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Kustjägare med rätt att göra reklam för sig själva 

 

Av PHILIP WAHREN 

GÖTEBORG; På stranden sitter årets kull av plutonsbefälselever på KA4. - 

Från älven kommer delar av ett förhand med nästan  fä.rdigutbildade kustjägare från, 

KA 1 i Vaxholm. Det är uppvisningsövning, och snart ska ett 40-tal elitsoldater inta 

ett fiendefäste !med hjälp av attackdykare, landstigningsbåtar och helikopter. 

 

Från vattnet kommer en landstigningsstyrka på gummiflottar för att anfalla 

område som tagits av fienden. 

Det är så här det går till när marinen värvar nya aspiranter till den här 

mycket hårda, och därför frivilliga kustjägarutbildningen. Plutonbefälseleverna 

är nästan lika gröna som gräset och uniformerna. För det 100-tal som redan anmält 

sitt intresse är det nyttig tankeställare att få se kustjägarna i aktion, och få 

prata med dem någon timme. 

KLICKADE 



Det var nog tur att det inte var någon fiendesida inblandad vid detta tillfälle. En 

av landstigningsbåtarna strejkade och truppen fick ta sig i land vadande. 

Helikoptern dök upp något försenad, trots att det är mycket viktigt att hålla 

tiderna exakt på sekunden vid en sådan här manöver. 

SA TUFFA 

Men syftet att exponera materielen och hur man blir efter ett års tuff 

värnpliktsutbildning uppnådde man. 

För det var nästan uteslutande 

värnpliktiga som stod för 

uppvisningen, nertransporterade i 

buss från Vaxholm 

Annars visar sej kustjägarna 

väldigt sällan på västkusten, spe-

ciellt sedan det dragits ned på 

krigsförbandsövningarna. Så 

fienden får väl nästan lov att 

komma från öst om man ska ha 

ordentlig terrängkunskap. 

 

 

 

 

 

Från luften kommer en förstärkning i helikopter som dirigeras ner till marken 

av de som redan tagit sig iland vattenvägen (foto Ingvar Svensson) 

 

HÅRDA TAG 

Den närmaste månaden väntar nya test för de som anmält intresse att bli 

kustjägare. Ungefär 30 man tas ut från KA 4 till fortsatt utbildning i Vaxholm. Att 

den är hård visar den höga procenten som faller ifrån under det att 



kustjägarutbildningen pågår. 20 procent blir tvungna att avbryta, för det mesta på 

grund av fysiska orsaker som ryggont och liknande. 

Men ibland också bland de som trott att det skulle vara något helt annat. 

DISCIPLIN 

Men enda grundkravet på de som ska genomgå utbildningen är att de är fysiskt 

fullt friska svenska medborgare av manligt kön. Och så får man väl tro lite extra 

på det här med disciplin och ansträngningar till sista svettdroppen. 
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Fi hade ingen chans 

 

GÖTEBORG (GT) Den lede fi har inte en chans mot de svenska kustjägarna, den 

verkliga eliten inom vårt försvar. 

Detta skulle en kustjägarpluton från KA 1 i Waxholm bevisa för KA4:as 

värnpliktiga. Klockan K var utsatt till 8.45 i morse. Plats: En liten strandremsa 

inne på KA 4. 

Strandremsan hölls av fienden. Kustjägarna gick till motattack. Först kom 

attackdykarna. De gör "grovjobbet" genom att kolla att kusten är klar för 

styrkan som ska sättas i land. 

Tre gummibåtar fulla med kustjägare attackerade stranden. Full fräs rakt upp 

p å  l a n d .  E n  a v  b å t a r n a  f i c k  a v  m o t o r f e l  ( ! )  o c h  s t y r k a n  



o m b o r d  f i c k  t a  s i g  i l a n d  g e n o m  v a t t e n t r a m p n i n g  m e d  

s p r å n g .  G i c k  b r a  d e t  m e d  

 

U p p v i s n i n g e n s  s y f t e  v a r  a t t  v i s a  b l i v a n d e  k u s t j ä g a r e  p å  K A  

4  v a d  d e  f ö r v ä n t a s  k l a r a  a v  

Kustjägarna jagar folk 

Nu går Kustjägarskolan ut och värvar. I går visade man upp sina kunskaper 

för befälsskolan på KA 4 i Göteborg. Topptränade killar gav en bejublad 

föreställning med dykaranfall och helikopterlandsättning omväxlande. Om 

dryga veckan visar det sig om insatsen ger resultat. Då börjar 

kvalificeringsomgången på KA 4. Till jägarutbildning — förmodligen den mest 

krävande inom försvaret — går det inte att kommendera någon. Alla sökande 

måste vara frivilliga. SIDAN 6 

 

