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Hej!.
Jag är redaktör får den nyq "Västbrisen" och

vill ta tillfället i akt att presentera mig.
Min fåmoppning är att vår nya garnisonstidning skall växa in j sin nyq skepnad liksom

ledaren
Text: Bo Andersson
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KA4 stöpts om till Amf 4. Alla som tidigare
läst "Skyddsvästen" skall kunna känna
igen sig samtidigt som de skall kunna pnna
nya inslag och nya ~/ags reportage.
Själv pnns jag på Infosektionen på Amf 4, och
tar ödmjukt, glatt och gärna emot synpunkter;
tips eller klagomål från läsekretsen!. Detta är

"KA 4 blir Amt 4
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Ett historiskt

steg"

Text: MariaTolinsson
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"Rapport från HMS Carlskrona"
Text:LarsNilsson
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Er tidning. Ta chansen att vara med och
utforma den:
På återseende j nummer 2 ) juni.
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"Våra egna prinsar i Karlskrona
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nyttYO-program"
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"Profilen" Gun Strandberg
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Tre sidor KAFyren "Än lever Kustartilleriet"
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"Reservofficerare går samman" samt vårens program.
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"VÄSTBRISEN", ja det är namnetpå
vår förbandstidningfrån och med detta
nummer.Vår tidning skall tillsammans
med MARINNYTT,
NORDOSTBRISEN och
SYDBRISEN i första handbevaka
och informeraom den marina
förbandsverksamheten
längsvåra
kuster.Oaktatdennahuvudinriktning
kommer vi naturligtvis att uppmärksammaoch informeraom övrig militär
verksamheti Göteborgsgarnison.
Hemvärns-och frivilligverksarnheten
kommerdock att bli nedtonadi och
med att SödraMilitärdistriktet i sin
tidning koncentrerarsig kring denna
verksamhet.
Ytterligare nyheterär att den tidning
(KA-Fyren) somregementetskamratförening utgivit nu inordnasi
VÄSTBRISEN. Det främstaskälettill
dennaförändring är att vi får ett
bredareinformationsflödetill en större
läsekrets.På ett naturligt settkommer
då de anställda,som ännuinte gått
med i kamratföreningen,i kontakt med
dessverksamhet.Samtidigtfår
kamratföreningensmedlemmaren
bättrekontakt med dagensutbildningsverksamhet.Ett annaticke oväsentligt
skäl är ekonomin.En gemensam
tidning ger totalt settlägre tryck- och
dis tri b u ti o nskos tnader.

Sammantagetär jag övertygadom att
vi är på rätt väg med informationstjänsten.När väl strukturenpå tidningensatt sig är det dagsatt återta
förlorad mark avseendeinformation
över datamedia.
Vad gäller denpågåendeverksamheten
har det väl knappastundgåttnågonatt
det ånyo är ont om pengari Försvarsmakten.Traditionellt har det alltid
funnits en skillnad mellan förbandens
budgetförslagoch högkvarterets
uppfattningom vad verksamhetenbör

kosta.Inför 2001har dock denna
skillnad varit osedvanligtstor.Efter
genomfördaverksamhetsdialoger
och
en påtvingadramreduceringpå grund
av överutnyttjandetförra året om ca
700 mkr återstoden differenspå 1400
mkr för den totala förbandsverksamheten.Detta har inneburit
förnyadedialogersomresulterati
verksamhetsreduceringar
och
ambitionssänkningar
för samtliga
förband skolor och centra.
MarinensslutövningSAMMARIN
somplaneratstill västkustenär flyttad
till ostkustenoch Stockholmsområdet.
Orsakenär framför allt
ombaseringskostnaden
för fartygsförbanden.
För vår egendel är reduceringen12
mkr vilket motsvararstyvt 5 % av hela
budgeten.I sparbetingetingår en
allmän ambitionssän~ing avseende
resoroch rörliga lönetillägg.Vidare
sänksservicenivåni garnisonsverksamhetenoch på våra skjutfält.
Inom underhållstjänsten
tvingasvi ta
risker och skjutavisst underhållpå
framtiden.Den störstaposten,ca 5
mkr, är att deltagandei den internationella övningenNordic Peacei norra
Norge utgår.Detta är ytterstbeklagligt
bådeför de befäl och värnpliktiga som
planlagtsatt delta.I ställetgenomförvi
en bataljonsövningi hemmavattentill
en avsevärtlägre kostnad.Trots ett
tufft sparmåltyckerjag ändåatt
situationenär hanterbar.Min absoluta
strävanär att sålångt möjligt bibehålla
kvaliteteni det vi gör och hellre
reduceramed hela aktiviteter.

Glöm inte att snart är det vår.
Tänk positivt!
Bo Andersson
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Generalinspektören
för marinen TorstenLindh medadjutant samtChefenAmf 4 ÖversteBo Anderssonoch hansställföreträdare
Överste[jjitnantH-R Wiikmark.

