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SVERIGES
MARINSTRIDSKRAFTER

BEHÖVS DE OCH I SÅ
FALL TILL VAD?
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Göran Hagberg
Ordförande

Efter beskedet om ryska arktiska brigader började 
man i Norge skapa en “arktisk insatsstyrka” med KJK, 
Norges kustjägare, i spetsen.

ÖB flaggade under sommaren för en möjlig massiv 
förbandsnedläggning och Wiseman tog nyligen upp 
att om inte hela Marinen ryker så är faran inte över för 
Amfibiekåren. För den norska motsvarigheten är läget 
tvärtom.

Senast igår påminde den norska regeringen om att 
man vill stärka försvaret i Nordnorge och man satsar 
på att bygga upp en “arktisk insatsstyrka”, en sorts 
motsvarighet till de ryska arktiska brigaderna med 
“Kustjägarkommandot på Trondenes i förarsätet”. 
Kustjägarkommandot, KJK, är Norges motsvarighet 
till Amfibiekåren i Sverige. Trondenes ligger utanför 
Harstad, ovanför polcirkeln.

Medan framtiden för Amfibiekåren, sedan 2005 
bestående av en enda bataljon, är oviss satsas det 
alltså på de norska kollegorna.

För den som följt med i svensk försvarsdebatt den 
senaste tiden kan det verka som om läget enbart 
ser mörkt ut men samtidigt kommer signaler om 
förändringar i svenskt synsätt på utvecklingen 
i närområdet. Härom veckan blev en analys av 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) offentlig i 
vilken det bland annat heter: “I vårt närområde har 
samtidigt användandet av diplomatiska påtryckningar 
där militära maktmedel finns i bakgrunden blivit mer 
utbrett”. Lite senare skriver FOI-analytikerna ovanligt 
kritiskt “Det ställer högre krav än tidigare på svensk 
förmåga att använda sina nationella verktyg, där 
försvars-, säkerhets- och utrikespolitik står i samklang. 
Klarar inte Sverige detta är risken att Sverige uppfattas 

AMFIBIEKÅRENS 
NEDLÄGGNING ELLER 
ÅTERKOMST?

Soldater från norksa Kustjägarkommandot under vinterövningen Cold Respons 2009

som ett underskottsområde för regional säkerhet.” 
Sker då någon förändring på det försvarspolitiska 
planet? Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist 
(S) redovisade tidigare i år en ny syn på utvecklingen i 
närområdet. Från Mats Johansson, en av moderaterna 
i riksdagen, kom ett utspel på DN Debatt härom 
veckan.

För nytillkomna läsare kan tilläggas att den norska 
regeringen höjde försvarsanslaget med sju procent 
i vintras och i juni beslutade sig för den största 
investeringen i armén genom tiderna. Antalet ryska 
amfibiebataljoner (marininfanteri) baserade vid 
Östersjön är enligt öppna källor fem. Vid Barents hav 
nio. Därtill mindre enheter. Rysslands marininfanteri 
har till skillnad från nordiska motsvarigheter en hel del 
pansar och skall enligt ryska öppna källor vara helt 
ombeväpnade 2015.

Lars Gyllehaal är författare, ledamot av Svenska 
Militärhistoriska Kommissionen och har gjort research 
för flera dokumentärfilmer om andra världskriget.

Den som vill läsa mer av Lars Gyllenhaal kan besöka 
“Militärt med Gyllenhaal”, en blogg om krig, konflikter 
och militär materiel. gyllenhaals.blogspot.se

Av Lars Gyllenhaal
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Göran Hagberg
Ordförande

Nr80 Öppenhet & Förändring
Peter Gröndahl har lämnat oss, 60 år gammal och alldeles för tidigt. Sedan 
föreningens uppstart var han en trogen medarbetare som alltid ställde upp. 
Vi minns honom som mannen med pipan och med passion för kollektivet.

Peter, vi tänker på dig!

Detta nummer av tidningen har, i större utsträckning än vanligt, en 
tydlig militär klang. Sveriges marinstridskrafter beskrivs ingående i 
termer av uppgift, förmåga och organisation; det blir uppenbart att 
invasionsförsvaret är ett minne blått.

Försvarsmakten förändras och med den också vår förening. 
Framtidens medlemmar har ursprung i ett yrkesförsvar och äger på 
bredd erfarenhet av väpnade konflikter. Till numerären är de färre, 
deras behov är andra.

Vi skall fortsätta tänka nytt. Allt kan inte se ut som det gjorde vid 
föreningens grundande. Öppenhet och förändring är nyckeln 
till fortlevnad och skapar en kultur, tålig mot omgivningens 
nycker.

Helgen 15-16 september genomfördes Kustjägardagen 
och tillika Sällskapet Kustjägarveteraners 20-års jubileum. 
Stort tack till alla inblandade! Arrangemanget nådde 
deltagarrekord, 450 personer, och delar av medlemmars 
familjer fanns på plats. 

Särskilt minns vi årgång 81/82. Härur närvarade 
representanter både från soldat- och befälsled. 
Ett mönsterexempel på kustjägarmässigt 
engagemang. Läs mer om deras jubileumsfirande 
och förberedelser längre in i tidningen.

Slutligen vill jag påminna om Sällskapet 
Kustjägarveteraners och Förbundet 
Kustjägarnas, öppna styrelsemöte som 
i år förläggs till Berga slott. Föreningen 
sörjer för transporten och likt tidigare för 
enklare julmiddag. Ta chansen att påverka 
föreningens utveckling.

Framåt!

Göran Hagberg
Ordförande

Naval Gunfire Support. HMS Helsingborg övar understöd av 
markförband i Norge under Cold Respons 2012.
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Idag är ungefär 90 procent av dödsoffren i krig 
civila, jämfört med under andra världskriget då antalet 
civila offer var 65 procent. Minst hälften av offren i 
krig är barn, vilket betyder att det idag dör betydligt fler 
barn än soldater. Moderna massförstörelsevapen och allt 
hänsynslösare och mer långdragna inbördeskrig har fört 
våldet och konflikterna närmare civilbefolkningen.

Barnsoldater är barn och ungdomar under 18 år som indirekt 
eller direkt deltar i en väpnad konflikt. Idag är uppskattningsvis 300 
000 barn inblandade i väpnade konflikter runt om i världen, men det 
är omöjligt att veta säkert hur många det är. Barnen utnyttjas av olika 
beväpnade grupper och arméer, antingen som soldater, som tjänstefolk 
eller som prostituerade.
 
Under de senaste decennierna har utvecklingen av billiga och för barn lätthanterliga 
automatvapen gjort att användandet av barnsoldater ökat. Barnen rekryteras ofta 
under tvångsliknande former, de inkallas eller kidnappas av gerillasoldater och 
militära förband som passerar deras hembyar. För att förhindra att barnen rymmer eller 
återvänder hem händer det att soldaterna tvingar barnen att döda sina föräldrar, syskon 
eller grannar innan de förs bort.
 
Användningen av barn i krig är ingen ny företeelse. Barn har alltid utnyttjats som medhjälpare, 
spioner, tjänstefolk och soldater. De är billiga i drift och lättare att manipulera än vuxna och 
används därför oftast för speciella uppdrag som vuxna inte vill eller kan genomföra. Ett exempel 
är att barn, med stor risk för sitt eget liv, skickas ut för att röja minfält och bana väg för de väpnade 
trupperna.
 
Att utnyttja barn som soldater i krig har katastrofala konsekvenser för barnens mentala och fysiska hälsa. 
Barnen utsätts för stora risker. De skjuts, lemlästas, torteras och våldtas. Risken att barn drabbas av sexuellt 
överförbara sjukdomar eller blir drogberoende är också stor.
 
Barn dör eller skadas oftare än vuxna i krig eftersom de har mindre utbildning, träning och erfarenhet än de vuxna 
soldaterna.
 
För att barnsoldater ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning 
av trauman och försoningsarbete, både för barnsoldaten och för det samhälle som barnet ska återvända till.

Källa: UNICEF

BARN I KRIG
Blir skottavlor i krig och värvas som 
barnsoldater av väpnade trupper

7
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Göran Hagberg
Ordförande

Detta nummer av Tidningen Kustjägaren försöker i ett 
antal artiklar ge en övergripande bild av dagens svenska 
marinstridskrafter. Ytterst är alla svenska stridskrafter ett 
säkerhetspolitiskt verktyg vars förmågor och uppgifter 
bestäms av Sveriges riksdag. För att få en bättre bild av hur 
arbetet med att bestämma dessa uppgifter och förmågor ser 
ut, träffade Tidningen Kustjägaren Cecilia Widegren, vice 
ordförande i försvarsutskottet.

En genomläsning av Cecilias CV ger intrycket av en person 
som tar terräng med högsta möjliga och mötet med Cecilia i 
egen person bekräftar den bilden. 

”Du kanske undrar varför jag läser Tidningen Kustjägaren? 
Jag läser många tidningar med anknytning till Försvarsmakten 
och däribland Kustjägaren som jag tycker skiljer sig lite från 
andra tidningar då den har många mer ingående artiklar.” 

”I min roll som ledare för alliansen samordnar jag vårt 
riksdagsarbete kring försvarsfrågor, och leder även samtalen 
som vi för med de delar av oppositionen vi samarbetar 
med i försvarsfrågor, dvs. Socialdemokraterna och/eller 
Miljöpartiet.” 

”Försvarsutskottet har två stående sammankomster inbokade 
varje vecka där ledamöterna träffas för att bl.a. behandla 
de förslag som kommer från Regering eller Riksdag. De 
behandlade förslagen lämnas efter beredning sedan till 
Riksdagens kammare för debatt och beslut.” 

Försvarsmaktens inriktning styrs av ett årligt regleringsbrev 
från Regeringen och av den av Riksdagen beslutande 
försvarsbudgeten. I slutet av varje mandatperiod fattas även 
ett s.k. försvarsbeslut som styr Försvarsmaktens inriktning på 
ett mer övergripande sätt under de nästkommande fyra åren. 
Nästa försvarsbeslut kommer 2015 och försvarsminister 
Karin Enström håller just på att tillsätta den försvarsberedning 
som fungerar som forum för diskussionen mellan Regering 
och Riksdag i regeringens arbete med att ta fram ett förslag 
till nästa försvarsbeslut. 

Försvarsmakten granskas kontinuerligt av bl.a. Riksrevisionen 
men det är egentligen inte förrän nyårsafton 2014 som 
det står klart i vilken omfattning ÖB har levererat mot förra 
försvarsbeslutet. 

”Sverige har en bred politisk process där många parter 
har möjlighet att påverka ett beslut flera gånger under 
beslutsprocessen vilket kanske rundar av hörnen på 
besluten men å andra sidan underlättar det efterföljande 
genomförandet av beslutet.” 

”När jag för ett par år sedan fick frågan om att leda alliansens 
arbete i Försvarsutskottet, hade jag tidigare bl.a. varit 
gruppledare i Socialutskottet och jobbat med socialpolitiska 
frågor som är relativt kortsiktiga. Men i Försvarsutskottet 

SÅ ARBETAR RIKSDAGEN 
MED FÖRSVARS- OCH 
SÄKERHETSFRÅGOR 
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INTERVJU MED 
CECILIA WIDEGREN 
VICE ORDFÖRANDE 
I RIKSDAGENS 
FÖRSVARSUTSKOTT OCH 
FÖRSVARSBEREDNINGENS 
ORDFÖRANDE
”Målet för det militära försvaret 
är att enskilt och tillsammans 
med andra, inom och utom landet, 
försvara Sverige och främja vår 
säkerhet.” 
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09 
SOLIDARITETSFÖRKLARINGEN 
Sveriges Riksdag 2009 

arbetar vi med långsiktiga frågor som nationell säkerhet och 
trygghet. Saker som de flesta tar för självklara, men som bl.a. är 
ett resultat av långsiktigt politiskt arbete.” 

- Hur ofta har du möjlighet att träffa soldater och sjömän ute i 
verksamheten? 

”Jag träffar soldater och sjömän från olika delar av Försvarsmakten 
varje vecka. Både under insats och övning. Ibland är det jag som 
tar initiativet, ibland förbanden själva. Vissa är mer aktiva än andra.” 

- Är det något av dessa möten som inspirerat dig extra mycket? 

”Veterandagen gjorde ett djupt intryck på mig. Det känns viktigt 
att hedra de enskilda individer som riskerat mycket, och kanske 
fått betala ett högt pris, för vår och andras säkerhet. Jag tycker att 
vi borde göra Veterandagen ännu större. Fler från bl.a. Riksdagen 
d v s företrädare från svenska folket borde vara där.” 

”Men även att besöka Afghanistan och uppleva verkligheten där 
gjorde stort intryck på mig. Det är svårt att sätta sig in i situationen 
utan att ha varit där själv. Jag vet att ett besök av politiker tar i 
anspråk resurser för att hantera säkerheten o.s.v. men tror ändå 
att det är viktigt att vi som jobbar med försvarsfrågor i Riksdagen 
får möjlighet att se Försvarsmaktens verklighet med våra egna 
ögon.” 

Cecilia har nyligen blivit utsedd till ordförande för den svenska 
NATO-delegationen i NATO:s parlamentariska församling där 
Sverige har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Även om Sverige inte är med i NATO så deltar Sverige i 
flera NATO-ledda insatser t.ex. i Afghanistan och Kosovo. 
Medlemskapet i EU innebär även att Sverige ingår i en politisk 
allians, där medlemsländer tar ett solidariskt ansvar för Europas 
säkerhet. Sverige har förklarat att landet inte kommer förhålla sig 
passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat 
medlemsland eller nordiskt land. Samtidigt förväntar sig Sverige 
att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. 

Eftersom de flesta EU-länder är medlemmar i NATO, måste 
Sverige kunna samarbeta med NATO för att i praktiken kunna ge 
och ta emot militärt stöd till andra EU-länder och nordiska länder. 

”Den säkerhetspolitiska utvecklingen påverkar inriktningen av det 
militära försvaret och den civila förmågan. Den insatsorganisation 
vi bygger är relevant i landet, i närområdet och utom närområdet 
för att värna Sverige och svenska intressen.” 

”Målen för försvarspolitiken är nya och uttrycker att vi bygger 
säkerhet tillsammans med andra och att försvarspolitiken tillförs 
ett nytt närområdesperspektiv, dvs. utifrån de nordiska länderna 
och länderna kring Östersjön.” 

- Slutligen, hur skulle du vilja sammanfatta Försvarsmaktens 
uppgift? 

