens medlemmar till ordinarie höstmöte.
program:

18.30 Ordföranden öppnar mötet och föredrar dagordningen.
19.00 Middag med stor sång och glädje. Middagen består av SOS,
ärtsoppa med varm punsch samt pannkaka med sylt och grädde
20.30 Kaffe och avec (avec erhålls mot egen kostnad).
20.45 Föredrag av Genmj. Bengt Andersson som kommer att prata
om den kommande Försvarsmaktsövningen 2017.
Efter föredraget kommer det att försäljas lotter där ni har möjlighet att
vinna spännande priser. Priset för en lott kommer att vara 10 kronor så
förbered er med så jämna kontanter som möjligt.
Till middagen har kamratföreningen framfört en begäran till chefen för
Amfibieregementet att bjuda in två rekryter vid regementet.
Till middagen har kamratföreningen bjudit in ordföranden för Sveriges
Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR, Öv. Anders Emanuelsson.
Har du några frågor inför höstmötet är du välkommen att kontakta vår
ceremonimästare, tillika 2. vice ordförande, Staffan Vestin
Mobiltelefon: 070 – 725 29 21
E-mail: staffan.vestin@home.se | svestin@icloud.com

Varmt välkomna!
Styrelsen

anmälan:

Du anmäler dig genom att sätta in 150 kronor på PG 933 80-4 senast den 26 okt.
På anmälan måste du ange ditt personnummer (10 siffror, 19XX0000-0000), om du vill
åka med bussen och vid vilken hållplats du i så fall kliver på.
transport:

Buss avgår färjeläget i Waxholm kl. 17.00.

Hållplatser: OBS! Tiderna är preliminära. Statoil-macken vid Pålsundsvägen ca 17.03.
Engarn hållplats ca 17.06. Kulla Vägskäl ca 17.10. Trafikplats Roslags Näsby ca 17.20.
Danderyds Sjukhus ca 17.25. Klarabergsviadukten, utanför Waterfront Hotel ca 17.40.
Gullmarsplan – efter speciell anmälan ca 17.50.
Buss avgår Berga slott ca. 22.00

ÅK MOT SYD, NORD, ÖST ELLER VÄST,
VI KÖR TILL EN SKOLRESA ELLER FRÅN DIN FEST
Förutom att köra er dagligen i tjänsten så kör vi er gärna även privat
efter era önskemål.
Boka din buss:
www.westinbuss.se
08-545 424 20
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Forts fr sid 5

NORDISKT

MÖTE

för militära kamratföreningar 2015

i Aalborg

					

frivillig Jonas, att i effektiv våtdräkt
kasta sig ned i djupet och finna att han
efter några minuter torrskodd kunde
räddas upp på land.

Gunnar Persson, F18, mottar förtjänst
medalj från Finlands Förbund.

Utbildningsåret
KUSTJÄ
Artikelförfattaren hade förmånen

Personalförsörjningen i
Danmarks försvarsmakt
2004 fattades i Danmark ett försvars
beslut som ändrade försvaret från mobiliseringsförsvar till insatsförsvar. 2014
uppgick personalstyrkan i Försvarsmakten till 20 200 personer varav 15 400

att göra sin värnplikt på Kustjägar
skolan rubricerade år. En bana
inom polisen var snubblande nära
men ingenjörsutbildningen ledde så
småningom in mig i projektledar
yrket med projekt inom läkemedels
Även en Vapenbroder fick ett Danskt
erkännande.

industrin, kärnkraft och just nu
byggnation som pågått i snart tre
decennier. Tjänsterna finns för

Redaktörens
En glad Bo med sin Inger efter att han
premierats för sin insats i skyttemomentet.

