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2005 AMF1 officiellt intåg på BERGA!

Som sagt, jag behövde en kick i rätt riktning.
Dessutom vann Sverige i fotbollen mot Dan
mark.
Har suttit och bläddrat i gamla B-S varvid
jag upptäcker att här finns mycket av vårt hem
förbands historia vilket inte finns någon annan
stans – tänkvärt. Jag har alltid framhållit att ett
förband utan historia och undanhållna traditio
ner inte kan åstadkomma erforderlig förbands
anda. Så visst är Vapenbröderna med sin BorgSkum en tillgång.
Vi har nu utarbetat en verksamhetsplan för
kommande år och där lagt in studieresor och
försök till att återuppta kontakterna med våra
kamrater i forna Kustartilleriet. Den första resan
avses gå till Strängnäs och fordonsmuseet. Mer
om detta kommer.

A

terigen dags att summera ett förgånget år …
Så började jag skriva inledningen till före
liggande nummer av B-S.
Men sedan följde en textmassa som var
väldigt färgad av höststämning, händelser i
världen och i vårt land m a o gnälligt och nega
tivt. Jag suddade allt och börjar om. Vad
hände, vad fick mig på andra tankar? Så här
var det.
En god vän till oss gav oss biljetter till
Arméchefens konsert i Berwaldhallen igår kväll.
Det var inte helt fullsatt vilket är synd då Armens
Musikkår är helt enastående och förtjänar full
satta läktare. Nåväl, här bjöds på fantastisk
bra musik. Konsertens avslutning – där fick jag
den positiva kicken. Paradnumret ”Armens stora
Tapto” framfördes på ett sätt som gav kalla
kårar utmed ryggen. Så, tapto slut, musikkåren
ställde sig upp och nationalsången spelades.
Auditoriet stod upp och sjöng kraftfullt – vilket
boost! Här var det känslor!

Viktigt för dig:

ÅRSMÖTE 9. april 2016 på Amf1. Ställ upp!
Detaljer om detta i nr 1/16. Motioner skall
vara styrelsen tillhanda senast den 1. mars.
I föreliggande nummer kommer avslutande
textmassa från Vapenbroder och KJ veteranen
Håkan Hammarberg.
En

God Jul och ett Gott Nytt År

Red.

tillönskas Er Alla!
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ORDFÖRANDE