”Målet för det militära försvaret är att enskilt och tillsammans med 
andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår 
säkerhet.” 

Sveriges säkerhet byggs i samverkan med 
andra. Vi bidrar till egen och andras säkerhet 
som medlemmar i EU, FN och som partnerland 
till NATO. Andra bidrar också till vår säkerhet. 
Vi är ekonomiskt och politiskt integrerade i EU. 
EU driver en gemensam utrikes-, säkerhets- 
och försvarspolitik. Solidaritetsförklaringen 
är ett utflöde av detta och en kodifiering av 
de senaste årens säkerhetspolitiska och 
försvarspolitiska utveckling. 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om 
en katastrof eller ett angrepp skulle drabba 
ett annat medlemsland eller nordiskt land. 
Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas.

Vi ska därför förbereda oss för att efter egna 
nationella beslut kunna ge och ta emot stöd, 
som också kan vara militärt. Detta fullföljer den 
svenska omvandlingen till ett land som bygger 
säkerhet tillsammans med andra och drar 
slutsatsen av vårt medlemskap i EU.

“Sverige kommer inte att förhålla 
sig passivt om en katastrof eller 
ett angrepp skulle drappa annat 
land i Sveriges närområde”
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AVHÅLLA 
FRÅN YTTRE 
PÅTRYCKNINGAR 
OCH VÄPNADE 
ANGREPP
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Det militära hotet mot Sverige bedöms vara relativt lågt i 
dagsläget och Sverige uppfattas i första hand kunna bli utsatt 
för politiska, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar. Detta 
innebär dock inte att bruket av militära maktmedel kan uteslutas 
som del av dessa. Påtryckningarna är inte nödvändigtvis 
begränsade till konventionella medel och metoder. 

Marinstridskrafterna utgör en förebyggande tröskel kring 
Sveriges kust. Där Sverige har en trovärdig marin militär förmåga 
kan Sverige avskräcka från militära angrepp och förhindra att 
Sverige blir utsatt för militära eller politiska påtryckningar.

Marinstridskrafterna prioriterar insatser som syftar till att uppnå 
eller bibehålla luft- och sjöoperativ kontroll av eget territorium 
och närområdet.  Detta kräver uthållig närvaro av marin- och 
flygförband.
 
Sveriges närområde definieras som Norden, Östersjöregionen, 
delar av Norska havet samt Barentsområdet. Det svenska 
närområdet gränsar mot ett Ryssland med allt tydligare ambition 
att återta sin stormaktsstatus. De senaste årens växelverkan 
mellan Ryssland och de västerländska aktörerna har förstärkt 
den säkerhetspolitiska betydelsen av Sveriges närområde med 
en rad spänningar som kan komma att medföra konsekvenser 
för Sverige. Energiutvinning och transporter, såväl i Östersjön 
som i Barents hav och Arktis, är centrala i sammanhanget då 
energiexporten utgör grunden för den ryska ekonomin. Detta 
kan utgöra ett motiv för ryskt säkerhetspolitiskt agerande.

Sverige har på grund av sitt geopolitiska läge utvecklat en i 
många avseenden ledande förmåga att hantera högteknologiska 
hot i grunda hav med djupa skärgårdar. System som t ex 
Visbykorvetterna, Gotlandsubåtarna och amfibiesystemet är 
världsledande inom sina respektive kategorier.

UPPTÄCKA OCH AVVISA 
KRÄNKNINGAR AV SVENSKT 
TERRITORIUM
Marinstridskrafterna står i ständig beredskap 24 timmar 
om dygnet, 356 dagar om året för att avvisa kränkningar av 
svenskt territorialvatten. Marinstridskrafterna övervakar havet 
kring Sveriges kuster dygnet runt och uppdaterar kontinuerligt 
den operativa lägesbild som omfattar olika resurser för 
undervattensövervakning och ytövervakning.

Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

“Marinstridskrafterna står i 
ständig beredskap 24 timmar 
om dygnet, 356 dagar om året. 
HMS Halland ligger i ytläge 
utanför Karlskrona.”
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Sjötransporterna kan ses som en av globaliseringens fyra 
hörnstenar. Tillsammans med telekommunikationernas 
utveckling, handelsliberaliseringen och en ökande 
internationell standardisering har den ökade effektiviteten 
i hamn- och sjötransporttjänsterna gjort det allt lättare att 
handla med råvaror, komponenter och färdigvaror mellan i 
stort sett alla platser på jordklotet. Handelsliberaliseringen 
tillåter en effektivare internationell resursallokering och 
ett ökat utnyttjande av stordriftsfördelar i produktionen 
med sjunkande produktionskostnader som följd. Den 
enskilt viktigaste faktorn bakom globaliseringen är med 
all sannolikhet sjunkande kostnader för internationella 
transporter. Detta visar inte minst hur viktig sjöfarten är 
för den globala handelns utveckling. Förutom att dygnet 
runt skydda sjöfarten kring Sverige, deltar Sverige även i 
insatser för att hålla internationella sjövägar öppna utanför 
Sveriges närområde.

SOMALIA
Sverige har under ett antal år medverkat i EU:s marina 
insats “Operation Atalanta” utanför Somalias kust. Detta 
med enheter ur marinen och Kustbevakningen. Insatsens 
huvudsyfte är att beivra det omfattande sjöröveriet så att 
FN:s mattransporter till Somalia obehindrat kan komma 
fram.

Sverige bidrog under perioden maj till september 2009 
med en väpnad styrka bestående av två korvetter, HMS 
Malmö och Stockholm, samt ett stödfartyg, HMS Trossö. 
Sverige bidrog därefter under perioden maj till november 
2010 med HMS Carlskrona med bl.a. en säkrings- och 
bordningsstyrka. Sverige hade under de första fyra 
månaderna samtidigt ledningsansvaret för Operation 
Atalantas styrkehögkvarter (FHQ) och bidrog under denna 
period även med en helikopterenhet. Sverige bidrog också 
med ett sjöövervakningsflygplan från Kustbevakningen 
under perioden mars till juni 2010.

Försvarsmakten har anvisats av regeringen att inleda 
planering och förberedelser för ytterligare ett svenskt bidrag 
till Europeiska unionens marina insats utanför Somalias 
kust. 

Det svenska bidraget är planerat att genomföras med HMS 
Carlskrona med ombordbaserad helikopter, bordningsstyrka 
samt även kunna tillhandahålla sjukvårdsförmåga under 
insatsperioden april till augusti 2013.

SKYDDA SJÖFART OCH HÅLLA 
SJÖVÄGAR OCH HAMNAR 
ÖPPNA

Prickskyttepar ur Amfibiekåren i AdenvikenM
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STÖD TILL 
MYNDIGHETER 

VID KRIS ELLER 
NATURKATASTROF

Marinen ansvarar för stöd till övriga myndigheter inom svenska 
havsområden och i skärgården.
 
De tjänster som marinen tillhandahåller andra myndigheter är främst 
olika stöduppdrag, såsom röjning av sprängämnen, avspärrning 
av områden och eftersök, trafikledning, dykuppdrag och materiel. 
Marinstridskrafterna har även förmågan att hitta sjunkna fartyg.

SAMARBETE MELLAN MARITIMA 
AKTÖRER
Marinen har av tradition lång erfarenhet av välfungerande 
arrangemang gällande samverkan maritima myndigheter emellan. 
Marinen deltar i utvecklandet av sjöövervakningssystemen och 
målsättningen är att inom Östersjöområdet skapa en sjölägesbild 
som är tillgänglig för alla myndigheter (Sea Surveillance Co-
operation Baltic Sea, SUCBAS). 

Detta arbete stöds även av MARSUR-projektet, vars målsättning är 
att skapa en gemensam sjölägesbild för EU.

FÖRSVARSMAKTENS STÖD TILL 
SAMHÄLLET
Under 2011 genomförde Försvarsmakten totalt 275 nationella 
insatser fördelade på 208 stödinsatser, t.ex. röjning av sprängmedel, 
eftersök etc, samt 67 stycken insatser enligt lagen om skydd mot 
olyckor.

Några exempel på nationella insatser där Försvarsmaktens personal 
har varit delaktiga för att hjälpa och lindra omfattningen av olika 
katastrofer under åren;
• Drygt 10-talet svenska helikoptrar deltog i räddningsarbetet 

när passagerarfärjan ESTONIA förliste i Östersjön 1994
• Ca 1500 militärer deltog i det omfattande räddnings och 

stödarbetet efter stormen GUDRUN i södra Sverige 2005.
• Ca 650 militärer deltog hösten 2011 i sanering av olja i havet 

utanför Tjörn i västsverige. 

Dagligen utför Försvarsmakten insatser så som att att leta efter 
försvunna personer, omhänderta gammal upphittad ammunition och 
sprängmedel samt övervaka och tillhandahålla information till övriga 
samhället om  Sveriges luftrum och hav.

En av Försvarsmaktens helikoptrar under  bekämpning av skogsbrand M
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HMS Visby (K31) avfyrar sjömålsrobot 15

FRÄMJA 
SÄKERHETEN

KONTINUERLIGT FÖREBYGGA 
KONFLIKTER TILLSAMMANS 
MED ANDRA
Marinstridskrafterna verkar kontinuerligt förebyggande i syfte att 
förhindra att konflikter uppstår i vårt territorium, i vårt närområdet 
och utanför närområdet.

Samverkan är en naturlig del i marinens verksamhet. 
Marinstridskrafterna kan samverka både med andra länders 
förband och med andra myndigheter och organisationer. 
Marinstridskrafternas operativa förmåga uppnås i första hand 
tillsammans med andra och Sverige har en förmåga att både 
ge och ta emot militärt stöd, såväl hemma som borta. För att 
utbilda, utrusta och träna marinstridskrafterna, har det nordiska 
samarbetet en speciell och stor betydelse.

Som följd av ambitionen i den svenska nationella strategin för 
internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ökar 
behovet av att samordna olika politikområden i fredsfrämjande 
verksamhet, i och utanför närområdet. Militära stridskrafter och 
resurser är och förblir en viktig del för att uppnå en sammantagen 
effekt i internationell krishantering. En alltmer utvecklad form 
av allomfattande ansats  har fått genomslag i Natos pågående 
insats i Afghanistan och betraktas som en framgångsrik modell 
inom alliansen. Inom EU finns detta inbyggt i den Gemensamma 
Säkerhets- och Försvarspolitiken (GSFP).

Deltagande i internationella operationer ställer krav på 
interoperabilitet hos krigsförbanden avseende såväl doktrin/
metod som personal, teknik och organisation. Arbetet med 
utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga utgör en viktig grund 
för utveckling av Försvarsmakten.

Övningar och samarbeten med förebyggande syfte:
• Internationella amfibiestryrkan
• Baltops, northern coasts, fost/joint warrior.

DE-ESKALERA OCH DÄMPA 
KONFLIKTER UNDER 
UTVECKLING 
I Sveriges arbete med att tillsammans med andra länder skapa 
säkerhet och fred kan det ibland krävas fredsframtvingande 
insatser.  I regel sker dessa med ett mandat från en FN-resolution 
men under EUs eller NATOs ledning.

Ett exempel på en svensk marin FN-insats är de korvetter som 
patrullerade utanför Libanons kust i syfte att bevara den relativa 
fred som skapats i konflikten mellan Israel och Hamas-gerillan i 
södra Libanon.

Marinstridskrafterna har även deltagit i markoperativa insatser i 
Afganistan och Tchad med amfibiesoldater och specialister på 
ammunitionsröjning.
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UBÅT GOTLANDKLASS

Sveriges geografiska och geopolitiska läge har under årens lopp tvingat marinen att utveckla särskilt 
anpassade system för att möta de utmaningar som marinstridskrafterna kan ställas inför. Idag är flera av 
dessa system världsledande i den typiska marina miljö som omger Sverige: grunda hav med djup skärgård. 
Den krävande marina närmiljön har skapat system som även har förmåga att verka i andra marina miljöer 
på världshaven.

Fartygen har byggts och utrustats för att motsvara höga krav på smygteknik. Denna teknik medför att 
motståndaren får svårare att upptäcka fartygen, oavsett om spaning sker med hjälp av radar, infrarödteknik 
(värme) eller hydroakustik (ljud).

Fartygen är byggda i kolfiberarmerat plastlaminat, ett material som gör dem mycket motståndskraftiga i 
förhållande till sin vikt. Materialet är en av hemligheterna bakom smygtekniken då det kombinerar mycket 
goda egenskaper för att göra fartyget omagnetiskt, svårupptäckt på radar och IR (värmestrålning) samtidigt 
som det, i de fall en undervattensdetonation skulle inträffa nära fartyget, tål stöteffekter mycket bra.
Fartygen har sensorer och vapensystem med långa räckvidder. De uppgifter som Visbykorvetterna kan 
genomföra är: ytstrid, ubåtsjakt, eskortering, minröjning och luftförsvar. 

Minröjningsfartyg av Kosterklass är en modern minröjningsfartygsserie om fem fartyg. Fartygen har 
funnits i den svenska flottan sedan 1983 och är vårt främsta försvar mot sjöminor, men kan även 
operera i ett antal andra roller. Huvuduppgiften är att med sonar och undervattensfarkost lokalisera, 
identifiera och oskadliggöra minor. Röjdykare kan huseras ombord för att bistå vid röjning av minor 
där det är för grunt för fartygsenheter.Utöver detta har fartygstypen även kapacitet för bland annat 
ubåtsjakt, minsvepning och minutläggning.Kosterklassen kan även fjärrstyra SAM (självgående akustiskt 
magnetiskt minsvep). Fartygen kan också stödja samhället under fredstid genom att söka efter sjunkna 
fartyg och flygplan, leta efter människor och genomföra olika bottenundersökningar och dykarbeten. 
Marinen har även under många år aktivt deltagit i skarpa internationella minröjningsoperationer för 
röjning av minor och flygbomber från bägge världskrigen, såväl i Östersjön som i Västerhavet. 

Den långa svenska kustens särart med alla dess öar och grunda vatten utgör en karg och krävande 
miljö för väpnade konflikter. Amfibiekåren har idag en unik kombination av förmågor anpassade för 
den svenska skärgårdsmiljön: 
• Verka från land mot båtar och fartyg med sjömålsrobot och minsystem.
• Verka mot undervattenshot, som t ex ubåtar, med sjunkbomber och minsystem.
• Ta och hålla brohuvuden och öar.
• Förflytta hela förbandet i hög fart på egen köl. 