 ilitär personal och 4 800 civil persom
nal. Av den militära personalen är 950
kvinnor. Till detta kommer 15 000 aktiva i Hemvärnet. För värnplikten tillämpas en skyldighet för alla pojkar att infinna sig till en ”försvarets dag” samt
ett lottningssystem som från början syftade till att kalla in cirka 30 procent av
alla pojkar till plikttjänstgöring. Intresset för att genomgå militär grundutbildning är emllertid så stort att betydligt
fler frivilliga anmäler sig än vad som är
försvarsmaktens behov. Det är därför i
praktiken ytterst få som kallas in till
pliktjänstgöring. Även utländska medborgare kan ansöka om att få genomgå
militär utbildning. Grundutbildningen är
minst fyra månader men kan för en del
var längre. För dem som blir fast anställda skrivs ett s.k. K-35 kontrakt som gäller fram till dess den anställde fyller 35
år; det finns möjlighet att säga upp sig
tidigare. Anställningsvillkoren och befordringsmöjligheterna anses vara relativt goda. För varje anställningsperiod
om fyra år får den anställde möjlighet att
studera vid högskola under ett år. Ett
K-35 kontrakt kan alltså ge fyra års högskolestudier.
Varmt tack till våra danska kamrater
för intressanta dagar i Aalborg!
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INLÄGG

Till det nordiska Mötet fanns en Vapenbroder anmäld som tyvärr fick lämna
återbud i sista stund. Vad göra? Emedan hustru Lena är Vapenbroder så fick
hon ersätta den bortfallne. Fast hon fick
nöjet att bekosta resan själv. Nåväl, det
gällde ju att göra mig sällskap under
Midsommarhelgen. Den svenska kontingenten hade 60 platser men då mötet
inföll på midsommarhelgen så blev det
32 personer som slutligen ställde upp.
Jag tror inte att någon ångrade detta.
Som brukligt, så blev det ganska
trivsamt bl a med logementsförläggning
vilket naturligtvis innebar nyhetens ”behag” för våra medföljande damer. De
fann sig dock snabbt tillrätta och deras
logement blev någon form av samlingsplats – trevligt. I dessa sammanhang
blev det många historier och episoder
från hemmaförbanden som florerade.
Det var likaså småproblematiskt att få
baskrarna att sitta rätt på damerna som
nog gärna hade sett en pikantare stil än
den vi förordade.
Aalborg – resan dit gick med
tåg, MTR Express, från Stockholm C till
Göteborg och där
ifrån med Stenaline
till Fredrikshamn där buss mötte och tog
oss till målet.
Fördelning till logement löste sig
trots en viss språkförbistring.
Nästa gång är det Sveriges tur
att anordna det Nordiska Kamrat
möte som blir 2017-06-14–06-16
och det blir i Halmstad. Arbetet med
förberedelserna är redan igång.
Hoppas att vi från Vapenbröderna
även då kan visa våra färger.

övrigt tillgängliga hos Projektgrup
pen i Mälardalen med säte i Silver
dal, Sollentuna för den intresserade.
Privat levs villalivet i Ramstalund,
Uppsala med fru Anna, som
”klipper till folk” i frisöryrket, och
tonårssönerna Martin och Daniel.
Inledning
Utan att veta allt för mycket om utstickande händelser under övriga utbildningsår törs jag säga att åren 1981–82
sannoligt tillhör några av de mer omskrivna i kustjägeriets nu snart sextio
åriga historia. Undertecknad tänker då
inte på ”extraordinärt många böjsträck,
varv runt vattentornet eller bonusdistans
i paddlingen för att förstärka naturupp
levelsen”.
Nej tankarna går istället till en
strandsatt rysk ubåt i Karlskronas skärgård, ”Kustjägarskolan – helvetet på
jorden”, en värnpliktskonsulent som
slutade p g a påstådda hot från befäl, en
JO-anmäld utbildning, en försvarminster i riksdagen som förklarar vad ”kust
jägare är för ena märkliga soldater”
och en GB-inryckning, som i efter
tankens kranka blekhet så här drygt trettio år senare, nog inte blev helt lyckad.
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1981--82 på