har ordet

H

östen har varit lång, varm och torr men nu har
vintern kommit. I natt var det minus 6 grader i
Täby och vi hoppas på snö till jul. Samtidigt som den
klimatologiska vintern kom så drabbades Frankrike av
en oerhört kall säkerhetsvinter som sedan spritt sig
över Europa och världen. Det är tragiskt att över 120
oskyldiga människor ska behöva dödas för att våra
folkvalda ska vakna. Det känns trots allt skönt att höra
statsministern och sedan moderatledaren uttala, att
skapa säkerhet för Sverige och svenskarna är de styrandes viktigaste uppgift. Det är annat än att betrakta
försvaret av vår säkerhet som ett särintresse som uttalades av dåvarande statsministern för inte så länge
sedan. Måtte nu våra folkvalda övergå från prat till
handling och genomföra de förbättringar som såväl
behövs.
Ännu ett verksamhetsår i Vapenbrödernas 116åriga historia går mot sitt slut. Vi i styrelsen kommer
som vanligt att återkomma vid årsmötet med en verksamhetsberättelse om det som varit. Årsmötet planeras
preliminärt till den 9 april på Berga och buss dit kommer att finnas. Motioner till årsmötet vill styrelsen ha
in senast den 1 mars. Inbjuda kommer på sedvanligt
sett att gå ut med Borgskum nummer 1, 2016.
Efter denna lilla framåtblick kan jag inte undvika
att förtälja lite om det som varit sedan ni hörde av mig
senast. Höstmötet genomfördes den 5 november på
Berga med över 40 medlemmar närvarande och ord
föranden i SMKR, Anders Emanuelsson, hedrade oss
med sin närvaro. Han tackade för maten och berättade
lite om SMKR verksamhet. Ledordet för SMKR och
därmed för oss är kamratskap i alla dess dimensioner.
Det var en sedvanlig torsdagsmiddag med SOS, ärtsoppa och pannkakor med sångvänliga tillbehör. Efter
middagen flyttade vi in i mässen där Vapenbrodern
Bengt Andersson höll ett tänkvärt och trevligt föredrag
om förberedelserna för Försvarsmaktsövning 2017
(FMÖ 17). Vår Försvarsmakt är på väg upp ur svackan! Ett stort tack till alla er som bidrog till ett mycket
trevligt höstmöte. Speciellt tack till Westin buss för
transporten och sist men inte minst vår klubbmästare
Staffan.
Jag har också deltagit i SMKR ordförandemöte i
Enköping 21–22 oktober. God uppslutning av medlemmar i SMKR med intressanta och givande diskussioner. Det kan konstateras att möjligheter och problem är desamma för oss militära kamratföreningar,
bra stöd från SMKR och Produktionsledningen i Högkvarteret via hemförbanden men vikande medlemstal
och svag ekonomin. Jag fick under mötet flera tips från
de andra som jag tagit upp i styrelsen och också med
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C AMF 1. Flera av dem kommer vi succesivt att implementera under kommande år. Det handlar om att förstärka ekonomin och att kunna rekrytera de unga på
regementet, oss äldre jagar vi kontinuerligt i olika
sammanhang. Där har vi till del lyckats och jag hälsar
er nya speciellt välkomna i kamratkretsen.
Det var en liten tillbakablick, nu tänkte jag titta
lite framåt. Jag nämnde vår verksamhetsplan för 2016
i min förra ledare. Den har nu tagit lite mer form. Vi
kommer att genomföra de sedvanliga aktiviteterna
såsom årsmöte, höstmöte under fjärde kvartalet, deltagande i garnisonens dag på Berga i september, fyra
nummer av Borgskum och cirka 10 styrelsemöten
(något fler än innevarande år). Nytt är två utfärder en
till museet Arsenalen i Strängnäs under första halvåret
och en till ett fast kustartilleribatteri under tredje kvartalet. Vidare ska vi genomföra en introduktionsresa
för nyanställda taktiska och specialist-officerare tillsammans med regementsledningen. Den kommer troligen att genomföras under två dagar i augusti med
start på kastellet i Vaxholm och avslutas på Berga, en
resa genom tiden. Det är ett prov som vi gör tillsammans med regementet och till ett senare år kanske vi
gör något motsvarande för alla nyanställda men det får
utvärderingen av denna första utvisa. Vi planerar också för en föredrags/filmkväll med mingel på Berga för
vapenbröder och regementets personal någon gång
under andra halvåret. Avslutningsvis om verksam

heten nästa år så är en inbjudan på väg från KA 2 kamratförening till en ordförandeträff för de fem ”KAkamratföreningarna” i Karlskrona under augusti. Det
är bland annat en förberedelse för att återväcka KAkamrat-föreningarnas träffar och den kommande planeras till i september 2017. Det var långt fram! Nu
backar jag tillbaka och tackar er alla för förtroendet
som styrelsen och jag fått under det gångna året och
önskar er alla

God Jul
&
Gott Nytt År
Bengt Persson
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Åter

Åter

Det var dock inte helt slut. Kvar var
en Avvecklingsorganisation som hade
slutfört sitt uppdrag den 30.juni
2006. Då halades den svenska
fanan slutligen.

Åter

Övlt S.Trygg
med den
traditionella
nyckeln till
Förbandet.

Den 13.augusti samlades
regementets personal och
anhöriga på Kastellet för
att under högtidliga former
minnas kamrater som
tragiskt lämnat oss i
samband med olyckor.

Detta var den
sista stora
regementsuppställningen
i den gamla
grupperingen.