Amfibiebataljonen är Försvarsmaktens åttonde manöverbataljon med förmåga att kunna verka såväl i 
kust och skärgårdsområden, sjöburen, som att kunna utföra rena markoperationer på fastlandet med 
egna fordon.

Sverige har länge varit ledande i utvecklingen av ubåtar för grunda hav.Gotlandsklassen var t ex de första 
i världen som från början byggts med luftoberoende stirlingmotorer. Dessa är unika då motorerna kan 
ladda ubåtens batterier i undervattensläge. Detta ger de svenska ubåtarna stor uthållighet och mycket god 
användbarhet i såväl nationell som internationell tjänst. Nästa generations svenska ubåtar bygger vidare 
på det svenska ubåtskonceptet och kommer att få förbättrade prestanda avseende ökad möjlighet att 
transportera/hantera specialförband och extern utrustning ex ROV, ökad underrättelsekapacitet, utökad 
uthållighet samt än mer utökad förmåga till operativ rörlighet.

AMFIBIESYSTEMET

MINRÖJNINGSFARTYG 
KOSTERKLASS

KORVETT VISBYKLASS
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Göran Hagberg
Ordförande

FÖRMÅGA ATT MÖTA 
HÖGTEKNOLOGISKA HOT
Sveriges marint verkande stridskarfter har förmåga att möta högteknologiska hot i alla dimensioner: luft, land, på vatten och 
under vatten.
 

HOT

HOT

HOT

HOT
Sjömålsrobot 17

Sjömålsrobot 15

Sjömålsrobot 15

Torped 62

Allmålskanon 57

Tung ksp

Sjunkbomb

Granatkastare

Lätt 
ubåtsjakttorped

Close Air Support

Sjömålsrobot 17

Amfibiesystemet

Korvett

Ubåt

HOT I LUFTEN
Ett effektivt luftförsvar är ett måste i 
dagens stridsmiljö. Utvecklingen av 
stridsflyget och robotsystemen har 
inneburit att lufthotet idag är ett av 
de största hoten mot våra marina 
stridskrafter, till sjöss och till lands. 
Marinstridskrafternas förmåga till verkan 
mot luftmål utgörs av en mängd olika 
system. Från enklare vapen för närskydd 
som stridsbåtarnas tunga kulsprutor, 
till örlogsfartygens 40 och 57mm 
allmålskanoner och i framtiden även 
luftvärnsrobotar på korvett typ Visby.

HOT PÅ VATTEN
Marinstridskrafternas huvudvapen 
för bekämpning av sjömål är den 
fartygsbaserade sjömålsrobot 15, 
den bärbara och landbaserade 
sjömålsrobot 17 samt tung torped 62 
från ubåt. Sjömålsrobot 15 finns även 
i det svenska stridsflygets arsenal och 
förmågan att fälla lätt ubåtsjakttorped 
från helikopter, vilken förlorades 2008 
i och med helikopter 4 utfasning, 
återtas i och med införandet av 
helikopter 14 (NH90) med sjöoperativ, 
ubåtsjaktförmåga.

HOT PÅ LAND
I kustnära miljöer är det viktigt att 
kunna utöva kontrollen på angränsande 
landområden då de dels kan utgöra ett 
hot mot egna marina förband och dels 
för basering av egna vapensystem som 
sjömålsrobotar. Från land kan även viktig 
underrättelseinhämtning göras på dolt sätt. 
Amfibiekåren har förmåga att självständigt 
verka i upp till bataljons storlek i amfibiska 
miljöer eller som del i större förband. HOT UNDER VATTEN

De flesta av marinstridskrafterna har 
möjlighet verka mot undervattensmål 
med antingen minor, sjunkbomber eller 
torpeder.

Radar, ledning och samband

Minsystem M9

Naval Gunfire Support

Torped Minröjning

Minröjningsfartyg
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Allmålskanon 40

Torped 62
Vikt:  1400 kg
Räckvidd: +40 km
Styrsystem: Aktiv och/eller passiv målsökare 

Torped 45
Vikt:  320 kg
Styrsystem: Hydro-aukustiskt och tråd
 

Robot 17
Räckvidd: 8 km
Vikt:   48 kg
Styrsystem:  Laser

Allmålskanon 57mm
Eldhastighet: 220 skott/min
Ammunition: Programeringsbar allmålsammunition

Robot 15
Räckvidd: 200 km
Vikt robot: 560 kg
Vikt stridsspets: 200 kg
Styrsystem: Radar
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S100B

BEVAKNINGSBÅT 80

SÄKERHETSKOMPANI SJÖ

LEDNINGSFARTYG

Sveriges marinstridskrafter är organiserade ett antal krigsförband som tillsammans med andra marint verkande stridskrafter 
har förmåga att möta hot i den marina miljön.
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NSVERIGES 
MARINSTRIDSKRAFTER

MARINTAKTISK STAB

FLOTTILJLEDNING
4. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

MARIN BASBATALJON 2. AMFIBIEBATALJONENFLOTTILJLEDNING
3. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

MCC

MCC MCC
FLOTTILJLEDNING
1. UBÅTSFLOTTILJEN

MCC

MCC

MCC

MCC

BASSKYDDSKOMPANI

RÖRLIGT
UNDERHÅLLSLEDNINGSKOMPANI

HMS SÖDERMANLAND

HMS GOTLAND

HMS UPPLAND

HMS HALLAND

UBÅTSRÄDDNINGSFARTYG

HMS BELOS

UBÅT

UBÅT

UBÅT

UBÅT

SIGNALSPANINGSFARTYG

HMS ORION

31. KORVETTDIVISIONEN
KORVETT KLASS STOCKHOLM

HMS STOCKHOLM

HMS MALMÖ

KORVETT KLASS VISBY

HMS HELSINGBORG

HMS HÄRNÖSAND

33. MINRÖJNINGSDIVISIONEN

MINRÖJNINGSFARTYG
KLASS KOSTER

RÖJDYKFARTYG

34. UNDERHÅLLSDIVISIONEN

HMS CARLSKRONA

STÖDFARTYG

41. KORVETTDIVISIONEN

HMS VISBY

KORVETT KLASS VISBY

HMS GÄVLE

HMS SUNDSVALL

KORVETT TYP GÄVLE

BEVAKNINGSBÅT 80

44. RÖJDYKARDIVISIONEN

HMS JÄGAREN

42. MINRÖJNINGSDIVISIONEN

MINRÖJNINGSFARTYG
KLASS KOSTER

RÖJDYKFARTYG

HMS TROSSÖ

43. UNDERHÅLLSDIVISIONEN
STÖDFARTYG

SJÖINFORMATIONSBATALJON

MCC

SJÖINFORMATIONSKOMPANI

MCC

SJÖINFORMATIONSKOMPANI

STRIDSBÅT 90

LÄTT TROSSBÅT   SVÄVARE

LEDNINGSBÅT HMS LOKE II

BANDVAGN

17. BEVAKNINGSBÅTKOMP.

BEVAKNINGSBÅT 80

MCC

JAS 39

HKP 10

HKP 14

HKP 15

HKP 16
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MARINSTRIDSKRAFTERNAS 
UTGÅNGSGRUPPERING 

MUSKÖ

42. MINRÖJNINGSDIVISIONEN

43. UNDERHÅLLSDIVISIONEN

41. KORVETTDIVISIONEN

44. RÖJDYKARDIVISIONEN

GÖTEBORG

STOCKHOLM
BERGA

KARSKRONA

SJÖÖVERVAKNINGSKOMPANI

SJÖINFORMATIONSKOMPANI

SKREDSVIK

MARINTAKTISK STAB

17. BEVAKNINGSBÅTKOMPANIET

31. KORVETTDIVISIONEN

33. MINRÖJNINGSDIVISIONEN

34. UNDERHÅLLSDIVISIONEN

SÄKERHETSKOMPANI SJÖ

UBÅTSRÄDDNINGSFARTYG HMS BELOS

SIGNALSPANINGSFARTYG HMS ORION
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UBÅT HMS SÖDERMANLAND

FLOTTILJLEDNING
4. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

FLOTTILJLEDNING
3. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

FLOTTILJLEDNING
1. UBÅTSFLOTTILJEN

205. AMFIBIESKYTTEKOMPANIET

202. KUSTJÄGARKOMPANIET

204. AMFIBIESKYTTEKOMPANIET

203. AMFIBIESKYTTEKOMPANIET

201. LEDNINGSKOMPANIET

206. UNDERHÅLLSKOMPANIET

UBÅT HMS GOTLAND

UBÅT HMS UPPLAND

UBÅT HMS HALLAND

BASSKYDDSKOMPANI

RÖRLIGT 
UNDERHÅLLSLEDNINGSKOMPANI
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Under två veckor har bordningsstyrkan befunnit sig på Kreta 
för huvudtjänstutbildning och träning vid NATO Maritime 
Interdiction Operational Training Centre, NMIOTC.NMIOTC 
är en multinationellt bemannat träningscentra som leds av 
den grekiska flottan. Vid centrat erbjuder man träning för 
bordningsstyrkor och för ledningsgrupper inom NATO och 
partnerländer. Fokus på utbildningen är att utveckla och 
öva olika maritima operationer med syfte att begränsa eller 
hindra en motståndares dåliga avsikter. De benämns som 
Maritime Interdiction Operations, MIO. Att begränsa en 
motståndare kan göras genom att till exempel försena, störa 
eller helt hindra dennes verksamhet. Detta genomfördes 
med framgång i Adenviken där pirater försökte smuggla 
vapen, men stoppades av den internationella marina styrkan 
på plats genom just den här typen av operationer.

Utbildning efter behov
Kurserna vid centrat är upplagda i olika moduler, vilket gör 
att de besökande förbanden kan få skräddarsydd utbildning 
efter det egna behovet. Detta bidrar till att utbildningarna 
och övningarna blir effektiva då träningstid läggs på det som 
behöver övas.

Inför resan genomförde bordningsstyrkan på hemmaplan 
en teoretisk utbildning i hur man planerar MIO. Väl på plats 
byggdes kursen vidare med de olika modulerna. Den första 
delen var teoretisk och avhandlade bland annat säkerhet 
och de olika procedurerna vid MIO. Den teoretiska delen 
övergick senare till praktiska övningar där både taktik och 
stridsteknik prövades. Övningarna omfattade allt från att söka 
av en container, genomföra kontroll av fartygsbesättning till 
att ta sig ombord på ett fartyg med hjälp av helikopter.

Det var full fart i två veckor där nästa steg var utbildning 
och träning i anti pirat operationer. Den delen av kursen 
gav bordningsstyrkan den senaste utvecklingen av 
piratverksamheten vid Afrikas horn samt i Adenviken, 
och vilka erfarenheter man kunde dra av detta. Den gav 
dessutom praktisk träning av omhändertagande av pirater 
och utrustning som misstänks användas för piratverksamhet. 
– Den här utbildningen har inneburit ett otroligt bra tillfälle 
att lära oss, och få erfarenheter från våra internationella 
motsvarigheter. Man kan konstatera att vi ligger helt rätt 
i vårt nationella tänk, vilka uppgifter vi löser samt vilken 
materiel som behövs för denna typ av operationer, sa chefen 
för bordningsstyrkan, Magnus Augustinsson. 

Avslutande övning
Träningen vid NMIOTC avslutades med en tillämpad övning 
där bordningsstyrkan prövades i alla de moment som ingick i 
NATO:s taktiska procedur, en sorts checklista på att enheten 
håller en viss standard. Slutövningen besöktes samtidigt av 
Amiral James Stavridis, SACEUR, NATO:s högste militära 
befattningshavare i Europa, han var imponerad av den 
bordningsförevisning som den Svenska enheten fick avsluta 
utbildningen med. – Träningen här på NMIOTC har gett oss 
möjligheten att kvalitétssäkra vår kompabilitet med NATO:s 
marina enheter. Vi ligger väl framme i vår förmåga att lösa 
uppgifter, sa Magnus

Bordningsstyrkan/Amf 1

Bordningsstyrkan får utbildning på centrats 
färgmarkeringsvapen
Foto: Magnus Augustinsson

BORDNINGSSTYRKAN PÅ 

KRETA
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Efter en förhållandevis lång men välförtjänt semester 
kan jag konstatera att den föregående våren har varit 
fartfylld för förbandet. Vi har samtidigt som delar av 
kompaniet genomfört insats i Afghanistan, genomfört 
en grundkurs, deltagit i internationell övning och tagit 
oss igenom den initiala delen av Försvarsmaktens 
nuvarande omstrukturering.

FS 22 OMLT
23 man ur Kustjägarkompaniet har från november 
2011 till maj 2012 varit en betydande del i 
organisationsenheten OMLT, som ni kunnat följa i 
tidigare nummer av tidningen Kustjägaren. De artiklar 
som författats av officerare ingående i OMLT låter jag 
vara utan inblandning. Ingen kan förmedla information 
och en känsla hur insatsen förlöpt bättre än de som 
varit med. Att under en period bli utan en stor del 
av kompaniet påverkar den dagliga verksamheten - 
erfarenhet och kunskaper som tillfälligtvis försvinner 
blir en utmaning. Dock bör såväl den förtänksamme 
som eftertänksamme konstatera att när förbandet 

C KJ-KOMPS
UPPDATERING 

återvänder finns nyvunna erfarenheter och kunskaper 
som i vissa stycken kan implementeras i ordinarie 
verksamhet på hemmaplan. Som chef är det främst 
frustrerande att inte kunna finnas till för alla 
sina soldater och officerare, samtidigt som att 
de som genomför insats inte har en tillräcklig 
förankring informationsmässigt med sina 
hemmavarande kamrater.

På kompaniet har vi lagt ned tid och kraft på att 
visa den omtanke och uppskattning de förtjänar 
med avslutningsfest inför rotation, kontinuerlig 
informationsöverföring över vad som händer 
hemmavid, anhörigdag vid hemkomst och ett program 
för snabb och effektiv inkorporering i förbandet igen. 
Det är med stor glädje vi kunnat hälsa grabbarna 
välkomna hem igen efter en väl genomförd insats. Nu 
väntar en högintensiv period med att forma förbandet 
igen. Inom kort är det dock dags för ett antal soldater 
och officerare ur Kustjägarkompaniet att växla till ett 
insatsfokus igen inför den stundande utbildningen 
mot FS 25. Detta kan på ett bra sätt spegla dagens 
insatser kontra insatsförbanden, vi åker troligen inte 

med ett fullt kompani, utan får vänja oss vid tillfälligt 
sammansatta enheter. Mycket bra för individen, mindre 
bra för kompaniet eftersom vi får ta ett steg tillbaka 
varje gång. För ett förband är det mycket värdefulla 
erfarenheter som tillvaratas, oavsett om det är 3 eller 
80 individer som genomför insats.