GARSKOLAN
En annan utstickande händelse detta år
var att kustjägarskolan, som den då ännu
hette, fyllde tjugofem år. Nu är vi nästa
år framme vid 60-års jubileum, tiden går
sannerligen.
PBS rycker in i Göteborg
Men låt oss börja från början. Det var
juli månad 1981 och PBS ryckte in på
dåvarande KA4 i Göteborg. Sextio
stycken ynglingar som på befälsskolan
skulle fördelas som PB över de olika regementena inom kustartilleriet. Redan
första dagen framkom det att av dessa
sextio rekryter, med en fysisk kondition
som pensionärer som det från KA1 nedresta befälsteamet raskt konstaterade,
skulle endast ca 25 st placeras inom
kustjägeriet. Detta höjde naturligtvis
genast temperaturen på de unga hingst
arna.
De var en tämligen brokig skara
som samlades. Någon såg ut som en
redan ärrad veteran i soldatsammanhang
med renrakad huvudsvål. Någon annan
hade i stället Woodstock-frilla och
elgura med sig. Ett minne som finns
kvar från de första kvällarna i den nya
dubbelslafen var att killen ovanför mig
frenetiskt tummade på en bibel tyst
mumlandes böner och jag funderade
redan då på hur denna kombination

skulle fungera. Svaret kom redan inom
några dagar då han plötsligt inte längre
fanns kvar på luckan.
Sju veckor förlöpte ganska raskt.
Det var ålning medels hasning fram och
tillbaka nere på gräsängen. Någon hade
olämpligt nog hål i stridsselefickan så
ålningen övergick vid flera tillfällen i
”krypning letandes läskstänger och fett
dosor”. Det var cat crawl borta över
något vattenhål och sist men inte minst
en testmarsch ut till Sisjön. Passande
nog en strålande solskensdag med tryckande värme över Götet och Kn. Håkans
son i täten som minsann inte hade placerat ut några vätskekontroller alls på
vägen ut. Fältflaskan fick räcka men den
var för många väldigt tom allt för tidigt
denna stärkande varma marschdag.
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Efter återkomsten till KA4 återstog individuella samtal och någon dag senare
var det uppställning och namnen på
de som skulle få resa norr över till
Vaxholm och KA1 förkunnades.
Jag och en luckapolare hade sedan
tidigare beslutat att om vi kom med
skulle vi direkt knalla ut till barberaren
som passandes nog låg precis utanför
vakten och beställa var sin rakad huvudsvål. Sagt och gjort så blev det och jag
minns än idag morsans förtvivlande
snyftningar vid hemskomsten. Men
pojk! – Vad har du gjort!
Riktig gröntjänst på Rindö och
Kn. Gusjtjin besöker Blekinge.Väl uppresta och inkvarterade i kassern fyra på
KA1 inleddes en ny sjuveckorsperiod
med ytterligare gröntjänst, nu på riktigt
som allas vår ”drillsergeant” Fk. Jan
Söderlund stringent förkunnade. Och
nog blev det så allt. Mer och längre var
nyckelorden. Det var eldstötar på södra
fältet varvat med stridshinderbanan
och träskvadning, snabbmarscher och
vapenexercis. För många av er som läser
detta är ju det här välbekanta inslag i
”Rindölivet”.
Mot slutet av gröntjänstperioden i
oktober hände så det, som med facit i
hand, skulle bli inledningen på en kedja
händelser som till slut fick hela kust
jägeriet i gungning. Ja, det gick t o m så
långt att dåvarande chefen för Stockholms kustartilleriförsvar Öv. Hansson
krävde att kustjägarskolan skulle läggas
ner (i efterhand kan man väl konstatera
att han åtminstone delvis fick som han
ville).
Det var en förmiddag i slutet av
oktober och PBS övade på södra fältet
när Mj. Werner dök upp ihög fart i sin
Saab (Birger har alltid kört Saab! meddelade han när jag hade nöjet att träffa
honom under Korsödagarna 2012 när
årskullen uppmärksammade 30 år sedan
muck) mellan tallarna. Av både farten
och inbromsningen att döma förstog
man att det var något på gång som inte
skedde varje dag. Mycket riktigt, hela
PBS med språng till förrådet för att
hjälpa till med att utrusta befälen med