Oktober 2005 flyttade AMF1 officiellt
till Berga. På Webben har detta uppmärksammats med upplysande text
och en samling fina bilder som åskådliggör verksamheten på Regementet.
Borg-Skum har i tidigare nummer
skrivit om dessa händelser men Red

Den 3.oktober
2005. Sista
uppställningen
på västra
kaserngården.

ser det som oundvikligt att här ge en
återblick. Har letat fram några bilder
som kan vara av intresse. Varsågod:

4

Regementschefens tal slut.
Örlogsflaggan halad.
Fanvakten för AMF1, KA3
och KAStridsskolas flaggor
mot hamnen inför transport
till Berga.
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Åter

Åter

Åter

Åter

Det var inte några glädjens dagar.
Vemodet låg tungt över oss Alla. Vi var
många som hade vår livsgärning på
gamla Oskar-Fredriksborg.
Red.

Flaggorna
och förbandet
nu officiellt
i ny miljö.

Grisselmaren
öde!
Ett historiskt
tungt beslut
har
verkställts.

Avvecklingsorganisationen efter löst uppgift:
Fr vänster: A. Joninger, A-C. Amten-Hallman, S. Trygg, K. Dynefalk, G. Källman,
L. Nordin, Westerlund, Schönqvist.
Nyckeln märkt med datum förpassas till djupet
i Oxdjupet.
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den 5. november 2015

A

terigen samlades Vapenbröderna till det traditionella Höstmötet med middag. Vädret denna
dag var 11 plusgrader och absolut inget spår av vinter
– tyvärr. Det fanns 41 anmälda men p g a förkylningstider reducerades antalet med fyra personer. Några
efteranmälda var på plats och välkomna. Gäster idag
Anders Emanuelsson, ordförande i SMKR och Bengt
Andersson. Hans Granlund f n tjänstgörande i USA
förgyllde vår skara ytterligare.
Vi äntrade bussen vid Kulla Vägskäl och blev
glada att se många forna kollegor. Efterhand som vi
plockade upp fler deltagare steg stämningen i denna
bekväma ”Westinbuss”. Leif Skantze som genomförde sin Gu på PCS/kj 60/61 överraskade med sin närvaro. Vi hoppas att få återse Leif.
Den sista hållplatsen var vid Waterfront Hotel,
Klarabergsviadukten. Här hade Bussföraren lite bekymmer med framkomligheten men med glada tillrop

6

från bl a ”Masen” Johansson löstes problemet och
färden mot slutmålet, Berga Slott, kunde genomföras.
Vid Slottet tillstötte flera kamrater som per egna
fortskaffningsmedel kommit på plats. På plats var
även några av våra tidigare ordföranden fast dom hade
annat ärende och försvann ganska tidigt. Vi hann trots
det glädjas åt återseendet.
Hälsningsträffar, mingel och kupongköp åtföljd
av en och annan brun dryck fick tiden att hasta. Ord
föranden samlade ihop skaran och öppnade Höst
mötet. Emedan inga motioner eller annat svårt förelåg
avslutades mötesförhandlingarna föredömligt efter
några minuter och vi bjöds att gå till bords.
Kupongförsäljningen var en propp som skapade
onödig köbildning. Det tar vi till oss och försöker ändra till nästa möte.
Till slut hade alla satt sig till bords och silltall
riken angreps. Staffan hade återigen skapat ett trevligt
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sånghäfte och med detta i handen och med god röststyrka sjöngs sillen ner i struparna. Tack Staffan för
häfte och sång.
Ärtsoppa med traditionell varm punsch åtföljd
av pannkakor med visp och sylter avslutade måltiden.
Sorlet under middagen vittnade om en god återseendeglädje. Ordföranden i SMKR, Anders Emanuelsson
höll ett tacktal och en kort information om SMKR
arbete med kamratföreningarna i landet.
Så blev det dags för kaffe med tillbehör i salongen. Även detta möte hade ett lotteri som tillkom genom
att Staffan och Undertecknat skänkt ett antal priser.
Tack för det.
Priserna var matkorg, böcker och vinflaskor.
Matkorgen vanns av Bert Ågren som hade tagit sig hit
ända från Värmland.
General Bengt Andersson höll en information
om den kommande Försvarsmaktsövning som skall gå
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av stapeln under 2017. Det lät väldigt förtroendefullt fast efter alla dessa år med förändringar och
nedrustning har undertecknad väldigt svårt se
styrkan i vårt nedbantade försvar och tjaa – få se
vad det blir av dessa planer. Emellertid, ett stort
tack till Bengt för informationen.
Tiden hade under allt detta hastat iväg och
det blev dags att inta högsta transportberedskap
från kl 22.00.
TACK ALLA VAPENBRÖDER
OCH GÄSTER SOM SAMLATS
TILL DETTA MÖTE !