Cold Response 2012
Under 2012 fick delar ur 2. Amfibiebataljonen 
möjlighet att delta i den multinationella övningen 
Cold Response, vilken är den norska försvarsmaktens 
slutövning i vintermiljö. Under övningen deltog drygt 
16 000 deltagare från 15 Nato- och PfP-nationer 
(Partnership for Peace). Övningen förlades som vanligt 
i de norra delarna av Norge från Narvik mot Tromsö. 
Det var första gången som Amfibiekåren deltagit med 
enheter i denna kontext.

Under Cold Response 2012 ingick delar av 2. 
Amfibiebataljonens stab, delar 202. Kustjägarkompaniet 
samt 205. Amfibieskyttekompaniet. Dessa delar kom att 

ingå inom ramen för 191.mekaniserade bataljonen från 
I 19 Boden. 205. Amfibieskyttekompaniet har sedan en 
tid tillbaka bandvagnar (BV 309) och är förtrogna med 
markbundna operationer. För Kustjägarkompaniet kom 
detta att bli en intressant utmaning eftersom vi varken 
har bandvagnar eller förare. Lösningen blev att hyra in 
personal ur Hemvärnet som förare till en äldre lånad 
bandvagnspark. En lösning som visade sig fungera 
mycket bra och såväl kompaniets personal som förare 
kunde så småningom leverera en önskad uteffekt. 

De erfarenheter som kan dras efter en sådan övning i 
en markoperativ operation är många och värdefulla. Att 
uppträda helt och enbart på landbacken ställer vissa 
krav på ett förband som nationellt oftast uppträder 
till sjöss och i skärgårdsmiljö. Det som skiljer är 
naturligtvis möjligheten att kunna framrycka med 
fordon vi normalt inte förfogar över. Att utan prestige 
och med ödmjukhet lära av sina kamrater från Armén 
bidrog till att förstå stridstekniker och förekommande 
ledningsprinciper. Kan efter övningen också konstatera 
att de tidsförhållanden vi normalt är vana vid för våra 
inhämtningsoperationer (spaningsuppgifter) inom 
ramen för amfibiebataljonen, är betydligt kortare än 
i en mekaniserad bataljon. När man ingår i en större 
styrka vars uppgift till största del bestod i att utgöra ett 
offensivt förband med anfall som största intresse, blev 
det sällan eller aldrig tid till att finslipa insatsplaner 
och föröva insats. Med detta konkretiserat är det bara 
att anpassa sig, vilket jag anser att vi gjorde. Just 
tidsförhållanden i striden eller tider inför en förestående 
strid är intressanta att analysera. Alla förband har olika 
tidscykler i sin uppgiftslösning. Naturligtvis avhängt var 
på konfliktskalan man befinner sig. Vid en lägre nivå 
finns i regel mer tid till förfogande och acceptansen 
för offer minskar, medan det fullskaliga kriget visar 
på det omvända. Cold Response stod för det senare 
alternativet. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Kustjägarkompaniet gått lärande ur denna övning med 
många nyvunna erfarenheter. Vi har knutit en mängd 
värdefulla kontakter med personal från Armén där jag 
kan konstatera att likheterna övervinner olikheterna. 
Självfallet hoppas jag att vi även framöver får möjlighet 
att få delta i liknande övningar.

FM:s omstrukturering 
2013 mot 2014
I en process som pågått under senare år har 
Försvarsmakten gått från det värnpliktsfokuserade 
invasionsförsvaret mot en kontrakterad insats-
organisation. Ett steg i detta är att forma morgondagens 
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Mj Jimmy Johansson 
C Kustjägarkompaniet

insatsförsvar med rätt antal taktiska officerare (tidigare 
benämnt yrkesofficer) och specialistofficerare på rätt 
befattningar i den egna organisationen. Målet är en 
matchning mellan kompetens och befattningarnas 
krav. Omstruktureringen innebär ytterligare ett steg 
mot målbild 2014. I dag krävs ett förband med annan 
organisation och personalsammansättning som skall 
vara mer tillgänglig och mångsidig, det är det vår 
Riksdag har beställt. Här blir implementeringen av 
tvåbefälssystemet tydlig. Ryggraden i organisationen 
kommer att bli specialistofficerarna som skall stå för 
drygt 60 % av officerskadern. Men steget mot målbild 
2014 blir inte helt odramatisk då Försvarsmakten lever 
med arvet av ett stort antal yrkesofficerare och för 
tillfället få nyutexaminerade specialistofficerare i sin 
organisation. 

På Kustjägarkompaniet blev detta mycket tydligt och 
talande då drygt 70 % av yrkesofficerarna stod inför 
ett principiellt ställningstagande eftersom endast ett 
fåtal kan få en taktisk officersroll. Valet stod mellan att 
vara beredd att förfånga en specialistofficersbefattning 
eller gå en oviss framtid till mötes där en karriär som 
taktisk officer är höljt i dunkel. Ett omfattande arbete 
har genomförts på kompaniet och slutsatsen blev att 
ett ytterst fåtal individer för tillfället inte kunde beredas 
en plats på kompaniet. Då vi är en enhet med flera och 
komplexa uppgiftsställningar och materialslag blev det 
fördelning till befattningar på naturlig väg. De flesta 
officerare tjänstgjorde redan på en befattning som 
motsvarar dagens kravställning på en specialistofficer. 
Försvarsmakten skall vara klar med sin handläggning 
och kunna delge samtliga officerare sin individuella 
lott i slutet av september. 

Sammanfattningsvis har det varit en mycket arbetsam 
vår, främst på grund av denna omstrukturering. När 
utgången är oviss kombinerat med att det är ens 
egen personal det handlar om, blir det ett synnerligen 
omfattande arbete. Naturligtvis skall en organisation 
optimeras för att klara de aktuella krav som ställs, det 
framför nog varenda organisationsteoretiker som finns 
eller funnits, men i slutändan är det människor som 
drabbas. Det rationella står mot det emotionella. Nu 
är det snart genomfört och jag hoppas organisationen 
lärt av de styrkor och svagheter som identifierats i 
denna process. 

Amfibiebaraljonen var inte det enda marina förbandet som använde bandvagn under Cold Respons 2012. Bilden visar bandvagn ur 
holländska marinkåren.
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Peter Gröndahl med trosspackning m/71.
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Oktober 1971. Vi var många (ca. 125) som ryckte in 
till KustJS för elva månaders utbildning till gruppbefäl. 
PCS, Plutonchefsskolan, hade ryckt in i juni, på KA 4 
i Göteborg.

KustJS fanns i kasern 2 på övre kaserngården. Ny 
skolchef var mj Stefan Furenius. Chef 1. kjkomp 
var kn Lars Larsson, numera Modin. Var det Bo 
Strömgren eller Claes-Göran Hedén som var chef för 
2. kjkomp. Chef PCS var lt Hans-Jochen Seifert. På 
kompaniexpeditionen fanns flj Herbert Larsson och flj 
Arne Jirbrink. Öv Erik Jarneberg var regementschef.

70-talets kj-utbildning hade rätt mycket av marininfanteri 
över sig. Vi tränade mycket plutons och kompanis 
anfall. ”Riktig” jägartjänst, t ex grupps spaning, var 
uppskattade ljusglimtar. Dagens kj utbildas för att 
verka i grupp sammansatt utifrån aktuellt uppdrag. 
Cirkeln är sluten.

Ett kj-kompani m/71 var stort: Tre jägarplutoner, grk-
pluton, trosspluton, båttropp, attackdykare mm. Själv 
tillhörde jag 1. kjkomp, 3. plutons grggrupp. Chef 3. 
kjplut var kn Carl-Gösta Rosén. Instruktörer var flj 
Wester, sg Ahlstrand, sg Ohlsson och periodvis, fk 
Swantesson.

Ett tidigt minne, första 
tvättbytet
Marsch genom tunneln i berget på väg mot UC. Ekot 
visade att marschtakten var usel, tusenfoting! Utanför 
tunneln röt befälet halt: ”Ni marscherar som nypippade 
sädesärlor. Jag vill tala om för herrarna att jag kan 

konsten att slita ner beväringsfötter till knäna. Och 
förrådet har kängor som passar till knäskålarna!”. Vi 
tittade på varandra: Var har vi hamnat? Men budskapet 
var klart, här gäller skärpning! Detta befäl skulle sedan 
visa sig ha ett mycket stort utbildningsansvar och 
dessutom ställa samma krav på sig själv som han 
ställde på oss. Samtliga befäl visade sig, på intressant 
individuella sätt, ha stort utbildningsansvar.

Utbildningsansvar
Utbildningsansvaret vid KustJS syntes på många 
sätt. Varje söndagskväll hängde veckoplanen, per 
halvtimme, på logementdörren. Det brukade finnas 
en del ESO, ”Enligt senare order”. Det var mycket 
sällan de halvtimmarna inte fylldes. Hände det någon 
gång berodde det på något konkret, t.ex. havererad 
utrustning. Vi hoppades ju på en extra paus någon 
gång, men det kändes samtidigt seriöst att när man 
frivilligt ställt upp på något så nyttjas tiden maximalt. 
I slutet av varje utbildningsetapp höll skolchefen 
genomgång. Den kunde ges från en hög sten på Utö 
eller i biograflokalen. I ett par fall hade vi inte nått 
utbildningsmålet. Då planerades nästa etapp om så 
att vi kunde nå båda etappernas mål.

Tydlig pedagogik
Vapnet i olåst skåp, 50 armhävningar. Ligga på sängen 
med kängorna på, 30, osv. Man visste att man felat, 
inget snack! Pedagogiken fungerade, ordningen ökade 
snabbt. Och man blev stark i armarna! Inspektion av 
städningen inför första permission: Sergeanten steg 
bara över tröskeln, sträckte upp armen, utan att se 

uppåt, drog fingret över dörrfodret. Damm! Gör om! 
Vi missade färjan. Tydligt budskap igen: Ska många 
bo på ett logement krävs god hygien. Inför nästa 
permission fanns inget damm, någonstans! Vi hann 
med färjan.

Fritidsaktiviteter
Vattenträningshallen var nyinvigd. En av alla 
fritidsaktiviteter som erbjöds var utbildning för 
sportdykarcertifikat. Hela kj anmälde sig. För många! 
Kursen ställdes in. Militär logik? Förhoppningsvis 
fanns en bättre förklaring. För egen del blev alternativet 
förarbevis för båt. Entusiastisk lärare var ett befäl från 
muldiv. Vi examinerades genom muntlig tentamen för 
en skeppare från Waxholmsbolaget, i Vaxholms skola. 
Det festligaste vi kunde hitta på för att fira vår examen 
i Vaxholm den kvällen var skinksmörgås och lättöl på 
Winbergs café. Trist, men ändå kul.

Övningsminnen
Uthämtning av skidor, ställa in, provköra. Men det fanns 
knappt någon snö. Skulle detta bli ett av de ESO:n 
som skulle ge en ledig stund? Nej. Befälet hittade 
en plats med mycket tallbarr och ett puderliknande 
snölager. Lektionen genomfördes.

Posteringsövning i skogen norr om vägen Stenslätten 
- Myttinge. Kallt! NASA hade utvecklat en sällsynt 
värmeisolerande folie. Den hade vi som innerpåse i 
sovsäcken nästa gång. Helt fel. Kondens!

Jägarmarschen gick kors och tvärs över Värmdö, 

LÅNGHÅRIGT 
MARININFANTERI 
Peter Gröndahl KJ 1971-2012
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Bergsklättring i Korsö torn
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Peter Gröndahl
KJ 1971-2012

Fågelbrolandet och Djurö och innehöll gängse 
fysiska och psykiska prövningar. Som avslutning, efter 
tältresning på Myttinge, bjöds vi på rå strömming. En 
del åt!

Vi grg-skyttar minns skjutningen mot styrbara mål på I 
1 i Kungsängen. Efter gruppens
16:e skott hade man fått fysiskt begär.

Isveckan gick kors och tvärs över fjärden Gälnan. Isen 
var tunn. Tätkarlen behövde mäta istjockleken mycket 
ofta!

Distanspaddlingen startade på Korsö och gick norrut 
över Björkskärsfjärden, förbi Kallskärs skärgård, 
upp runt Gräskö, ner genom Furusundsleden, bära 
kanoterna över stäket mellan Ormingelandet och 
Värmdö, ut genom Strömma kanal och åter till Korsö. 
Resan kryddades av en vältning, en skånsk påpinkning 
och ett par timmars dimma så att man inte såg en 
kanotlängd.

På Utö tränade vi kompanis anfall inklusive grk-eld. Vi 
gick mycket över Utö skjutfält de dagarna. Är man trött 
är stridsvagnsspår grymma att kliva över eller ner i och 
upp ur.

På Karskär i Söderarmsområdet tränade vi våldsam 
landstigning med skarp ammunition. Ruskigt 
delminne: För att snabbt tömma en 200-båt trängs 
man i stävbrunnarna, alla pressar på den som står 

framför. Det ger kaviartubseffekt när stävportarna fälls. 
I trängseln kollar jag säkringen på AK4-an. Den hade 
åkt ner på Automat! Rysare! Övningen gick bra och 
det var gott om kulhål i pappfigurerna i terrängen. Och 
grg nedkämpade de utplacerade tomfaten.

Tidsandan
Hårlängden under tidigt sjuttiotal var något längre 
än på dagens kj. Traditionsenligt skulle KustJS gå 
högvakt under Påsk. Några vägrade klippa sig så kort 
som befälen ville. För att spela ut dem mot oss andra 
samlade man in allas baskrar. Om inte alla klippte 
sig skulle vi gå högvakt i vit hjälm. De några vägrade 
hårdnackat. Befälen ville förstås inte gå högvakt i hjälm 
så baskrarna delades ut igen, dagen före högvakten.

Den mest spelade låten på markans juke-box var Me 
and Bobby McGee med Janis Joplin. Skivan måste 
ha blivit utnött. På tal om markan: När någon tappade 
en sejdel eller kaffekopp i golvet applåderade alla, 
reflexmässigt, utan att ens titta mot den olycklige. 
Applåden gav ändå rejäl förstärkning av pinsamheten. 
Men stämningen var god!