På grund av ett missf6rstånd
kom inte artikeln om KA 4:s
namnbyte till Amf 4 med i
sista numret av "Skyddsvästen". Nu vill vi på
Västbrisenredaktionen rätta
till detta misstag och publicerar därfar artikeln i detta
numret eftersom vi tycker att
det är av stor vikt att uppmärksamma detta historiska
ögonblick.

Efter nästanhundraår har
kustartilleriet gått i gravenoch upp ur
askanstigerden nya amfibiekåren.
Den 26 oktober2000hölls högtidliga
ceremonier bådepå nya Älvsborgs
fästningoch Vaxholmskastell, då de
bådaförbandenKA 1 och KA 4
officiellt bytte namntill Amf 1
respektiveAmf 4. På nya Älvsborgs
fästningtaladechefenför Amf 4,
översteBo Anderssonför personalen
som stoduppställdapå borggården.
- 'Namnbytetsomnu sker är en direkt
följd av vårensriksdagsbeslutavseendeFörsvarsmaktensorganisation.
Iden till namnbytetär dock inte ny, då
det redani början av 1990-talet
framfördesönskemålom att bättre
anpassavapenslagetsnamntill att mer
korrekt speglaverksamheten'inleder
Bo Andersson.
Han talar sedanvidare om att framför
allt mångayngre officerarelänge
efterlyst ett namnmed störreamfibieanknytning,men att organisationen
samtidigtmåsterespekteraoch ta i
beaktandeden äldregenerationens
officeraresom varit med och byggt
upp kustartilleriet KA4. 'Dessa

officeraresvärnandeom vårt arv och
våra traditionerfår inte negligeras
och sopasundermattan'
Av slutningsvis uttryckte Bo Andersson
för hoppningarom att amfibiekåreni
sin nya skepnadskall gå in i det nya
ske:detmed framtidstro,gemenskap
ocll kvalitet somhonnörsord.
KonteramiralenTorstenLindh beorsamt
draldedärpåbaskerpåtagning
utbringadeen gemensamskål för
amfibiekårensbildande.Alla höjde
sinaglas och det skåladesglatt i leden.
Efter ceremoninpå Älvsborg fortsatte
festligheternamed en gemensam
middagi matsalendär det bjöds på
bådegod mat och vin, samtkaffe med
avec.Påkvällen avfyradesfyrverkerier
nerifrån hamnensompersonalen
kundebevittnafrån Mässen,och sedan
ge sig in i dansensvirvlar. Och därmed
hademantagit ett värdigt farväl till det
gamlakustartillerietför att nu blicka
framåt i skepnadav ett starkt,modernt
amfibieförband.

.

Text: Maria Tolinsson
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KaptenLars Nilssonfrån Amf 4
har flygit ikapp HMS Carlskrona
på dess(drd runt jorden och ger
osshär en reseskildringfrån sina
veckori Sydamerika.
Under långresanmed HMS Carlskrona
200l har tio fänrikar från Amf 4
tjänstgjortunderperiod l (vecka0109). En fänrik tjänstgörnu under
period 2 (vecka09-16).Under de sista
två veckornaav period l fick jag
möjligheten/uppgiftenatt följa
elevernapå resanoch förberedadem
för hemkomstentill Amf 4.
Min resastartadepå Landvetter
fredagenden niondefebruari i-5
graderskyla. Efter två
mellanlandningari Europahamnade
jag cirka ett dygn senarei +27 graders

värmepå flygplatseni Santiago,Chile.
Efter en vinglig fård längsslingriga
chilenskavägartillsammansmed
chefenför Örlogsskolorna,
kommendörenMats Lindemalm,
nåddevi Valparaisooch HMS Carlskrona.Väl ombordträffadejag
elevernasomefter sexveckors
långresainte sågalltför tagnaut. De
hadeprecis anläntefter 13 dygnsfård
från RobinsonCrusoe-ön.
Efter två dagarfyllda medutflykter
kring Valparaisovar det sådagsatt
anträdaresansöderutmot Punta
Arenas.Efter tre dagarsgångoch
sjösjukanåddevi söderom 40:e
breddgradenoch fortsatteinomskärs.
Där börjadesjösjukange med sig. På
vägentill PuntaArenasgenomförde
elevernautbildning som till exempel
stridsbåtsutbildning,skyddstjänstoch