egentligen det mesta som fanns bakom
disken i ladan.
Det var nämligen så att, hör och
häpna, en rysk ubåt U-137 under natten
ställt sig på en kobbe nere utanför Karlskrona och samtliga befäl (C KustJS Bo
Strömgren samt tolv befäl) var inom
några timmar på väg ner i flyg för att
visa ryssen svensk militär slagkraft när
den är som tyngst. Denna incident kan
man skriva mycket om i sig men vi går
vidare i historien genom att konstatera
att befälhavare Gusjtjin på U-137 valde
en synnerligen dålig tidpunkt för sitt
strandhugg eftersom GB nu precis skulle rycka in på KA1.
Det som sedan hände under denna
inryckning, med kustjägarskolan i princip dränerat på stambefäl p g a U-137
incidenten, var som tidigare konstaterats
i alla delar inte helt lyckat. PBS var inte
tillräckligt långt komna i utbildningen
och var i vissa delar mer fokuserade på
att låta de nyanlända GB-killarna smaka
på samma ”gröntjänstkaka” som de
själva förtärt den senaste månaden. Detta får väl anses vara några av orsaker till
att en del inslag i mottagandet inte blev
bra. Nämnas kan t ex böjsträck i civila
kläder över vattenpölar vilket helt klart
får sorteras in i kategorin ”kraftiga
dikeskörningar i missriktad överambi
tion”.

Håkan Hammarberg
PBS/KJ 1981– 82
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Upptäck
Haninge!
Skärgård &

Skärgård &
vildmark

Archipelago & Wilderness

vildmark

Om du älskar skärgården, med hav
och salta vindar, vattensporter, fiske
och bad, då är Haninge rätt plats för
dig. Likaså om naturupplevelser i
skog och mark lockar dig till vildmark
ens trolska atmosfär. Eller om kultur
och historia både över och under
ytan fascinerar dig. Då har Haninge
mycket att erbjuda.

Archipelago & Wilderness

I Haninges turistbroschyr Skärgård & vildmark kan du läsa
om de aktiviteter som erbjuds i skärgården. Allt från fiske till
segling och paddling men där hittar du också trevliga akti
viteter på fastlandet, som golf, hästridning eller guidade
vandringar i vildmarken för att nämna någ
Haninge har flera naturreservat, inte mindre än 20,
och dessutom är vi stolta att ha Tyresta nationalpark i vår
kommun. Ett stenkast från pendeltågsstationen ligger Ru
dans friluftsområde som en pärla mitt i centrala Handen.
En populär plats för dig som tycker om att bada, vandra,
jogga, cykla, fiska eller vintertid åka skidor och skridskor.
Här samlas både ungdomar och familjer och här har också
flera idrottsföreningar sin hemvist.

Haninge – en ny stadskärna
Haninge är en kommun på frammarsch. Vi är drygt 82 000
invånare och blir fler och fler. Därför satsar vi nu på att
bygga nya bostäder, några mitt i centrala Handen, vid Ha
ningeterrassen, där det också ska bli en helt ny modern
bussterminal, handel, biograf, vårdlokaler med mera. Ha
ningeterrassen är också första steget till utvecklingen av
den nya stadskärnan i Haninge.
En annan helt ny stadsdel växer också fram just nu.
Det är Vega i den norra kommundelen. En modern och
klimatsmart stadsdel nära till Stockholm, nära till Haninge
och nära till naturen. Där tas snart första spadtaget till en
helt ny pendeltågsstation.
Det finns mycket mer att berätta om Haninge. Läs
gärna mer i tidningen Nyinflyttad som du kan hämta till
sammans med Skärgård vildmark.
// Margaretha Picano