Filmen De gröna baskrarna med John Wayne hade 
premiär i Stockholm. PCS var på premiären, i uniform. 
Polisen bad dem gå ut bakvägen efter filmen. Risk 
för bråk. Det sades att filmen var John Waynes 
egenfinansierade inlägg i Vietnamdebatten. På KA 
1:s biograf visades M.A.S.H. med Donald Sutherland 
och Elliott Gould. M.A.S.H. blev sedan TV-serie av 
evighetsformat.

Hyss på Korsö
Maj. Korsö! Fantastisk tid. Lycka att göra lumpen i 
skärgården. Full aktivitet veckorna igenom. Vi hade 

blivit väl sammansvetsade. Utbildningsåret hade gått 
fort. Snart skulle det hela vara slut. Tarzanbanan var 
både utmaning och träning. Bergsklättringen i Korsö 
torn var så kul att vi bad om mera, på kvällstid. Det 
blev lite tävling om att ta sig ner med så få studs mot 
väggen som möjligt. Sergeant Robertsson dök upp. 
”Får man vara med?” Han gled ner utan studs!

Ett par icke-mil itära 
minnen
Väldigt glam från tvättrummet i en av barackerna. Några 
killar hade vittjat tillsyningsmannens ålryssja vid Korsö 
hals. Ålarna förvarades i en kanotsäck i tvättrännan. 
Kul, tills det visade sig att de lånat undertecknads 
kanotsäck. Av ålslemmet blev den stel som cement 
när den torkade. Ålvittjarna smugglade med sig ålarna 
på fredagskvällen och lämnade dem till ett rökeri i 
Gustavsbergstrakten.

Hur mycket smäller en ölburk full med löspluggskrut? 
Sagt och gjort, vi tömde lösplugg i en ölburk och 
grävde ner den i sanden på vägen mellan barackerna. 
Hur vi fick den att detonera? Krutstubin? Knallskott? 
Minns inte men det blev en härlig smäll. Befäl 
kom springande: Vad var det som exploderade?! 
Exploderade? Ingen hade hört någonting!

Ett Korsöminne till, det går inte att hejda. Fj Wiklund 
är känd för sitt speciella utbildningsansvar. Många 
är historierna om Wickes hot om att hoppa på sin 
basker eller, rent av, skära den i strimlor. 1971-72 
var han chef för båttroppen. Solig kväll. Stora planen 

ligger öde. Undertecknad är på väg mot markan. Ut 
från markan studsar fj Wiklund, med ett glimrande 
leende och liksom utbrister i ett jublande ”Starta upp 
motorernaaa!” När han ser att han inte är ensam blir 
han snabbt allvarlig. Vi utbyter artiga honnörer.

Repövningar
Vi skulle göra fem repövningar, en var fjärde år. 1978 
och 1982 blev det av. Inbjudan till den tredje kom. 
Telefonkedjan gick igång: Dags, grabbar! Det var det 
år (1986) som Chefen för Marinen hittade ”svarta hål” 
i ekonomin. Övningen ställdes in. Synd, vi ville ju!

Slutfundering
Året på KustJS var väl använt vad avser utbildning, 
möjligheter till självtest, kamratskap och personliga 
minnen. Det är roligt att idag kunna hålla kontakt 
med verksamheten och träffa kamrater och befäl av 
alla årskullar, genom Kustjägarna, dvs. KJV, FKJ och 
kjkomp. Mina 34 år gamla minnen konfirmeras av 
uppskattningen av vårt gedigna nätverk.
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Taggtråds-Hawaii, dvs Korsö.
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Dagen för MUCK. Visst hade vi alla en längtan efter denna 
dag men också ett visst vemod. Vi skulle gå på förlängt 
övningsuppehåll sa vissa, vi skulle ut i det civila helvetet 
sa andra. En dikt jag hittade på en toalettdörr i en av 
jägarplutonernas baracker gav sin alldeles egna beskrivning 
av det som väntade:“Vi fruktade Jägarmarschen. Alla klarade 
den inte.
Vi fruktade övning ishav. Alla klarade den inte.
Vi fruktade distanspaddlingen. Alla klarade den inte.
Vi fruktar det civila livet…”

Samma vecka som vi muckade fick alla på attackdykartroppen 
samma fråga:
”Är du intresserad av att förlänga din tid i det militära?”

På A-dyk detta år hade vi ett gäng killar som vid mönstringen 
blivit uttagna att göra värnplikten som Flottans attackdykare 
och mot slutet av utbildningen var det två av dem som fanns 
kvar. Året 82/83 var det sista året som Flottan utbildade 
attackdykare. Deras utbildning skedde till största del i 
Kustjägarskolans regi och skiljde sig inte nämnvärt från 
vår utbildning, men de hade två månader längre utbildning 
och dessa två utfördes under Flottans ledning på Berga 
Örlogsskolor. Eftersom alla Flottans attackdykare förutom 
Hult hade avskilts från utbildningen av olika anledningar 
fanns inte manskap nog att genomföra de två sista 
månaderna som krävdes för att kunna krigsplaceras som 
attackdykare inom Flottan. Det behövde snabbt rekryteras 
från Kustjägarskolans årskull av nyutbildade attackdykare. 

Det behövdes en fulltalig attackdykargrupp om sex man för 
att genomföra kursen som den såg ut 1983. Vi som tackade 
ja och kom att utgöra gruppen var Ahlgren, Dahlberg, Hult, 
Jansson, Westerberg och undertecknad förstås. Vi blev 
anställda inom Flottan med en lön som för oss på den tiden 
var väl tilltagen. Vi fick nämligen lönetillägg varje gång vi dök, 
åkte ubåt eller låg ute i fält, vilket det givetvis blev mycket av.

Så när vi stod där på kaserngården vid vakten på KA1 
och hörde de klassiska orden: ”Attackdykartroppen årskull 
1982 -83! På förlängt övningsuppehåll. Höger vänster om. 
Marsch!”
splittrades visserligen troppen men vi som hade accepterat 
att fortsätta i grönkläder ilastade omgående i en bil som 
tog oss till BÖS, Berga Örlogskolor, ett par mil söder om 
Stockholm.

På BÖS började allt om från början. Med civila kläder fick vi 
ställa upp för att återigen hämta ut våra persedlar, vapen och 
övrig utrustning. Det började inte bra. Från att just ha muckat 
som krigsplacerad attackdykare, till att åter bli behandlad 
och känna sig som en beväring. Och även om frågan inte 
uttalades så undrade vi alla vad vi hade givit oss in på? 

Den känslan försvann dock fort. Vi inkvarterades i en del av 
regementet som låg lite avskilt och allt var nytt, spännande 
och helt olikt vad vi var vana vid från KA1. Det var flottister 
överallt och vi kände att vi stack ut ur mängden när vi jämförde 
oss med deras, som vi kallade det, Kalle Anka-kläder. Även 
de som synade kängputsen eller huvudbonaden skulle 
absolut vara benägna att hålla med.

A-DYK
1983Som nämndes i ett tidigare nummer finns många berättelser från de otaliga 

uppdrag A-dyk 82-83 genomförde under slutet av GU. Nedan följer ännu en, 
som denna gång sprider lite ljus över det som hände efter det officiella datumet 
för MUCK, 31 augusti 1983.
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A
Vid den här tiden hade Kustjägarskolan under ett par 
års tid fått mycket uppmärksamhet i olika medier. Det 
var U137, ubåtsincidenten i Karlskrona skärgård; ubåts 
jakt i Horsfjärden; skriverier om pennalism; övningar 
med Tolkskolan och såklart vår slutövning på Gotland 
några veckor tidigare. Allt detta gjorde att de flesta 
stannade upp när vi passerade med våra baskrar 
och blänkande kängor. Jag vet inte hur många tusen 
flottister som utbildades på BÖS vid den här tiden, 
men det förekom aldrig att någon sa något opassande 
till oss. Vi hade ofta ont om tid och var tvungna att gå 
före i matkön men fick ändå aldrig höra något bakom 
våra ryggar. 

Tills en dag då vi fick vi veta att vi inte längre skulle tillåtas 
bära basker, det hade tydligen väckt viss irritation på 
högre ort. Det kunde vi naturligtvis inte acceptera, så 
vi sökte upp chefen för Berga Örlogskolor. 

Jansson och jag tänkte att det är lika bra att ta tjuren 
vid hornen direkt och samtidigt göra ett gott intryck. Vi 
putsade kängorna på Kustjägarvis, satte på oss våra 
baskrar och satte av för att lösa uppgiften. Det visade 
sig att chefen för BÖS satt på ett slott inom området 
som vi inte tidigare sett. Väl inne på slottet letade vi 
efter någon att fråga efter vägen till chefen. Vi stötte 
på en herre i femtioårsåldern med civila kläder. Jag 
gick fram på sedvanligt, myndigt vis, pekade med hela 
handen och sa:

”Ursäkta var sitter chefen för Berga Örlogskolor?”
Herren frågade vad saken gällde.

”Vi har en fråga som bara chefen för BÖS kan svara 
på”, sa jag och han bad oss följa med. 
Vi följde honom högst upp i slottet och in på ett stort 
kontor med en skylt utanför där det stod med stora 
bokstäver ”Chefen för Berga Örlogsskolor”.

Mannen jag alldeles nyss pekat med hela handen åt 
gick runt skrivbordet och satte sig i stolen. Han var C 
BÖS!

”Ja ha mina herrar, jag förstår att ni måste ha ett väldigt 
viktig ärende”, började han.
Jansson hävdar än idag att det var Bengt Schuback, 
sedermera chefen för Marinen, vi då talade med men 
själv kommer jag inte ihåg. Hur som helst så förstod han 
omgående värdet för oss att bära utbildningstecknet i 
baskern och avslutade mötet med värmande ord:
”Självklart att Ni ska bära den basker som Ni gjort Er 
så väl förtjänta av!”

Ordern måste gått ut från slottet samma stund vi 
lämnade det för vid nästa uppställning stod befälen 
med sina baskrar på huvudet och vi kunde se hur 
stolta de var. Kapten Gustafsson hade till och med 
fått på sig sin vinröda FJS basker som han fått vid en 
befälskurs på FJS ett år tidigare. 

En stor skillnad denna gång jämfört med tiden som 
värnpliktig på KA1 var att vi numera behandlades med 

en helt annan typ av respekt. Mycket av stressen som 
hela tiden befann sig under KA1 tiden existerade inte 
längre. Övningar och diverse uppdrag diskuterades 
igenom noga både innan och efter slutförandet. Denna 
gång kändes det som på riktigt. 

Vi hade också en frihet nu som vi inte hade upplevt 
tidigare. Ofta fick vi en uppgift att lösa, hur vi sedan 
valde att lösa den, vilken utrustning, vilket fordon 
eller båt som var som passade bestämde vi själva. Vi 
behövde bara rekvirera det som behövdes. 

Det kunde till exempel börja måndag morgon med en 
samling i orderrummet med ett förseglat kuvert framför 
var och en av oss. I kuvertet fanns ett orderpaket som 
beskrev uppdraget i detalj. Vi fick själva beräkna 
antal dagar som behövdes för att lösa uppgiften 
och hur många jägarstater det innebar. Vi fick också 
fundera över hur transporten skulle ske, och hur vår 
innästling skulle gå till. Kanot, fällning, ytsim, dyksim 
eller luftlandsättning med Hkp? I kuvertet fanns också 
spaningsunderlag. Om någonting skulle sprängas 
fanns då detaljerad information om objektet så vi 
kunde beräkna åtgången av t ex sprängdeg. 

”Känslan som uppstod då den kolsvarta 
vattenfyllda slussen i ubåten sakta 
fylldes av svagt grönaktigt solljus när 
luckan sakta öppnades ut mot havet var 
helt otrolig.”

Nedan följer en lista på några av det vi genomförde 
under vår tid i Flottan:

Utbildningar
• Helikopterfällning med full dykutrustning
• Ubåtsslussning, in och ut 
• Undervattensprängning och försåts minering 

under en hel vecka på ön Stabbo 
• Fördjupad kunskap i underrättelsetjänst
• Utbildning i pistolskytte, Pistol m/07

Tillämpade övningar
• Jagade av hundpatruller
• Sabotageuppdrag, förstörande av viktiga 

radiomaster i skärgården
• Apterande av magnetminor genom nattdyk på 

den bevakade Jagaren Göteborg, då förtöjd vid 
ön Vitsgarn

• Spaningsuppdrag, kartläggning av Musköbasen

Under tiden vi var förlagda på BÖS var MDC, Marinens 
Dykeri Centrum vår bas. En mycket spännande plats 
med olika tryckkammare och bassänger. Här fanns 
också Marinens URF (Ubåträddningsfarkost) och i 
nära anslutning låg ubåtshamnen. 

Denna period var himmelriket för oss nyutexaminerade 
attackdykare, nu skulle vi bekänna färg. Vi skulle visa 
vad vi kunde efter tiden på Kustjägarskolan. Vi fick 
många uppdrag att lösa, kul hade vi och spännande 

saker fick vi uppleva. Ett exempel på detta var då vi fick 
slussa från en ubåt liggandes avvägd på 20 meters 
djup, en fantastisk upplevelse som vi alltid skulle ha 
med oss. Känslan som uppstod då den kolsvarta 
vattenfyllda slussen i ubåten sakta fylldes av svagt 
grönaktigt solljus när luckan sakta öppnades ut mot 
havet var helt otrolig. Att sedan fylla på andningssäcken 
lite och låta sig sakta lyftas upp från slussen för att 
därefter sätta sig på ubåtens torn och spänna fast 
simfenorna är också ett fantastiskt minne, och när man 
senare simmar fram till periskopet och lägger handen 
för objektivet, tecknet på att vi var ute ur slussen och 
att luckan nu kunde stängas, och fortsätter uppdraget 
var en enorm känsla.

Ett annat exempel var när vi skulle söka rätt på ubåten 
efter slutfört uppdrag. Vi låg på ett angivet djup och 
simmade på en kompasskurs tills något stort och svart 
uppenbarade sig i det ursprungligen mörka vattnet. 
Därefter letade man sig fram till periskopet för att 
sätta händerna mot periskopet och vänta på kvittens. 
Periskopet sänktes och höjdes en gång innan luckan 
öppnades. Det var klart att gå ner i slussen. Luckan 
stängdes. Det var totalt mörker. Slussen tändes och 
rutinerna för att tömma slussen startades. När man 
sedan tog sig ner i den trevliga stämning som alltid 
fanns i ubåten och där få avnjuta en varm kopp med 
kaffe som en båtsman stod beredd med. Det var också 
fantastiskt.