Ra 180dartutbildning. Man hade
ocksåredovisningav specialarbeten.
På morgonenden 18 februari lade vi
till i PuntaArenasoch påbörjadeen
två dagarsdelvis regnig och kall
vistelsei en stadkänd för sitt stora
pingvinbestånd.
Därifrån fortsatteresantill Buenos
Aires och ett dygn senarepasseradevi
genomMagellanssundoch ut på
Atlanten. Efter ett besöki Buenos
Aires och desssevärdhetervar det
dagsför hemresa.Måndagenden 26
februari lämnadejag och våra elever
fartyget för att 24 timmar senareåter
kännafast svenskmark underfötterna.
Lars Nilsson
KadetthandledareAmf 4
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Att prins Carl Philip läser till
officer i Karlskrona har väl
knappast undgått någon.
Men där finns ju faktiskt fler

än en prins...
I Karlskronamöts det historiskaoch
det framtida försvaretpå ett mycket
påtagligtsätt.Den gamlaanrika
"Bataljon af Trolle" hyserförsvarets
blivande yrkes- och reservofficerare,
våra egnaprinsar.För att tillmötesgå
de växandekravenpå bred kompetens
och kunnamäta sig med den civila
arbetsmarknaden
har marinens
yrkesofficersutbildninggenomgått
flera viktiga förändringarbarade
senastetvå åren.
Ett program med bredare teoretisk
kompetens för alla
Från och medjanuari 1999är den
tvåårigautbildningenuppdeladi en
teoretiskoch en praktisk del, där man
inleder med två terminer teoretisk
inriktning vid militärhögskolornai
Halmstad,Östersundoch Karlberg.I
och med att man startadeupp i januari
har de två första elev-kullarnafått
börja i lite omkastadordning med en
inledandetermin i Karlskrona,men
dettakommer att vara redigerattill och
med terminstarteni september2001,
då elevernainleder somplaneratmed
den teoretiskadelen.
I Halmstadkommerelevernafrån alla
tre försvarsgrenaroch huvuddelenav
Försvarsmaktens
förband.Med några
få undantagfinns försvarsmaktensalla
yrken representerade
vid skolan.
Därtill finns armeoch marineleverfrån
Estland,Lettland och Litauen representeradevid programmet.'En
motsvarandeelevmångfaldtorde inte
återfinnasvid någongrundläggande
officersutbildningi världen' säger
Mats Johansson,chef för yrkesofficersprograrnmetpå militärhögskolani Halmstad.
Utbildningen vid militärhögskolan
indelasi de tre skedena;chef!

Am! 4: s blivande yrkes- och reservofficerare på kadettskolan i
Karlskrona.

Foto: Maria Tolinsson

instruktörsskedet, huvudskedet och
det internationella skedet. I chef/
instruktörsskedetutvecklarman den
gemensamma
rollen som ledaregenom
bland annatmanagementoch ledarskap.Under huvudskedetläserman
taktik och teknik ur de tre försvarsgrenarnasrespektiveperspektiv,men
ävenstatsvetenskap
och försvarsmaktensfyra uppgifter.I det internationella
skedetläserman militärengelskasamt
behandlarfrågor gällandeinternationell samverkan.Utöver dessatre
skedengenomförsocksåspecialkurser
där elevernaläser5 civila högskolepoängpå högskolaper termin.
De civila högskolepoängen
läserman
ävenunderde två praktiskt inriktade
terminernapå kadettskolani Karlskrona, vilket innebäratt man vid
examensamlatihop till 20 poäng.
Elevernakan välja på ett brett utbud
kurser somtill exempel:pedagogik,
argumentationsteknik,
IT och Östersjökunskap.
Ett marinspecifikt år i Karlskrona
Påkadettskolani Karlskronaär
utbildningenmarinspecifikoch indelad
på 3 linjer; däck, skärgård och
logistik. Justnu läsertio kadetterfrån
Amf 4 yrkesofficersprogrammet
i
Karlskrona,åtta av dem skärgårdslinjen och två på logistik. Efter en
inledandeperiod med bland annat
sjukvård,markstridoch navigering
läsereleverna sinafem högskolepoäng.
Logistikelevernatillsammansmed
däcklinjenmönstrarpå HMS Carls-

krona i aman den 28 April. Detta
utgör en stor och viktig del av utbildningen' berättar chefenför Kadettlinjen, Ulf Öberg.Samtidigtkommer
skärgårdslinjenatt gå en G-båtskurs,
och under sommarenkommer samtliga
linjer att ge sig ut på seglingmed
skonerternaGladanoch Falken.
Efter avslutadefyra tenninersutbildning kommerAmf 4 kadetternaatt ha
praktiktjänstpå förbandetoch sedan
gå vidare till yrkesspecifikutbildning
på Amf SS (tennin 5). "Ingen har läst
sitt specifikayrke, utan det läserman
efter exameninom ramenför fortsatt
befattningsutbildning"sägerÖberg.
I övrigt serframtidenpositiv ut
rekryteringsmässigt.Det finns onekligen mycket somlockar meden betald
utbildning som nu dessutominnefattar
civila högskolepoäng.PåAmf 4 pågår
just nu intervjuer för höstenskursstart
och intressethar varit mycket stort.
Till 19 platserhar man haft ett hundratal sökande.
Flertalet av killarna i Karlskronaär
mycket nöjda med utbildningen,och
sägeratt den hittills varit väldigt
varieradoch bra. 'Varje söndagkväll
ser manfram emot att få åka ner till
Karlskronaoch skolanigen' säger
JohanWallin. Om att ha en Bernadotte
i klassentycker dom inget särskilt.
Han är som vilken annanklasskamrat
somhelst.