Text o bild: Red
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Semestermål!
1

En av pjäserna. Maskeringsanordningar borttagna.

1
2

3
4
5

Förläggningsplats.

6

”Kragg” Detta fina kraftaggregat kunde förse anlägningen med ström.

7

8

2

Uoffmatsalen

Vår guide denna dag – duktig och påläst.
Långa gångar i det trygga urberget.

”Husmor” känner sig hemma?
Fint kök.

I en av korridorerna har man
bevarat ett ”Mobförråd”.
Allt fanns på plats t o m den
typiska lukten som fanns i
dessa förråd.
Delar av det yttre skyddet
– här uppställd för påseende.

6

7

5
4

3

D

et är i den andra veckan av augusti. Vi är på
Edsåshöjden i Jämtland. Har varit här några
dagar men avser nu att åka till Forsmo, ca 2
mil norr om Sollefteå. Det är lätt regn så vi
avgår utan ånger och styr mot Östersund var
ifrån vi kör på 87:an till vårt mål. Trafiken
är gles så vi rullar på bra. Resan går genom
ett mycket vackert landskap och vi kan inte
låta bli att göra u ppehåll för att bese ”Döda
Fallet” – rekommenderas. Nåväl efter något
dygn i släktens hägn är det dags att leta sig
till E4:an för färd hemåt. Fortfarande vackert
och nu dessutom i solsken närmar vi oss
Älandsbro – minnen väcks – här fanns ett
mobförråd som … ja en annan historia. Strax
innan samhället står en brun vägskylt ”Fästningsmuseum” pekandes österut. Jamen
visst – dit vill vi givetvis. Tvärnit, usväng
och ny färdriktning. Nu är det smal och
slingrig väg genom en vacker trakt med gårdar och fritidshus. Kommer till färjeläge där
vi transport till ”Hemsö”. Nu blir det riktig
slingrig grusväg till själva Fästningen. Det är
mycket folk! Grinden där slanten skall erläggas bemannas av hemvärnet. Vi sällar oss till
en besökargrupp som lotsas av en trevlig och
påläst ungdom. Än en gång får vi känna den
speciella atmosfär som finns i våra gamla
berganläggningar. Joda, jag har varit här för-

ut fast då i tjänsten och första gången 1961
som B-styrka men se – det är en annan historia.
Hemsön är en ganska stor och bergig ö
ca 2 mil norr om Härnösand. Ön hyser en av
Sveriges största befästningar som byggdes
1953 och var i drift under hela kalla kriget.
Efter fyra byggår stod fästningen färdig och
ingick Krigsorganisationen fram 1989. Fästningen är insprängd i det 140 m höga Stor
råberget. Fästningen är bestyckad med 3 st
15,2 cm i dubbellavetage, i 3 st torn. Luftvärnstroppar fanns för skydd mot flyg. Det
var även välförsvarat på ytan med gra
natkastare och markstridsplutoner. Att slå ut
denna fästning från marksidan var med hänsyn till terrängens art inte lätt – jag vet av
egen 
erfarenhet. Fästningen ansågs vara
kärnvapensäker mot typ 
Hiroshimastark
bomb.
Det finns mycket mera att berätta om
denna anläggning – men Du Vapenbroder,
gör ett besök där! Du vet att vi har en Kamratförening på platsen som säkert kan bistå
vid ett besök.
KA5 Kamratförening har medlemmar
som har lagt ner många arbetstimmar och
stor möda för att bevara allt detta för eftervärlden. De är värda en eloge!
Red.