Operation MUSKÖBASEN
Ett mycket spännande uppdrag vi fick var då vi inom 24 
timmar skulle försöka ta oss in i Musköbasens hemliga 

bergrum sjövägen. Att kartlägga, fotografera och 
inhämta information om de fartyg som låg i torrdocka 
var vår uppgift. Allt skulle rapporteras till högre chef. 
Musköbasen var år 1983 fortfarande i drift, fortfarande 
hemligt och bevakades hårt av trupp och hundar. 

Innan vi fick sätta igång med denna uppgift var vi 
tvungna att veta vilka hundar som vaktade öppningarna 
till berget, till torrdockorna. Genom dessa öppningar 
skulle alla Flottans fartyg, allt från Jagare till ubåtar, 
kunna passera för att kunna läggas upp i dockorna vid 
reparation.
 
Bevakningen fungerade på så sätt att utanför varje 
öppning i berget, som alla var gigantiska nog för att 
en jagare obehindrat skulle kunna köra in, stod en av 
försvarets skyddshundar och vaktade. Om hunden 
anade att något var på gång var den dresserad att 
skälla. När hunden skällde uppfattades detta av 
mikrofoner som sände skallen vidare till en vakt flera 
hundra meter från hunden. När vakten, som av vana 
lärt sig skilja på hundens olika skall, uppfattade att 
skallet var på ett visst sätt gick larmet. När larmet gick 
ryckte vaktstyrkan ut med bil och körde genom berget 
till den torrdocka som hunden larmat ifrån. Vaktstyrkan 
var skarp 365 dagar om året. Vakt B gällde till hundra 
procent. Man sköt skarpt om order inte åtlyddes, det 
var noll tolerans. Detta påtalades väldigt noga för oss. 

Vi fick veta att denna övning var mycket hemlig. De 
enda som kände till övningen var vi, våra befäl och 
vaktchefen för Musköbasen. Varken vaktstyrkan 
eller några andra utomstående kände till något om 
kommande övning. Man ville nämligen ta reda på hur 
bevakningen av denna superhemliga flottbas med varv 
och sjukhus inne i berget fungerade. Det fruktades 
att främmande makt redan varit där. Var det möjligt att 
ta sig in obemärkt? Hur skulle hundarna reagera på 
dykare i vattnet? Detta var frågor man ville ha svar på. 
För att vi skulle förstå allvaret i uppdraget skulle vi som 
de första utomstående människorna någonsin få göra 
ett besök på Musköbasens hundgård innan övningen. 

Innan vi fick gå in i huset som kallades hundgården 
mötte en herre upp oss utanför. Vi lade märke till 
att han var enarmad och han bar civila kläder. Han 
förklarade att ingen utöver honom kunde gå in i burarna 
till hundarna. Hundarna kallades för skyddshundar 
men var mer kända som hangarhundar, så långt ifrån 
polisens bevakningshundar som man kunde komma. 
Skyddshundar är fostrade bara för en enda sak, att 
döda. Om de står i en hangar och vaktar stridsflygplan 
eller utanför öppningen till Musköbasen är oviktigt. 
En skyddshund är alltid kedjad vid vakt, men en länk i 
kedjan är alltid försvagad. Då hunden löper amok blir 
den så rasande och gör allt den kan för att komma loss 
och gå till anfall, vilket den måste kunna göra när det 
är allvar. Då hugger hunden efter strupen och biter tills 
fienden är död. Det finns inget annat alternativ.

Mannen som tog emot oss berättade att han vid ett 
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tillfälle varit oaktsam och gått in till en hund och då 
haft en annan jacka på sig än den han vanligtvis bar. 
Det räckte för att hunden skulle anfalla men han hade 
lyckats få upp en arm över halsen för att skydda den. 
Han undkom nätt och jämnt med livet i behåll. Nu stod 
han framför oss och skulle leda oss in i hundgården. 
Han berättade att det skulle bli liv på hundarna men 
att vi inte behövde vara rädda. Hundarna kunde inte 
komma åt oss.

Den här mannens öde finns beskrivet i en nyutgiven 
bok vid namn Muskö - en örlogsbas i berget.

Redan innan vi kommit in i huset som kallades 
hundgården började helvetet braka loss. När vi senare 
kom in och såg hundarna fick vi alla mer eller mindre 
en chock. Hundgården var som ett stall med boxar 
överallt runt gångarna. Hundarnas boxar var täckta mot 
gångarna med mycket kraftiga galler. När hundarna 
fick syn på oss, uteslutande schäferhundar började ett 
fruktansvärt skällande. Jag hade aldrig varken tidigare 
eller efter sett så stora schäfrar, samtliga reste ragg 
vilket gjorde att de såg ännu större ur. De tuggade 
inte fradga, utan det sprutade fradga från deras käftar. 
De kastade sig mot gallret och högg sig blodiga när 
käftarna slog i gallret. Efter bara en kort stund där inne 
var vi tvungna att gå ut. Nu visste vi vad vi hade emot 
oss. Vi fick plötsligt respekt inför vad som väntade oss.

”De tuggade inte fradga, utan det 
sprutade fradga från deras käftar. De 
kastade sig mot gallret och högg sig 
blodiga när käftarna slog i gallret.”

Vi visste att öppningarna skyddades ytterst av hundar 
och därefter kraftiga ”mörkläggningsgardiner” som 
hängde ner och skyddade ljuset från att synas utifrån 

om natten. Det var alltid dagsljusbelysning inne i 
berget. Bakom gardinen fanns först ett ubåtsnät från 
botten till cirka en meter upp över ytan. Därefter ett 
grodmansnät som var betydligt mer småmaskigt än 
ubåtsnätet, som även det stack upp cirka två meter 
ovan ytan. 

Med denna kunskap valde vi ytsim framför möjligheten 
att dyka in. Att klättra över grodmansnätet med 
full dykutrustning och samtidigt veta att det står en 
hund två meter ovanför huvudet kändes inte som ett 
alternativ. Vi fick lita på vår teknik vid ytsim och att vi 
kan smita förbi hunden utan upptäckt. Lyckades vi 
bara komma förbi ”gardinen” skulle vi få ett visst skydd 
mot hundens hörsel. 

Vi studerade sjökortet och bestämde att vi skulle fälla 
ungefär en sjömil ifrån öppningarna ute i farleden. Det 
fanns fem öppningar totalt, fem torrdockor - två stora 
och tre mindre. Jag och Jansson skulle ta en av de 
stora dockorna de andra två stridsparen skulle ta de 
tre mindre. 

Vi anpassade kläder och utrustning till uppdraget. 
Normal mörkerutrustning under torrdräkten och 
kamera samt ritutrustning medtogs. Som personligt 
vapen valde vi endast pistol m/07. Vi räknade inte med 
strid och att klättra med ett vapen innebar en risk att 
slå i något metallföremål vilket skulle varna hunden.

Innan vi ilastade vår egen båt Moses, en äldre båt som 
Flottans A-dyk använt i alla år och som passade perfekt 
att fälla ifrån, passade vi på att ”squeeza” dräkterna så 
mycket det gick på luft och vi satte på extra bly så 
att flytkraften nästintill försvann. På så sätt hamnade 
kroppen helt under ytan och bara liten del av ansiktet 
stack upp över vattnet. Med svärtade ansikten och 
händer gav vi oss av. Hur skulle hundarna reagera? Vi 
hade blivit tillsagda att om hundarna hoppade i vattnet 
efter oss räknade man kallt med att vi skulle 
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8Vi närmade oss platsen för fällning. Jansson och 
jag var första paret ut. Klockan slog nästan midnatt. 
Innan vi fällde i 20 -25 knops fart tog vi en sista titt 
i ljusförstärkaren för att ta bäringen. Det var en lugn 
oktobernatt, oroväckande lugn. Ju närmre land och 
öppningen vi kom desto lugnare var vattnet. Vi hade 
önskat oss en höststorm denna natt, det hade gjort 
det hela lättare. Vi valde att sikta cirka 50 meter till 
vänster om öppningen. På så sätt undvek vi att simma 
rakt mot platsen där hunden stod. Naturen skuggar 
alltid vattnet närmast land så även på natten, vilket 

vi utnyttjade. 20-30 meter från hunden, som befann 
sig ungefär tre meter ovan vattnet på en kajliknande 
plattform, vände vi på oss. Normalt simmar man 
ytsim liggandes på rygg. Vad som ibland kan hända 
vid ytsim är att en simfena kommer för nära ytan och 
det blir i bästa fall bara ett litet uppkok, i värsta fall 
ett jätteplask. Vänder man på sig och simmar på 
mage eliminerar man den risken. Man småspringer i 
vattnet eller simmar hund- och kattsim. Totalt ljudlöst 
gled vi sakta förbi hunden i mörkret. Ingen reaktion. 
När vi svängde runt den kajliknande platsen alldeles 

nedanför hunden hade vi mörkläggningsgardinen 
rakt framför oss 4-5 meter bort. Ett ganska starkt 
ljussken lös upp vattnet underifrån när vi närmade oss 
öppningen. Det kändes som att simma i ett upplyst 
akvarium. Väl framme tog vi oss in mycket försiktigt 
in mellan gardinerna. När vi hade passerat gardinen 
drog vi ner huvorna på dräkterna och lyssnade. Det 
var helt tyst. Efter att ha varit stilla intill ena väggen bort 
från det upplysta vattnet simmade vi längre in i berget. 
Innanför mörkläggningsgardinen var det fullt dagsljus 
och vi insåg för första gången hur enormt stort det 
var inne i berget. Takhöjden var säkert närmre 30-35 
meter. Fortfarande ljudlöst simmade vi över ubåtsnätet 
som vi bara anade under oss och satte kurs mot 
grodmansnätet. Hunden hade ännu inte märkt av oss, 
eller vi hade åtminstone inte hört något skall ännu.

Nu skulle den svåraste biten fixas, vi skulle klättra över 
det cirka två meter höga grodmansnät. Nätet påminde 
om ett Gunnebostängsel, dock kraftigare. Efter att ha 
tagit av oss simfenorna under vattnet lyfte vi upp dem 
över ytan, utan att det droppade vatten som kunde 
varna hunden, tog sin tid.

Att sen själv klättra upp på nätet fortfarande ljudlöst 
med extra bly i bältet runt kroppen var inte enkelt. I 
bakhuvudet fanns synen av hundar som kastar sig mot 
stängslet och vetskapen om att en stod endast några 
meter bakom dig. Då kan undertecknad lova er att man 
tar det försiktigt. När vi väl var över och nere i vattnet 
igen utan att hunden skällt var det bara att ta sig fram 
ytterligare några meter, för att sen kunna ta oss upp på 
ena sidan av bergväggen och vidare upp på kajen via 
torrdockan. När vi suttit stilla ett tag och lyssnat, utan 
sett några rörelser eller hört något ljud, tog vi av oss 
dräkterna som vi sedan rullade ihop och gömde i en 
upphittad avloppsbrunn.

Vi hade fått veta att det finns en vaktstyrka som kom 
med bil vid ett par tillfällen varje natt för att bland 
annat kontrollera bränder och läckage. Denna styrka 
bar skarpladdade vapen med säkerhetslucka. Enligt 
uppgifter vi fått tidigare visste inte vaktstyrkan att 
vi skulle pröva skyddet. Däremot följde vaktchefen 
styrkan och han var informerad. I den torrdockan som 
Jansson och jag skulle kartlägga fanns vid detta tillfälle 
två, eller om det var tre torpedbåtar och minutläggare. 
Om jag inte minns helt fel, var torrdockan närmre 
två 200 meter lång och cirka 20 meter bred. Här 
skulle man kunna köra in våra Jagare för reparation. 
Längst in i bergutrymmet fanns tunnlar som ledde till 
andra dockor och vidare in i berget. Vi tillbringade 
några timmar med att skissa upp hela bergrummet 
med fartygen och stegade upp hela utrymmet. Tog 
fotografier och sökte igenom samtliga fartyg och 
tog med alla fotografier som vi trodde var av vikt. Två 
gånger under de timmar vi befann oss inne i berget 
kom vaktstyrkan. Vid bägge tillfällen befann vi oss inne 
i båtarna och var utan risk för upptäckt. När vi kände 
oss klara med uppdraget var det bara att ta på oss 
dräkterna och försvinna samma väg som vi tog oss in. 

Efter att ytsimmat iväg bort från Musköbasen och utom 
synhåll tände vi våra lysstavar och blev upplockade av 
Moses. De andra stridsparen hade också lyckats utan 
att väcka hundarnas intresse.

Dagen efter lade vi fram spaningsresultaten, skisserna 
och informationen vi hittat i fartygen. Fotofilmerna åkte 
in på framkallning och vi redogjorde för uppdraget. 
Samtidigt blev det fart på chefen för Musköbasen. 
Varför hade inte hundarna varnat? Var det möjligt att 
det hade varit främmande makt inne i Musköberget?

Därför fick vi i uppdrag att i dagsljus fälla och simma 
fram mot hundarna och se om det blev någon reaktion. 
Denna gång hade hundarna på sig munkorgar. Skulle 
hundarna hoppa i efter oss räknade man återigen med 
att vi skulle kunna simma ifrån dem. Vad som hände 
var att hundarna totalt nonchalerade oss. Vi blev 
ombedda att simma närmare för att försöka skrämma 
hundarna. Vi drog dykknivarna, hytte med nävarna, 
skrek till dem och försökte få en reaktion. Ingenting 
hände. Slutsatsen drogs att hundarna tog oss för 
sjöfåglar. Jag vet inte vad som hände med skyddet på 
Musköbasen efter detta, utöver att de skulle ändra på 
rutinerna.

Tiden på Berga avslutades med en ritual av Flottans 
Attackdykare. Vi blev ombedda en kväll att ställa upp 
med badbyxor och dykkniv i omklädningsrummet. Ett 
befäl hämtade oss och ledde oss i mörkret till en av 
specialbassängerna inne på MDC. En cylinderpool, 
med en diameter på ungefär tre meter och ett djup 
på nio meter. Ovanför vattnet satt Kung Neptun i 
sin kungatron och förklarade det ena och det andra 
för oss. Vi var snart värdiga att få hänga Moses runt 
halsen. Nu återstod sista provet. Vi skulle dyka ner i 
mörkret, hitta militärens vattenflaska bland bråten på 
botten för att sedan bärga den till ytan och dricka upp 
innehållet. Inuti låg Mosesmedaljongen! Vad vi drack 
vill ni inte veta.