.

Text: Maria Tolinsson
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Min tid som C KA 4/Amf 4 sekre-

terare
1975
Chefen KA 4, överste Kjell Werner
behövde en sekreterare då hans
dåvarande sekreterare väntade barn,
och jag blev tillfrågad om jag kunde
tänka mig att ta tjänsten. Jag hade då
varit anställd sedan december 1961 vid
Tygförvaltningen. Som ung och blyg
hade jag svårt att tänka mig att vara
sekreterare åt en så hög chef. Men
efter ett par turer med lite övertalning
tog jag mod till mig och tackade ja till
jobbet. Sedan gick tiden, jag tyckte det
var trevligt och min chef var en snäll
man. Jag minns särskilt en episod som
jag skrattar åt när jag tänker tillbaka.
Efter en tid hade vi bestämt att vi
skulle lägga bort titlarna oss emellan.
Men för mig kändes det väldigt svårt
att säga Du till chefen och det var ju
inte heller så vanligt att säga Du på
den tiden. Chefen hade varit ute på
Känsö ett par dagar och när jag skulle
skriva tjänstgöringslista visste jag inte
om han hade tagit ut trupptraktamente.
För att fråga honom och samtidigt
kringgå att säga Du, sa jag "har det
tagits ut trupptraktamente på
Känsö?". Han skrattade och sa "vad
har det gjorts, sa Du?!". Det hela
slutade med att jag fick vänja mig att
säga Du.

1977
blev översteWernerutseddtill chef för
GöteborgsKustartilleriförsvaroch
Försvarsområdesbefälhavare
ochjag
fick en ny chef, översteLars Ahlström. Han kom från Oslo, där han
hadevarit attache,och hadelite norsk
accentkvar vilket var trevligt. Han var
en god stilist som skrev mycket
artiklar ochjag fick mer att göra.Detta
gjordejag dock med nöje. Han tyckte
jag skulle vara sekreterarei
regementsnämnden
eftersomhan var
ordförandedär.Först stretadejag
emot och tyckte det lät svårt,men
chefenövertalademig att ta denna
uppgift på prov. Detta prov har nu
varat i över 20 år. Sedanblev han
utnämndtill chef för Norrlandskustens

Det är en välkändklicheeatt bakom varje stark man står en
ännu starkare kvinna.Bakomvåra senaste 10 chefer har en
och samma kvinna stått stark genomdet mesta. Gun Strandberg har arbetat som sekreterareåt chefenKAIAmf 4 i 26 år.
Under åren som gått har hon hunnit byta chef tio gångeroch
varjegång fått lära känna en ny personlighet.Ingenhar väl
varit närmare ledningenän hon.Här delar hon med sig av

någraav sinaminneninnanhonslutarfOrgott.
vara av överstelöjtnantsgrad. Sven
Robertssonblev då min nye chef. Han
var en glad och trevlig person,utrustad
med en stor berättarförmåga.Han var
dessutomden chefjag hadeunder
längsttid. En episodjag kommerihåg
var närjag tittade ut genomfönstret
och fick semin chef somnysshade
gått ut på kaserngården,
ha tröjan på
fel håll. Namnskyltenvar på ryggen.
Jag öppnadesnabbtfönstretoch
hejdadechefensomvändetröjan rätt.
1989gick Robertssoni pensionefter
att ha gått på övertid i två år.
Nästachef var Jack Wibring. Han var
en trevlig och lugn man somtyckte om
att spelagolf.
Gun i början av sin anställning.
militärkommando med Hämösands
Kustartilleriregemente och det blev
återigen dags för chefsbyte.

1981
kom översteSvante Kristenson. En
lugn och stabil man med glimten i ögat
som var mycket ambitiösoch ofta
arbetadehemmatill sentpå nätterna.
Dagenefter var detjag som fick sätta
mig och renskriva!
1984
blev Kristensonutnämndtill chef för
Västkustensmilitärkommandomed
ÄlvsborgsKustartilleriregemente.Han
blev översteav första gradenochjag
fick äranatt byta ut gradbeteckningen
på kavajen.Med hjälp av Uniformsreglementeför Marinen (UniRM) och
linjal fick jag med myckenmödamätt
ut stjärnorna.Det var stjärnormed en
vasstagg somman stacknedi tyget
och det bar sig inte bättreatt när det
hela var klart var ävenmina fingrar
sönderstuckna.