KA 4 föll för kustjägare 

Ett 40-tal kustjägare anföll och erövrade stora delar av Älvsborgs 

Kustartilleriregemente, KA 4, på torsdagsmorgonen. Motståndet var obefintligt, 

ty så hade övningsledningen befallt. Solen sken och en vänligt sinnad 

gråsparvsunge landade bland befälen samtidigt som en fientlig helikopter 

under starkt dån gick ned på stranden nedanför fotbollsplanen. Allt flöt fint, 

som på en instruktionsfilm. Övningen hade tillkommit för att locka ål-

dersklassen på KA 4 att frivilligt söka den betydligt hårdare utbildningen sent 

kustjägare. 

 

Bland dem som redan förhandsanmält sitt intresse till jägarutbildningen på 

KA 1 i Vaxholm finns vår färska femkamps-medaljör George Horvath, som just 

ryckt in på KA 4 i Göteborg. Men han skall helst inte komma ensam. 

— Vi behöver åtminstone 25-30 frivilliga från Göteborg, säger 

jägarchefen, överstelöjtnant Bengt Molin, som kommit hit tillsammans med 

förevisningstruppen efter en äventyrlig resa. Två gånger exploderade 

bussdäcken och grabbarna fick inte många timmars sömn före övningen. 

— Det behöver de inte heller. De är mycket vältränade. Det behövs inte 

några fysiska underverk, men de måste naturligtvis vara fullt friska och ha 



en god portion "djävlar-anamma". Vi jobbar i ett högre tempo. Vilja och 

initiativförmåga är bland de viktigare egenskaperna. 

I övningens slutskede svepte tre gummibåtar in med ca 30 knops fart mot 

anfallsmålet. Två studsade upp på stranden i full fart, men den tredje fick 

motorhaveri — propellern skadades på något undervattenshinder. 

 

 Drog båten! Då hoppade grabbarna i vattnet och drog båten efter sig 

Iland skulle man ... 

 

Innan den båtburna attacken sattes in hade en grupp dykare tagit sig iland 

och upprättat ett brofäste. Iförda s k torrdräkter med uniformen under 

simmade de i övervattensläge. Det var helt enkelt för grunt. I normala fall 

går de ca fem meter under ytan och andas syrgas för att inte efterlämna 

några skvallrande bubblor. 

Av de ca 220 kustjägare, som antas varje år, blir 10-12 dykare. Många fler 

söker, men behovet  i den nuvarande försvarsorganisationen är inte större. 

Utbildningen i övrigt är gemensam och omfattar stundtals väldigt krävande 

övningar. Trots den hårda förhandsgallringen är bortfallsprocenten närmare 

20. 

 Skador 

— Det är oftast gamla dolda skador, som kommer i dagen, säger skolchefen 

Bengt Molin. Det är däremot inte många som ger upp för att tjänsten är 

krävande. 

Om dryga veckan drar KA 4:s skolchef Jan Svenhager igång 

kvalificeringsomgången George Horvath och hans kamrater. 

Det finns redan en pluton på 20-talet man bland den nyinryckta 

befälsomgången, som aspirerar på en plats på kustjägarskolan. 

— Jag hoppas dock att ytterligare några kommer att visa intresse efter 

den här  förevisningsövningen och anmäla sig, säger överstelöjtnant 

Svenhager. Övningen varar i tre dagar och blir något av utmattningsövning 

med inlagda kunskapsprov. Vad vi testar mest är dock viljan. En stark vilja 

täcker en och annan brist i konditionen, som vi efter några veckor här på 

förbandet ännu inte hunnit bygga upp. 



 Exklusiva 

Kustjägarna är ett mycket exklusivt förband — årligen utbildas bara ett 

kompani. Deras uppgifter består bl a i att spana och att slå ut små 

överraskande anfall. 

Utrustningen är tung och omfattande, men styrkan avlägsnar sig sällan långt 

från havet. Kraven på precision är höga — det är inte så lyckat att komma 

minuten för tidigt och simma rakt in i den egna understödjande granatelden. 

Gårdagens förevisning var premiär i sitt slag. Premiär begår också den 

inneliggande befälsskolan. Den tillhör första kullen i den nya befälsordningen, 

träder i kraft från 1983. Då kommer allt befäl att bestå av officerare med en 

gemensam grundutbildning. Denna kan sedan byggas på med nya kurser. Den  

lägsta graden i framtiden blir löjtnant. 

SVEN ULLGRED- 