Johan Jeansson
KJ/A-Dyk 82/82
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I år var det den 96:e marschen i Nijmegen där Sverige 
har varit med sedan 1967 och representerat med en 
svensk militär delegation. De som går måste ha någon 
anknytning till svensk militär antingen som anställd 
eller i frivilligrörelsen. Flera av er som läser detta har 
säkert själva någon gång gått marschen eller hört talas 
om den. Varje år brukar drygt 300 svenska militärer 
åka ner för att tillsammans med 5000 andra militärer, 
från hela världen, gå marschen. Dessutom är det c:a 
45 000 civila som också går vilket förstås kan göra det 
lite trångt ibland även om civilister är trevliga.

Vi var några från kompaniet som hade gått tidigare 
och tyckte det skulle vara roligt om vi kunde få ihop 
ett gäng att gå tillsammans. Sagt och gjort så blev vi 
till slut 16 grabbar som tog oss ner på lite olika sätt 
till Holland och Nijmegen. Vissa valde att flyga medan 
andra tog en alldeles för lång bussresa.

Campen som alla militärer bor på tillsammans heter 
Heumensoord och byggs varje år upp i en park i 
Nijmegen. På campen bor man i stora tält med logement 
och sängar. Varje marschgrupp får ett eget logement 
och enskilda gångare får dela. De olika nationerna har 
varsitt tält där vissa även har tagit med sig en egen 
bar. Detta gäller dock inte svenskarna, men en stor 

stab har vi såklart. Schweizarna har till och med en 
liten butik där de säljer, ja du gissade rätt, schweiziska 
arméknivar. Att besöka andra nationers barer för att 
ta en öl med en militärkollega från ett annat land är 
självklart en av de populäraste sysselsättningarna för 
att fördriva tiden på campen. Likaså att byta saker 
som märken eller kanske en sliten morakniv mot en 
amerikansk uniform. Morakniven, eller swedish combat 
knife som jänkarna säger, är nämligen hårdvaluta där 
nere. Mitt på campen finns också ett stort öltält där alla 
brukar samlas om kvällarna för att dansa och umgås. 
Öltältet är också varje marschdags inofficiella mål där 
traditionen är att marschera hela vägen in i tältet för 
att där framföra ett litet spex inför de som kommit in 
tidigare.

Själva marschen då? Den är 16 mil lång fördelad över 
fyra dagar med lite olika sträckor. Marschsträckan är 
utformad som en fyrklöver så att man får uppleva alla 
vädersträck av Nijmegens härliga asfaltsvägar. Det 
är nämligen nästan enbart asfalt som är underlaget 
för marschen. Dagen inleds med en gemensam 
uppställning för delegation och starttiderna är olika 
varje dag. Helst vill man ha en så tidig starttid som 
möjligt för att slippa solen mitt på dagen. I år var vädret 
blandat med en del regn men för ett par år sedan under 
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Jakob Falck
Kustjägarkompaniet

en rekordsommar fick holländska regeringen avbryta 
marschen på grund av flera dödsfall. Vi tar rast ungefär 
tre gånger per dag vid organiserade rastplatser som vi 
delar med norrmännen och danskarna. Marschen går 
genom staden Nijmegen, över broar, på landsvägar, 
genom små byar och genom lite större städer. Överallt 
står folk och hejar. På de flesta uppfarter och trädgårdar 
har lokalbefolkningen satt upp musikanläggningar som 
går på högsta volym. Bord och stolar är utställda för 
familj, vänner och andra som vill vila en stund. Om man 
tror att Nijmegen kanske är bra för att gå ner ett par 
kilo så har man fel. Barn med godisskålar är alltid nära 
till hands och har man väl börjat äta så är det lika bra 
att fortsätta för annars försvinner humöret tillsammans 
med blodsockret. Under marschens gång så är det 
populärt med sånger. De flesta marschgrupper har 
med sig egna sånghäften och alla andra länder har sina 
favoriter de brukar sjunga. De flesta är på engelska för 
att de civila ska kunna sjunga med. Ofta är sång det 
enda sättet att forcera en trång passage med många 
civila om man inte vill dra ner på tempot så det blev en 
hel del hesa röster.

Om man är intresserad av historia och då särskilt 
andra världskriget så finns det en hel del att göra. 
Bland annat organiseras utflykter till krigsmuseer och 
rundvandringar på viktiga platser under operation 
market garden. Under marschens gång passerar man 
också en bro som amerikanska 101 luftburna lyckades 
ta intakt. Under tredje dagen kommer man till en 
kanadensisk krigskyrkogård där man visar sin respekt 
genom att marschera in och ge honnör samt hålla en 
tyst minut för de som gav sina liv för Europas frihet.

På kvällarna kan man ta bussen in till stan där det är 
festival med dans och öltält i stort sätt överallt. De 
som man kanske träffar där brukar sen festa vidare 
hela natten för att heja på de startande delegationerna 
innan de går hem och lägger sig.

Om ni får möjlighet att gå så är rekommendationen 
från Försvarsutbildarna att man ska ha marschtränat 
minst 40 mil innan. Eller så kan man göra som vi när vi 
fick frågan om vi hade marschtränat något?

”Ja, vi hade en kille som gick marschen förra året”.
Skulle jag sammanfatta veckan i Nijmegen så skulle 
jag göra det med tre ord: Sång, öl och asfalt.

Marscher brukar ju vara till för att vinnas men så är 
inte fallet med Nijmegenmarschen, det är en folkfestlig 
upplevelse som visserligen känns lite i fötterna men 
än dock mest till för att ha roligt och träffa spännande 
människor. Men vi ville ju inte komma tvåa.

Stort tack till alla som var med i år och ett särskilt tack 
till vår ordonnans som ställde upp och fixade så att 
rasterna gick smidigt samt fyllde på vätskesystemen 
med valfritt innehåll.

Om ni vill passa på att uppleva den militära 
gemenskapen med andra nationer så är kanske nästa 
år sista chansen då det pratas om att lägga ner den 
militära campen.

För mer information: 
www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen

Foto: Jörgen Fagerström, Försvarsutbildarna
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ÅTERTRÄFF 
Vid KJ-dagen 2009 var vi 4-5 gubbar, som inspirerade 
av Leif Ecka Erikssons helt riktiga konstaterande om 
att ”årskullsledet var tämligen tunt”, bestämde oss för 
att 2012 skulle bli ett år att minnas för vår årskull. Vi 
”la an i målet” och beslutade redan då, där i höstsolen, 
att vi skulle vara den till numerären största årgång 
KJ som någonsin ställt upp på markaplan på Korsö 
sedan veteranföreningen bildades 1992 (Jubileet 50 
år undantaget). Vi insåg senare också att inte nog med 
att vårt gäng skulle passera milstenen 30 år, KJV skulle 
samma år ta sig förbi 20 år sedan det konstituerande 
klubbslaget för föreningens bildande, vilket ytterligare 

ökade förhoppningarna om att kunna ”återinkalla 
mannarna” i stor skala.Nöjda med detta handslag åkte 
vi sedan hem var och en till sitt och påbörjade ”den 
3-åriga uppladdningen”. Som bakgrund kan också 
nämnas att årgång 1981/82 lyckats samla rätt mycket 
gubbar till återträffar genom åren. 2:a plutons redan 
legendariska middag på Vaxholms Hotell 2 november 
1991 (på dagen 10 år efter GB inryckning!), PB:s 
återträffar -92,- 02, -07 samt att flera naturligtvis 
träffades vid 50-års jubileumet 2006 kan nämnas som 
exempel. Styrkta av detta satte vi målet till att få ihop 
minst 50 man till uppställningen på lördagen 2012. 

Vid KJ-dagen 2011 träffades några av oss igen och 
vi konstaterade, i sedvanligt finväder på däcket vid 
återtransporten till Stavsnäs på söndagen, att nu var 
det dags att inleda skarpt arbete med att leta rätt på 
alla kamrater ute i ”terränglådan”.

Planeringen tar fart
Arbetet inleddes med ett arbetsmöte i oktober 2011 
förlagt till O’Learys, Centralen Stockholm. Gårdfeldt, 
Boysen, Malmborg och undertecknad tog ”första 
spadtaget”,” riktkarlar” utsåg för respektive pluton 
med uppdraget att via moderniserad ”fältapa” ringa in 
gubbar ur egen enhet, vi diskuterade och förädlade 
också ett preliminärt programförslag. Sedan KJ-dagen 
2009 var Jonsson redan i täten för 3:e pluton och på 
träffen 2011 hade vi det stora nöjet att återse en av 
våra C KJ Komp. Mj. Birger Werner som då antagit 
utmaningen som ”Befälsambassadör” för KJV med 
uppdraget att få ut fler befäl på KJ-dagarna, vilket 
passade oss utmärkt. Birger blev naturligtvis då även 
första inbjudna befäl till vår återträff och han tackade 
glädjande nog ja på stående fot. Vi satte även upp en 
website som kommunikations- och informationskanal 

för att sprida vad som nu var på gång.
Arbetsmöte två hölls i mars månad i Jämtländsk fjälluft, 
undertecknad hade tillsammans med Malmborg det 
stora nöjet att besöka Gårdfeldts härbre med tillhörande 
källarplacerad Bodega med bastu, vilken tillsammans 
med stärkande skoterturer ytterligare spädde på 
kreativiteten. Fler telefonanrop till gamla jägarbröder 
kom till stånd, tyvärr dock med begränsat utfall och 
nåbarhet. Men som sagt fjälluft, förplägnad och allt i 
övrigt var de inget som helst fel på, Hammarberg hade 
även nöjet att stifta bekantskap med det jämtländska 
fenomenet ”pissekälkar”, han lyckades faktiskt t.o.m. 
att tillverka ett par som tilldelades husbonden innan 
hemfärden söderut.

I maj kontaktade vi fastighetschefen Fredrik Brehmer 
på Vasallen, numera förvaltare av det vi känner som 
KA1 men som nu kallas Rindö Hamn, ett namn som 
dock inte fullt ut är förankrat bland de närboende på 
Rindö kan tilläggas. Fredrik ställde sig omedelbart 
mycket positiv till ett besök av årskullen och lovade att 
ställa upp med lokaler för föredragning samt guidad 
rundvandring på området, motprestationen var att vi 
besökte några av de fantastiska boendeobjekt som 
numera finns på området, mer om dessa senare.
 

30 år sedan GU, 
U-båten, Polenkrisen 
och MUCK-idén föds81/82
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Med spänning följdes saldos utveckling på kontot 
för anmälningsavgiften parallellt med att nya kalkyler 
ständigt levererades från ”stabstältet”. Påminnare 
om betalning gick ut via SMS, mail, telefoner och 
övrigt som stod till buds, någon fick t.o.m. besök av 
ordonnans. Hade vi så gruvligt underskattat antalet” 
motsträviga chefer som lumpat på cykelskyttebataljon” 
där ute? Men återbuden bestod även av ”onda knän”, 
företagsfussioner och egna verksamheter som inte 
kunde lämnas utan tillsyn. Med mindre än 48 timmar till 
K hade vi 37 + 2 betalningar bokförda och beslutade 
att genomföra fullt program. Kalkyldifferens fick lösas 
jägarmässigt, till det återkommer vi också. Nu var 
förberedelserna över, tid att gå i fält!
KJ-dag 1 fredag tar sin början – mot KA1.

Det var ett glatt gäng som samlades under 
specialbeställd skylt ”Kustjägarnas jubileum” på 
Cityterminalen i Stockholm fredagen den 14 september. 
Mannarna droppade in från rikets alla hörn och vi 
hade nöjet att även hälsa Birger Werner, Karlskrona 
välkommen ombord på bussen som skulle ta oss till 
Rindö/KA1. I Täby gjorde bussen ”kajstuds” och A-dyk 
Ahlin, Bragd samt allas vår Leif Ecka Eriksson anslöt 
till sällskapet. Kamratligt mingel och hög stämning i 
bussen redan från starten, det är fantastiskt att se hur 
snacket drar i gång i ett sådant här gäng fast det ligger 
decennier emellan sen senaste mötet för många, en 
härlig anda du aldrig kan skapa i ett ”civilt gäng” 
hur många Kick-Off’er du än genomför för att bygga 
broar. Ecka Eriksson bjöd på lite militärhistoria under 
passagen förbi Vaxholms fästning och väl framme på 
Rindö/KA1 mötte Fredrik Brehmer upp, hälsade oss 
välkomna och anvisade den ”nya” matsalen (numera 
dock tomställd) som bas för besöket. Där startade 
programmet upp med intressanta föredragningar av i 
tur och ordning en av våra andra C KJ Komp Hans-
Jochen Seifert, Ecka Eriksson samt vår egen PB/
Befälselev Mikael Åkerström, då 85 Åkerström nu 
Öv. Åkerström och chef för Göteborgs Garnison, 
sannerligen en imponerande militär karriär.

Efter föredragningar vidtog rundvandring på området 
under ledning av nämnde Fredrik, ner via biografen, 
minörhamnen (numera fylld med inte allt för billiga 
båtar av Yacht karaktär istället för MUL:or, patrull- och 
200-båtar), förbi vattenhall, markan och upp till kasern 
3 som tidigare nämnts numera är ombyggd till borätter 
i flermiljonklassen. Vi besökte ett par av dessa mycket 
smakfullt inredda lägenheter, av kassbat och av den 
haschdoftande inomhusluften fanns naturligtvis inget 
kvar. Även Brandstationen var under ombyggnation 
och i den skulle nio stycken lägenheter färdigställas 
med imponerande takhöjd. På sikt skall alla kaserner 
byggas om och området innehålla ca 450 lägenheter 
men då pratar vi på tjugo års sikt. 

Efter visningen var vi några stycken som fångade 
tillfället att åter ta oss genom tunnel upp till KJ-kasern 
2, Fredrik hade dessutom vänligenheten att låsa upp 

Dagen D rycker närmare
Så infann sig september och den efterlängtade helgen 
var endast 2 veckor bort och jag kan inte undanhålla 
er lite av vad som hände under perioden ”K-14 dagar”. 
Eftersom 65 föranmälda intresserade fallit till under 
30 ”fullvärdiga betalande deltagare” fick Malmborg, 
Gårdfeldt, Jonsson och undertecknad övergå till 
”ständig passning” på mailen och telefonerna. Vid civil 
projektledning har skribenten för vana att upprätta 
ett styrdokument, vanligen kallat projektplan, samt 
förankra denna bland intressenterna. Det är bara att 
erkänna att här hade vi i stället kört med ”tummen i 
vädret och ett dj… la glatt humör” vilket t.ex. gjorde 
att riskanalysen tagits med en klackspark d.v.s. inte 
genomförts alls. Skulle evenemanget gå i stöpet? 
Transporter behöva avbeställas? Programmet läggas 
om?