Vid denna tidpunkten bestämdes det
att regementschefen vid KA 4 skulle

1991
gick han i pensionoch efterträddesdå
av Lars Lemer. Han ochjag kände
varandraganskabra eftersomhan
tidigare varit stabschefvid regementet.
Han var mycket kunnig i sitt arbete
men har någotav den snurrigeprofessorn över sig. Jagfick mångagoda
skrattunderden tiden.
1992
kom såSigvard Oscarsson.En glad
och pigg man somvar mycket
intresseradav idrott och var duktig i
löpning och orientering.Han var
dessutomen personsom aldrig gav
sig.
1995
i novembernär snönhadevräkt ned
över Göteborgoch varkenspårvagnar
eller bussargick och dom flesta
stannadehemmafrån jobbet, gick han
till fots från Eklandagatantill KA 4.
Oscarssonlämnadeoss 1996 för att
arbetasistaåreti sin hemstadSkövde
och däreftergå i 55+. Ny chef blev
dåvarandeöverstelöjtnantBo Andersson. Nu börjadeen epok då cheferna

-+
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var yngre änjag. Och visst kändesdet
lite konstigt att vara äldre än chefen.
Anderssonochjag kändevarandra
sedanden tiden då han var på Befålsskolan,i slutet av 70-talet.Det blev en
ledigareton mellan ossän med
tidigare cheferoch vi hademånga
roliga episoderatt tala om. Tyvärr fick
han hastigt en kommenderingtill
Stockholmoch fick lämnaöver till
översteBengt Delang 1998. Nu steg
statusenpå regementschefen
när
gradenblev översteigen. Delangvar
mycket ambitiösoch arbetsam,han
struktureradeupp regementetoch det
blev ordning och reda.Jagkändeäven
Delangfrån befålsskoletidenoch även
han var en chef som var yngre änjag,
men han höll mer på distansentill sin
sekreterareän sin föregångare.År
2000 slutadehan och i hansställekom
Bo Andersson tillbaka, numera
översteoch i skrivandetsstundchef
för regementetAmf 4.
Själv hadejag då bestämtmig för att
utnyttja "58-60" och går därför hem
för gott första augusti2001.Jag
kännermig mycket nöjd efter mina 26
år somC KA 4 sekreterare.Det har
varit en intressant,varierandeoch rolig
tid. Jaghar trivts bra med alla mina
cheferochjag sermed tacksamhet
tillbaka på den tid somjag har varit

Amf4 har utsetts till att representera
Sverige och Marinen under genomförandet av övning "Nordic Peace
2001", som går av stapeln i nordNorge, nännare bestämt längs kusten,
väster om Sjövegan, mellan Narvik
och Tromsö. I övningen kommer det
att ingå både militära förband och
civila organisationer, från bl a Norge,
Danmark, Finland, Litauen och
Sverige.
Amf4 kommer att deltaga med ett
"Amfibieskyttekompani", om ca 175
man. I kompaniet ingår också en
dykgrupp från Litauen. I övrigt
deltager personal för bemanning av
staber och teknisk personal, för
underhåll av bl a båtar. Totalt kommer
ca 210 man att åka iväg på övningen,
som sker inom ramen för PfP,
(Partnership for Peace) och PSO,

Gun i slutet
av sin
anställning.

sekreterareåt dem.
Nu harjag tänkt göra en del sakermed
hus och trädgårdsomjag inte hunnit
med tidigare.Jagskall gå kurser,resa
och kanskehjälpa till medbarnbarnen
ibland.

Vi på Am! 4 önskar Gun lycka till med
sin välförtjänta ledighet, även om vi
kommer att sakna henne...

.

Text: Gun Strandberg

(Peace Support Operation)

och genomförsundertiden
2001-06-04-15.Övningen
startarmed en flygtransport
med Herkules,från Sävetill
Bardufoss,belägetinom
övningsterrängen.Därefter
kommeren fas med förövningar att ske,med
momentsom sedankommer
att övastillämpat under

självaövningen.Under

-

helgenmellan vecka23 och
24 kommerdet att erbjudasden
svenskastyrkanmöjligheterför att
besökaNarvik och Tromsö.På söndag
besökervi sedanett av våravänförband,som är belägeti Harsta,strax
norr om Narvik. Under nattensöndagmåndagbörjar sedanden tillämpade
delenav övningen,med en rad mo-

ment för det svenska kompaniet att
sätta tänderna i. Övningen avslutas
sedanunder torsdag kvällen och under
fredagen är det sedan dags för flyg-

transporthem till Sverige.
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Leif Svalablev dekoreradav Kamratföreningensordf ÖversteBo Andersson.