8
8

borg-skum nummer

4

|

2015

Garnisonens Dag, Berga
5 September 2015

Förr blev det Regementets dag men då Berga Garnison omfattar även
4. Sjöstridsflottiljen blir det en annan rubrik. Det är naturligtvis rätt och visar på tyngd i försvaret.

Utgångsgruppering
för information!
Magnus o Staffan i
god form.

Prickskytte synes vara populärt bland
soldaterna. Här maskerad kikare och
vapen. Denna typ av stridskomponent
var tidigare ifrågasatt då det erfordras
en speciell typ av soldat och en hög skytte
träningsfrekvens. Måhända att de gamla
problemställningarna nu är lösta.

Den nya
bärutrustningen
tilldrog sig stort
intresse.

Denna presentation visar på stort självförtroende
och liten historisk kunskap. Under det kalla krigets
tid såg vi detta robotvapen som ett komplement till
artilleriet i sjömålsstriden.
Dessutom kunde artilleriet även understödja med
markmålseld – är det möjligt med RB17 idag?

Personlig utrustning förevisas.

som sig bör vid dylika tillfällen

är det bra väder – ni vet det gamla talesättet – Solen skiner alltid på en Kust
artillerist. Emellertid blev det lätt mulet
och några stormbyar under dagen.
Omen ?
Vapenbröderna erhöll denna gång
ett föredömligt stöd från förbandet genom en bra grupperingsplats och ett infotält. Stort Tack till Amf1. Personalen
som biträdde oss var mycket vänliga och
tillmötesgående.
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Södertörns Bataljon! Ytterligare en del av Amf1 som är modernt utrustad
och här hade en fin förevisning. Tyvärr så saknar vi dessa soldater i Vapen
bröderna – varför är det så? Här måste vi kraftsamla.

Verksamhet och materiel visades upp
över stor yta. Här fanns möjlighet att
provbära personlig utrustning i en form
av minisnabbmarsch. Känna på i förbandet ingående vapen och den nya bärutrustningen som numera tydligen skall
vara grå istället för grön. Som brukligt
blev det även denna gång en stridsförevisning med buller och bång. Huruvida
detta hade en taktisk, stridsteknisk riktig
bakgrund avstår vi från att bedöma. Vi
tre som representerade VB tillhör ju en

förgången tid när man övade för en
annan typ av strid.
Nåväl, populärt verkar det vara.
Det var ett ganska stort antal besökare. Tyvärr kunde vi inte skönja så
många vapenbröder. Måhända att vi
nästa gång kan ha information i så god
tid att kunna annonsera i B-S.
I vårt tält verkade Staffan och
Magnus som båda hade goda kontakter
med många besökare.
Text o foto: Red
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Forts fr förra numret_ (Borg-Skum nr 3)

Utbildningsåret 1981--82 på
KUSTJÄGARSKOLAN
Artikelförfattaren hade förmånen att göra sin värnplikt på Kustjägarskolan
rubricerade år. Här kommer fortsättningen;

Jägarmarscher och starten
på mediadrevet
PBS gick sin jägarmarsch med start den
9 november och denna finns mycket väl
dokumenterad i Jubileumsboken KJ 50
år då 67 Fritzon hade sinnesnärvaro och
styrka nog att nedteckna en dagbok
under och strax efter marschen. En läsvärd skildring som p g a utrymmesbrist
inte kan publiceras här i sin helhet, jag
kan jag dock inte undanhålla er ett
utdrag:
– ”Efter 45 min packning
av trossen var det uppställning
på kasserngården och grundlig
visitation av den samma. När
några varit slarviga och glömt
myggstiftet hemma i november
ljöd det vanliga ”sätt av hämta”
mellan kassernerna. Somliga av
oss tränades upp till storlöpare på
detta sätt. När den tidigare så nogsamt
packade ryggsäcken var genomsökt och
all medsmugglad choklad beslagtagen
konfiskerades även våra klockor.
Därefter fick vi 12 ½ min på oss
att packa samman trosseländet. Naturligtvis så hängde hälften av den ca 30 kg
tunga packningen utanför ryggsäcken
och gav ett härligt böjmoment över ryggen. Packning på och förflyttning ljöd
snart över KA1’s kasserngård...