Intresseanmälningarna 
strömmar in och 
transporter säkras
Nu var vi framme i juni månad och antalet inkomna 
intresseanmälningar började ta fart på allvar. Jonsson på 
3:e hade efter en trög start åstadkommit en formidabel 
spurt och passerade 2:a pluton och närmade sig full 
pluton, nästan 30 man. Vi toppade med 65 namngivna 
intresserade inklusive 4-5 befäl och stärkta av detta 
påbörjade vi upphandling av transporttjänster och 
förplägnad med en kalkyl baserad på 50 gubbar, 
målet var inom räckhåll! Eftersom årskullsdagen var 
fredagen innan KJ-dagshelgen bedömde vi att ca 
15 kamrater skull falla ifrån pga. ”motsträvig chef 
på jobbet med bakgrund inom cykelskyttebataljon”, 
indragen permission av hustrun och varianter av detta. 

Med en grupp på 50 man tog vi in anbud på buss 
(Stlm-KA1), båt (Rindö- Korsö-Sandhamn-Korsö) och 
ärtsoppa till fredagslunch och landade på en dryg 
femhundring per gubbe. 

Nämnas kan att vi från början hade idén att åka 
200-båt men hör och häpna följande: En civil 
registrerad 200-båt (det finns ett fåtal kvar) är 
godkänd att transportera 12 st! personer med ”lätt 
handbagage”. Jämför detta med 40 stridsutrustade 
jägare med tross, båtbesättning, plutonsmaterial, 
understödsvapen inkl. alla ammunition… och båten 
flöt ju i alla fall! Sjöfartsverkets riktlinjer måste anses 
häpnadsväckande för att använda en mer diplomatisk 
formulering än ”hål i hövve”.

Gårdfeldt under vaktombyte på slottet
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den samma ur ”den långa dvalan” och några mannar 
fick möjligheten att åter andas ”beväringsdoft och 
trampa på plan 2”. 

“Kasernen är tomställd men i 
övrigt intakt sedan 1982 och 
jag kan garantera, luktminnet 
återskapade en del  övr iga 
minnen!” 
Återsamlade i matsalen intog vi ärtsoppa och 
punschknapp som den militära traditionen påkallar, vi 
tackade Fredrik Brehmer för gästfriheten, beordrade 
sedan packning på och tog oss ner till Genadjärbryggan 
för avtransport till Korsö.
Båtmingel och angöring Korsö
Vid 14-tiden lämnade vi Rindö/KA1 bakom oss i 
chartrad båt M/S Tärnan med egen skärgårdsbar 
vilket bidrog till att höja stämningen ytterligare. Vi hade 
fantastisk tur med vädret, styv kuling och hällande 
regn d.v.s. perfekt jägarväder vilket gjorde sjöturen 
ståndsmässig. Mera mingel och glada lumparminnen 

utbyttes och trafiken till baren var ”frekvent och jämn”. 
2,5 tim sjötransport gick fort med dessa förutsättningar 
och vi satta foten på betongbryggan på Korsö väl innan 
kl 17 hundra. Efter inkvartering på plan 2 i ”storstugan” 
närmast markaplan och mera plutonsvis mingel samt 
omriggning till lämpligt yttre för kvällens kamratmiddag 
på Sandhamn, bar det av till matsalen för ytterligare 
föredragning samt filmvisning. Birger Werner bjöd 
på en mycket personlig och uppskattad dragning 
om sin militära karriär från ”Från vpl signalist till 
Kustjägarkompanichef och lite om tiden därefter”. Ecka 
Eriksson berättade sedan med sedvanlig medryckande 
inlevelse hur situationen var på stränderna runt U-137 
i oktober 1981 som introduktion till den mycket 
intressanta filmen ”YTSPÄNNING – U 137”, en film 
som beskriver ubåtsincidenten med perspektiv inifrån 
och medverkan av flera makthavare som deltog i och 
påverkade händelseutvecklingen, även Ecka och 
Hans-Jochen medverkar i filmen. Mycket sevärd, har 
visats på Marinmuset i Karlskrona under sommaren 
2012. 

Sandhamn – ett kärt 
återseende
På kvällen var det så dags för de som de flesta nog 
ändå rankat som fredagens höjdpunkt – kamratmiddag 
på Sandhamns Värdshus. Strax före 19-hundra satte 
M/S Tärnan bogen i ångbåtsbryggan i Sandhamn 
och efter den korta promenaden förbi den klassiska 
Dykarbaren var runt 40 gamla kustjägare årgång 
1981/82, inklusive ett antal befälskamrater, uppsuttna 
för en 3-rättersmiddag på Värdshuset. Och vilken 
middag det blev!!… om denna kunde en separat 
artikel skrivas! Ecka Eriksson satte omedelbart tonen 
för sången och flera bröder tog vid i allt från klassiska 
Taubetolkningar till vällagrade ”sång eller språng” 
melodier med försångare. Talen avlöste varandra i strid 
ström och stämning var näst intill magisk. Ett antal 
kamrater omnämndes för insatser som gjorde kvällen 
möjlig och flera sånger följde. En mycket, mycket 
lyckad och minnesvärd middagskväll genomförd med 
stil och profil, med ”klacken i backen och blicken 
i nacken” och med en fantastisk kamratlig och 
uppsluppen stämning där alla bidrog. Här löstes också 
den uppkomna kalkyldifferensen för upphandlade 
transporter, en basker vandrade runt middagsborden 
med uppmaningen att ilägga det varje enskild man 
kunde avvara med löfte om att ett ev. överskott skulle 
tillfalla KJV. Kamrer Gårdfeldt kunde förnöjsamt senare 
under kommande lördag meddela att kassabristen var 
avhjälpt fullt ut, stort! Som avrundning intogs någon 
ytterligare öl på Värdshusbaren innan Tärnan vände 
åter till Korsö vid 23-hundra. Några vältränade bröder 
anmälde att de gick över i ”gå på marsch” och vek av 
in på Dykarbaren för enskild överläggning vilket också 
innebar eget ansvar för hemtransport och båsgång. 
Avrundning och tapto
Naturligtvis kunde ingen båsa direkt på en sådan här 
upplevelse utan ”gradvis adrenalinsänk” genomfördes 
i mindre grupper i och runt förläggningen och på 
Markan på Korsö. Dagen och kvällen summerades, 
ytterligare GU-minnen sammanställdes och 
korrigerades. En kul grej att notera är just detta att 
olika personer bär på olika minnen av t.ex. delar av en 
övning eller en händelse och att man tillsammans kan 
lägga ”hela pusslet ” vilket ofta mynnar ut i ”Å f..n, var 
det så det var! och mera garv. 

Jag kan intyga att det var ett mycket nöjt gäng gamla 
kustjägare som knoppade in denna natt mot lördagen, 
för vissa blev det som vanligt gryning innan taptot gick. 
Lördagen som sedan kom innebar att årskullen gick 
upp i det ordinarie programmet för KJ-dagarna 2012, 
en lördag som helt traditionsenligt bjöd på en riktig 
”indiansommar med blåkupa” för att citera Malmborg 
i hans förnämligt nedtecknade sammanfattning av 
helgen, d.v.s. strålande sol och klarblå himmel. Om 
den sedvanligt trevliga och stärkande KJV-lördagen 
kan en separat artikel skrivas men det hoppas jag 
någon annan gör i år. Jag måste ju dock ändå redovisa 

det antal som till slut ställde upp bakom årskullsskylt 
1981-82 på lördagseftermiddagen, 34 st blev det 
officiella antalet KJ-gubbar som avlämnades till KJV 
ordförande Göran Hagberg. Vi tappade några mannar 
från kamratmiddagen som inte hade ”full helgpermis”. 
Birger Werner hade möjlighet att ställa sig bakom 13 
st olika årgångsskyltar (KustJS 1970-83), vi tackar dig 
extra för att du valde vår skylt och förstärkte oss detta 
år!

Vi kan inte annat än uppmana och rekommendera er 
alla KJ-bröder av andra årskullar, tag chansen när den 
finns, dra ihop ert gamla gäng och gör något extra 
minnesvärt ihop! Lägg dagen tillsammans med KJV’s 
KJ-dagar i september och vi lovar – ni får en kanonhelg 
att minnas långt in i framtiden!

En höjdare från 
utbildningsåret 1981/82
Vid övning omfattande ”våldsam landstigning med 
gummibåt”, som del av en uppvisning för internationella 
militära gäster, var nog farten väl hög varför gummibåt 
med motor i mitten av en formation av 3 gummin for 
över en mjukt rundad klippa, upp i en gräsbeklädd 
del av aktuell ö och stannade mot en tall. Mj. Werner 
utropar då på sin klingande Blekingska:

” –Va fan grrabbar! Det är ingen djävla jordfrräs!”

Håkan Hammarberg 
KJ 81/82

Veteranerna Jochen och Rellie med anhöriga på Korsö. Bilden är ur filmen Kustjägarna 2012. För information om hur filmen kan beställas se sidan 58.
Foto: Bo Nellhag
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Torsten Dahlén
KJ 1956-2012

När jag ombads att berätta något om hur det var när 
vi började utbilda svenska kustjägare, så kom jag att 
tänka på fänrik STÅL. Inte på den första strofen i dikten 
som börjar ”till flydda tider återgår min tanke än så 
gärna”, utan på den, där den unge studenten ställer 
frågor om Finlands sista krig. Och den gamle gubben 
fänrik STÅL svarar ”Jo, därom kan jag ge besked, om 
ni så vill, ty jag var med”.

Det var på hösten 1956 som vi, ett antal utvalda 
trupputbildare, samlades i Oskar-Fredriksborg för 
att kompletteringsutbilda oss själva till att utbilda de 
första kustjägarna inom det svenska försvaret. Var och 
en av oss var specialist inom sitt gebit och nu bytte 
vi kunskaper med varandra och gav oss sedan på 
det nya, som t.ex. att pussla ihop en Klepperkanot. 
Utredningar och skriverier om behovet av speciella 
soldater för skärgårdsförsvaret hade vi tagit del av 
och några av oss hade varit med i försöksförbanden 
under krigsövningarna. Men vad skull egentligen de 
nya soldaterna kunna och hur skulle det gå till?

Vi testade oss själva på allt som vi resonerade oss 
fram till att vi borde kräva av våra soldater. Först inne 
på Oskar-Fredriksborg, sedan ute i Nämdöskärgården 
med bas på pensionatet på Nämdö.

Navigering i övärlden både dag och natt i vår första 
300-båt och i kanot. Där lade vi grunden till den 
lokalkännedom som behövdes för kommande års 
isrekognosering, som säkert många av veteranerna 
haft nytta av på sina privata vinterutfärder.

”Lyxlivet” på Vesterlunds pensionat byttes mot nätter i 
två- och fyrmanstält på Korsö.

En natt slog kung Bore till och snön föll på våra tält 
och på långa sergeanten Olle Bergius bara fötter, 
som stack ut från tältet. Den värmande frukosten kom 
från våra Trangiakök, på vilka också sergeant Valter 
Hårdsten lärde oss laga nyfångad fisk.

Nå, befälskursen tog slut och efter juluppehållet så 
kom de, det dryga 80-talet värnpliktiga, som frivilligt 
anmält sig till en utbildning, till något helt nytt inom 
försvaret.

Ett av de första utbildningsmålen vi hade var att 
förbättra soldaternas kondition. Det gjordes genom 

att alla förflyttningar gjordes med språng (ända till 
utryckningsdagen). Dessutom sprang vi varje lördag 
fram och tillbaka till Rindö Smedja, en övning som 
några av de gifta soldaterna bad att få flyttad till 
fredagarna. Skälet: ”Vi bara sover när vi kommer hem”!

Södra fältet och Myttinge blev väl kända, ja i grunden 
skulle man kunna säga. Både med vapen i hand 
och vapenlös skulle fienden kunna nedkämpas av 
den svenske soldaten, och i allt från kullerbyttor till 
knivkastning instruerade Nils-Gunnar Olivenbaum.

Så kom så småningom våren och islossningen. Och 
sjölivet! Navigeringsutbildningen i lektionsrummen 
övergick till praktik i de nya 300-båtarna och 
konditionsträningen blev Rindö runt i kanot.

Oskar-Fredriksborg lämnades och sommarens 
zigenarliv började. Järflotta, Bodskär, Korsö, Yttra 
Hamnskär och några öar till blev för längre eller kortare 
perioder jägarbaser. Fanns det ingen ö att ty sig till, 
så fanns alltid MUL 10 med Valter Hårdsten som 
skeppare, som stödfartyg. Ljudet från MUL 10:ans 
maskineri ökade alltid paddeltakten, för där ombord 
fanns MAT!

Det levdes ett riktigt jägarliv den sommaren. Spaning, 
övervakning, överfall, tysta och våldsamma anfall både 
dag och natt genomfördes med skarp ammunition 
på sätt som gav respekt och förvåning från såväl 
inspekterande chefer som gästande utlänningar.

Men sommaren tog slut och sedan kom den stora 
krigsövningen där repetitionsförbanden och deras 
chefer utsattes för de mest fantastiska saker av 
B-sidans kustjägare. I alla fall så här 40 år efteråt.

PS.
MUL 10 finns i augusti 1996 i Mariefreds hamn under 
namnet Brainware.

Foto: Bo Nellhag
KJ Lars Gillström vid våldsam landstigning på Bodskär augusti 1957 

KJ FRÅN BÖRJAN
”Jo, därom kan jag ge besked, om ni så vill, ty jag var med” 

Torsten Dahlén

5756



59

Bild: Försvarets Bildbyrå

Vårt viktigaste jobb är att rädda liv. Det tar vi självklart aldrig betalt för. Men vad många inte vet, är att det kan kosta båtägaren både fyr- och fem siffriga belopp om det inte är någon akut sjönöd med fara för liv – sådana är  reglerna till sjöss. Du måste alltså ha extrem otur och hamna i livsfara för att vara säker på att få gratis hjälp. Eller vara medlem i Sjöräddningssällskapet. Då kostar det ingenting att få hjälp vid t.ex. motorstopp eller roderhaveri. Det är vårt tack till alla våra medlemmar för deras stöd. Vi får nämligen inga bidrag  från staten utan är helt beroende av ideella insatser, gåvor och medlems  avgifter.  Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Öppet styrelsemöte

Torsdag 6 december, 2012, på k1 mässen,  

lidingövägen 28, sthlm.

Anmälan i vakten

Kl 17.00 Öppet styrelsemöte i 
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Svensson@kustjagarna.se för inpassering 
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