Någonvis man har sagtatt utan
historia har vi ingen framtid. Vi
måstekännaosstrygga i det gamla
för att vågata klivet in i det okända
nya. Dagensamfibievapenhar sitt
ursprungi Kustartilleriet, och är
väl egentligenbaraen vidareutveckling av det allt mer rörliga
uppträdande,sompräglat
Kustartilleriet på senareår.
Historiskt har det funnits en kamratföreningknutentill vart och ett
av de fem
Kustartilleriregementena.
Föreningarnahar varit en länk mellan
respektiveregementeoch de
personer,somkänt en intressegemenskapmed Kustartilleriet. Ja,
inte baralänk till hemmaregementet,utan äventill
Kustartilleriet runt om i landet.
Nu när tre regementenavvecklas
och de två kvarvarandeombildas
till Amfibieregementenär behovet
av dessakamratföreningarän
större.Alla fem föreningarnalever

..

vidare och vi har alltså en;
Kustartillerietskamratföreningi
Göteborg
Föreningenhar till ändamålatt
utgöraen föreningslänkmellan
personersom har intresseför
Kustartilleriet i Göteborg,vårda
Kustartillerietsoch Älvsborgs
fåstningstraditioner,utgöraen
stödfunktionför förbandsmuseet,
samtfrämja ett gott kamratskap.Vi
inom föreningenkännerdet natur-

ligt att vara den sammanhållande
länkenmellan gårdagensKustartilleri och dagensamfibieförband.
Medlem i föreningenkan alla bli,
somhar eller har haft anknytning
till KAI Amfibie-verksamhetoch
vill vara med att bevaraoch samtidigt skapanya traditionerinom
vapnet.ChefenAMF 4 är ordförandeoch vi är idag runt 380
medlemmarav bådakönen.
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Inbjudan till KA
Kam ratfören i ngsträff på
Gotland 17-19 augusti
eller
Vad Du får för runt
1000 kronor:

. Arrangerarvår- och höstmiddagmedtrevlig samvaro.
. Är engageradei SMKG (SamverkandeMilitära Kamratföreningari Göteborg). SMKG deltageri firandet av Sverigesnationaldag,arrangerarvesper,
försvarsanknutnaföredragoch studieresorm.m.

.

.

Driver förbandsmuseet
där man kan få en återblick på hela Kustartilleriets
historia.
Museetär öppetför visning onsdagarkl 10.00- 13.00.Övriga tider efter
beställning.På Regementetsdag den 12 maj i år har givetvis museetöppet
och är en given programpunktför alla besökare.
Deltageri en årlig träff med de andrafyra kamratföreningarnainom
Kustartilleriet. Förra åretvar vi i Vaxholmoch åretsresagår till Gotland
och KA 3 kamratförening.
Somregel genomförsdessaresorunderen helg på eftersommaren(slutet
augusti)med "inryckning" på en fredagoch "utryckning" på söndag.Det
finns god tid för kamratlig samvarooch värdarnakan visa upp sin
hembygdsspecialiteter.(Se inbjudantill åretsGotlandsresapå annanplats i
dennatidning).

Hur får jag kontakt med föreningen?
Du hittar namnen på hela styrelsen här nedan. Tag kontakt med vem som helst
av oss, eller sök upp oss på museet en onsdag, skicka e-post, ring eller skriv till
vår sekreterare så får Du veta mer. Välkomna!

Visste Du att ca 1000 kronor kan
räcka till allt detta:

. ResaGöteborg- Gotland t.o.r.
Avresafredag 17 augusti

. Träff med KA-folk från hela

.

landet
Övernattningtvå nätter
(logementsmiljö)

. Middag fredagom vi hinner fram

.
.
.
.

.

itid
Frukostunderhelgen
Lunch underhelgen
Festmiddagmed danslördag
kväll
Programmed utflykter m.m.
underhelgen
Återresasöndagem till Göteborg

L

Vi har varit en fullsatt bussfrån
Göteborgde senasteåren.

N uvarande styrelse

Vi är inte helt klara medhur
transportenskaskei år, men det
finns risk att vi inte kan ta med så
många,somvi skulle vilja.

Skattmäst.

Ledamot
Ledamot

peder.lidbark@amf4.mil.se
Ledamot
Modig Kaj,m Åsvägen3, 433 63 Sävedalen
Tel031-265480camo.kaj@swipnet.se
Ledamot
GustavssonJohan,Grevegårdsvägen
58,
421 61 VästraFrölunda,johan.gustavsson@amf4.mil.se
Klubbrnäst.
NiklassonErik, Morkullesträcket105,43349 Partille
erik.niklasson@swipnet.se
Redaktör
Vakant
Museeförestånd LundbergGustav,Stallegårdsvägen
8, 426 71 VästraFrölunda
Tel 031-290546

Absolut sistaanmälningsdagen
är
kvarn

Sekreterare

Vill Du vara säkerpå att få en plats,
anmälDig snarast!

till

2. Vice ordf

Resornabrukar varapopulära.