PBS marsch förlöpte utan incidenter
men värre blev det med GB-marschen
som genomfördes i + 3°C till –2°C i
december. Ett antal jägarkandidater fick
köldskador på händer och fötter och
detta kom att bli inledningen till ett av
de större mediadreven i kustjägeriets
historia. Då en av de som fick köld
skador under marschen tog initiativet till
att JO-anmäla hela utbildningen startade en mediaexponering som i sina ytterligheter antog lätt
absurda former.
Drevet inleddes av
några reportrar på
Värnpliktsnytt (VN)
i januari-82, Mikael
Hvinlund, senare på
sporten på SVT och
Sakari Pitkänen, senare på
SR Ekot. Kvällspressen var inte
sen att haka på och på Aftonbladets förstasida stog den 19 januari att läsa:
”Kustjägarskolan – helvetet på jorden”
VN rullade på med artiklar i några
nummer och man kunde bl a läsa att
”PV-konsulenten säger upp sig p g a hot
från befäl” sedan hon anmält misshandel av kustjägare, VN beslagtas och
marinchefen Rudberg kräver en förklaring och ”nu råder panik på kustjägarskolan”.
Regementschefen Öv. Persson och
C KustJS Övlt. Strömgren hade bråda
dagar ända fram till mars månad då VN
konstaterade att ”krutröken nu håller på
att skingras på kustjägarskolan”. Men
vägen dit var turbulent och kustjägar
utbildningen blev tom en fråga för riksdagen när dåvarande försvarsministern
Torsten Gustafsson den 4 februari fick
kommentera de uppkomna skadorna
under GB-marschen.

« sätt

10

av
hämta

»

Av förklarliga skäl upptar händelserna
ovan en tämligen stor del av minnet från
utbildningsåret. I den något mer nyanserade och tillnyktrade efterdebatten påtalades att KJS hade haft en snabb generationsväxling i befälskåren de senaste
åren och på hösten 1983 konstaterade
dåvarande regementschefen Per Lundbeck att, citat:
– Jag har unga och ambitösa befäl
som ibland blir överambitiösa.
Jag önskar ibland att vi hade fler äldre
som kunde kapa bort avarterna. Medelåldern var då 28 år bland befälen men
bedömdes komma att sjunka till 25 år de
kommande åren.
Ordningen återställs och
PBS går ut på plutonerna
Men naturligtvis bedrevs det också
rekorderlig kustjägarutbildning även

detta år och under senvintern gick PBS
ut på jägarplutonerna och utbildningen
framskred enligt plan. Övning Ishav
g enomfördes i
mellanskärgården och innehöll
övningsmoment
rörande allt från
”avhopp i skidspår”, skotertolkning, eld
överfall mot av
skoter
dragna
rörliga mål (håll
ner huvudet ! )
samt rännövergång i eka. Nattlig förflyttning
över isar inom
plutons ram är
andra minnen
som finns kvar.

»
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Minns ni popgruppen Attacks låt ”Oaa
hela natten”? O från kön indikerade
problem i kolonnen typ vält pulka vilket
inte var ovanligt. Även Mj. Seiferts up�piggande inspektioner i hydrokoptern är
kvarvarande minnen.
Våren kommer, Korsö hägrar
samt slutövning och MUCK
Med våren och sommaren kom Korsö
och ett skönt miljöombyte. Distanspaddlingen gick detta år mellan Nyköping
och Sandhamn och tog sina sedvanliga
ca 50 timmar. 48 för de snabbaste som i
sedvanlig ordning tillhörde A-dyk. Sen
var det repellering från Korsö torn, värnrensning på Korsö hals, Tarzanbana
med nedgrävt klaustrofobiskt betongrör,
friklättring m m. De traditionsenliga
200-båtsåkningarna hem på fredag
eftermiddag, med däcksittning vid solsken och slagsmål om kikarna för att
titta på ”schyssta fendrar” i det civila
båtlivet, är också trevliga minnen.
Andra pluton fick också hedersuppdraget att gå högvakten och efter ett
målmedvetet torrövande inne på KA1
genomfördes traditionsenliga vaktav
löningar vid slottet och på Drottningholm. Trots rätt många hårda fältdygn
och övningar var efterdyningarna av
högvakten den enda gång skribenten
lyckades sova sig förbi slutstationen i