Först

1. Vice ordf

AnderssonBo Svängrumsgatan18,421 35 VästraFrö1unda
Tel 031-692000,bo.andersson@amf4.mi1.se
LundbergGustav,Stallegårdsvägen
8, 426 71 VästraFrö1unda
Tel 031-290546
SörquistKjell, Hjuviksvägen1, 423 40 Tors1anda
Tel 031-920790,birgitta.soerquist@swipnet.se
Noriander,Christer Solarvsplan37, 436 43 Askim
Tel 031-286845,christer.norlander@beta.telenordia.se
Palm Göran,Rågkomsgatan56, 431 40 Mölndal
Tel 031-871443
svengoranpalm@netscape.net
=> palm@chl.chalmers.se
Krantz Lars-Åke, Mejerivägen59, 439 00 Onsala
Tel 0300-62437,fam.krantz@swipnet.se
Lidbark Peder,Gläntevägen26, 42247 Hisings Backa
Tel 031-527676,peder.lidbark@alfa.telenordia
=>

maj.

Ordförande
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Styrelsen
Modig

De som anmältsitt intressekommer
att få närmareinformation brevledesi början påjuni månad.

Anmälan sker till sekreteraren:
ChristerNorlander
Solarvsplan37
436 43 Askim
Tel: 031/2868 45
e-post:HYPERLINK
mailto:christer.norlander@
beta.telenordia.se
christer

.norlander@beta.telenordia.se

~
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Uppbyggnadenoch skötselnav förbandsmuseet
är en
del av verksamheteninom KustartillerietsKamratförening i Göteborg.Under styrelsenskötsdettaaven
museikommittemed medverkanav mångamedlemmar.
Museetfår störreoch störrebetydelsegenomatt Oscar
n Fort börjar iordningställas.KA 4 museumär en av
parternai dettaarbete.
Arbetet vid museetinriktas nu mer på att ta handom
materielfrån de anläggningarsomläggsner.
Beståndetav artilleri- och minmaterielkompletteras.
Eldlednings-och minsystemenbörjar bli komplettaoch
erfordrarmycket energiför materielvårdoch underhåll.

~

Samarbetetmed O II fort (fastighetsverket)kräver en del
insatser.Planeringför uppsättningav två kaponjärkanoner
är klar och vi förutsätteratt de snartär på plats.Påtryckningar på Högkvarteretför att pjäsernapå Styrsöoch
Stårholmenskall flyttas tillbaka pågår.
Staketetmellan O II fort ochAmf 4 områdetycks komma
igång snartoch därmedtorde arbetetmed iordningställning av fortet "aktiveras".
Lördagenden 12 maj (Regementetsdag) har vi "Öppet
hus" och hoppaspå mångabesökarebådetill museetoch
O II fort
Välkomna

.

Text: Gustav Lundberg
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Vid sina respektive årsmöten den 28
februari beslöt Reservofficerssällskapet i Göteborg (ROSIG) och
Kustartilleriets Reservofficersförbund,
lokalavdelningen i Göteborg (KAROF
Göteborg) att gå samman och bilda
Göteborgs Reservofficerssällskap.
Därmed samlas Armens, Flygvapnets
och Amfibiekårens reservofficerare i
Göteborg i en gemensam lokalavdelning till Förbundet Sveriges
Reservofficerare, SVEROF.

I KAROF Göteborgsjubileumsskrift
från 1996skriver Tor Schött,ordförandei KAROF Göteborgfrån 19551967, "Under min ordförandetidblev
det svårareoch svårareatt få ihop
tillräckligt mångamedlemmartill våra
arrangemang.Det var mycketannat
somkonkurreradeoch det var svårt att
tävla med ~ Vi inleddedäiför ett
intimt samarbetemedbroderorganisationernaSFROoch ROSIG,
somhadesammaproblem. Våra
sammankomster
skulle i princip vara
gemensamma,
på det visetfick vi ett
breddatunderlagoch vågadebjuda in
mer kvalificeradeföredragshållare".