Enköping och tvingades till en ”perongrullning” i Västerås för återresa öster ut
igen.
Från slutövningen i juli–augusti
och tiden fram till muck har undertecknad inga distinkta detaljminnen att redovisa, oklart varför och egentligen lite
märkligt, då ju dessa händelser ligger
närmare i tiden. En möjlig förklaring var
kanske att det började gå upp för en att
tiden med järngänget snart skulle vara
över och att muck egentligen inte var
något som man längtade efter varje dag
eller ens såg fram emot med glädje.
Stormningen av kassern 3
Som sista anekdot kan jag dock inte undanhålla er ”Stormningen av kassern 3”
våren 1982. Till saken höra att kassernbatteristerna, populärt kallade malajerna
som alla vet, detta år uppfattades som
osedvanligt djävliga mot jägarna med
ständigt glada tillrop på ämnet ”stridskukar och krigshetsare”.
Droppen som fick jägarbägaren att
rinna över var en rapport en dag om att
en jägare höll på att få en stol i huvudet
som slängts ut från någon av de haschdoftande våningarna i kassern tre där
”kassbatt” höll till. Mobiliseringsordern kom blixtsnabbt och när mörkret
fallit över KA1 samlades ett stort antal
jägare med anbefalld utrustning – blåställ, gummikängor, stickemössa och bomullshalsduk
knuten kring nyllet i BÅSA
bakom markan.
Ett led linje framåt
och det tog inte många minuter innan alla ”kassbatts” våningsplan i kassern tre var
fyllda med identiskt lika jägare (försvårad identifiering!) som flyttade sängar
med sovande malajer till
duscharna. I tumulten som

uppstog när malajerna försökte lämna sängarna under

Avlidna medlemmar!
Vi tackar för deras trohet och
behåller dem i vårt minne

Per Ljung, Lidingö
Bengt Persson, Malmköping
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förflyttningen fick någon en tand avslagen när ”emaljen mötte kakel” och en
del övrigt blodvite var ofrånkomlig.
Dock uppstod inga allvarligare blessyrer
förutom ovan nämnda tand.
Efterräkningarna till detta blev
”kännbara” för kustjägarkompaniet
som
ställdes
upp på kasserngården dagarna
efter händelsen. Mj. Werner tillrättavisade med hög
och
myndig
stämma
och
uppmande alla
som deltagit att
ta ett steg framåt var på hela
kompaniet tog
ett steg framåt.
Måttligt road
över detta beordrades alla som
inte deltagit att
ta ett steg bakåt
var på hela kompaniet tog ett steg bakåt.
Mj. Werner såg ingen annan råd än att
belägga hela kompaniet med en veckas
permissionsförbud. Att detta förbud
sedan kom att sammanfalla med en

veckas fältövning var förmod
ligen en
ren slump.
Sammanfattningsvis får ändå konstateras att årgången 1981–82 fick ett
innehållsrikt, mestadels mycket roligt
och oförglömligt utbildningsår på kustjägarskolan. Några få hamnade ikläm
pga av lite ”oslipad överambition”,
både bland befäl och värnpliktiga, men
det stora flertalet har nog enbart haft gott
med sig i livet efter att ha erövrat den
gröna baskern med treudden i.
Håkan Hammarberg
PBS/KJ 1981– 82

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen
Calle Boman, Solna
Ingrid Jansson, Åkersberga
Esbjörn Nyström, Vaxholm
Anders Gårdfeldt, Karlstad
Jonatan Johansson, Västerås
Lars-Patrik Frejd, Stockholm
Jonas Nyström, Farsta
Sven Westborg, Järla
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