Och på den vägenhar det varit i
Göteborg.Samarbetethar alltid varit
mycket gott mellan de tre
lokalavdelningarna.Något sombland
annatresulterati den mycket uppskattadeårliga nordiskasäkerhetspolitiska
konferenssom de tre avdelningarna
gemensamttog initiativ till för tre år
sedanoch som vuxit varje år sedan
dess.
Förra åretbeslutadeSvenskaAnnens
och FlygvapnetsReservofficersförbund, SAFR, och Kustartilleriets
Reservofficersförbund,KAROF, att gå
sammanoch bilda FörbundetSveriges
Reservofficerare,SVEROF.I och med
att SVEROFhar bildats är det för
ROSIG och KAROF Göteborgett
mycket naturligt stegatt gå samman
och de respektiveårsmötenaröstade
med acklamationigenomförslagettill
samgående.
Därigenomskapades
GöteborgsReservofficerssällskap
och
födelsenfiradesmed middagpå
Lottavillan i Göteborgdär sällskapet
kommeratt ha sina lokaler i det s.k.
Reservatet.Genomsamgåendet
kommerförutsättningarnaför att

bedrivaen kvalificerad verksamhetatt
stärkasoch därmedocksåmöjligheternaatt rekryteranya medlemmar.Ett
gemensamtvårprogramär redan
framtagetoch utskickattill medlemmarnaoch höstensverksamhetsplanering är i full gång.
I sambandmed att det nya sällskapet
bildas är det ett antalmänniskorsom
harjobbat mycket hårt för att sammanslagningenskabli av somlämnarsina
styrelseuppdrag.
Den nya styrelsenvill
rikta ett mycket varmt tack till alla
somhar hjälpt till med att skapa
GöteborgsReservofficerssällskap.

För Göteborgs
Reservofficerssällskap
Jonas Wimmerstedt
Ordförande
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Utbildningen inleddesmed att vi
hälsadesvälkomnaav kursledningen
somgjorde klart för ossatt kursen
skulle bli mycket fysiskt krävandeoch
hålla ett högt studietempopga. dess
komprimeradeform. Detta fick vi sen
genasterfaradå vi fick genomföraett
fysiskt test på 7km språngmarschmed
20 kg packningpå 52 min. Testetvar
ett av kravenför att överhuvudtagetfå
genomförakursen,och underhela
utbildningengenomferdesliknande
~-testerdagligen.
Vi genomfördeskjutning på varierande
avstånd,vilket var allt från 150m upp
till 600 m, samtskjutning på rörligt
mål och i skymningoch mörker.
Vädret i Bergengav ossmånga
tillfällen att skjutai varierandesikt,
somt.ex. kraftigt regn, dimma och
underolika vindförhållanden.
Som instruktör hadevi en tvåfaldig
världsmästarei militär skjutning.
Vi användeossav flera olika metoderi
avståndsbedömning
som övadespå
mellan 50-700metersavståndpå flera
olika sortersplatser.Vidare genomfördesutbildning i rapporteringvilken
innefattadeobservationsteknikoch
skissritning.Teorideleninnehöll bIa.
Skjutteknik,ballistik, taktiskt utnyttjande av prickskyttar,kamouflering
och observationsteknikoch avslutades
med ett teoriprov.
Kurseninnehöll ett par dygnsövningar
där man arbetadei stridspareller i
grupp. Övningarnainnehöll dold
framryckning bakomfiendenslinje
och innästling förbi posteroch mineringar till en bra observationsplats.
Från observationsplatsen
lokaliserade
man det objekt som skulle slåsut. Vi
synkroniseradeprickskytteparenvia
radio om det var fler objekt som skulle
bekämpas.Objektenfannspå olika
avståndupp till 600 m. Efter det att
objektetvar nerkämpatgenomfördes
en dold men snabburdragning tillbaka
till uppsamli~gspunkten.

Övningarnavar mycket lärorika. Man
fick insikt i hur fysiskt tungt det kan
varaunderett uppdragsamtatt man
inte får möjlighet att sova.Framförallt
fick man insikt i hur sårbartett
skarpskytteparegentligenär.
Att få lära sig nya saker,träffa och lära
kännanya människor,upplevaen
annankultur i ett annatland och
dessutomha roligt i 3 veckorstid var
en fantastiskupplevelse.Det var

dessutomnågotalldelesspecielltatt
sändasiväg somendesvensk.Jag
håller fortfarandekontakt med elever
och instruktörersomjag lärde känna
underkursen.

.

Text: Löjtnant Carl Hansson

Nu finns snart Amf 4:s nya hemsida på internet. Sidan hette tidigare
www.ka4.mil.se men har nu fått ett nytt utseende och en ny webadress.
Webmaster Patrik Sandberg på högkvarteret i Stockholm har arbetat
fram ett gränssnitt som ger alla officiella hemsidor inom försvaret en
enhetlig layout. Infosektionen på Amf 4 kommer att vara ansvariga för
materialet på sidan, som i fortsättningen kommer att uppdateras varje
vecka. Hemsidan ger en presentation av förbandet och organisationen i
stort, information till ungdomar som skall göra lumpen samt håller Dig
uppdaterad med senaste nytt och kommande händelser i Amf 4: s
verksamhet. Förhoppningen är att även "Västbrisen" så småningom
skall finnas tillgänglig på hemsidan, men just nu väntar en tids arbete
med utformni'lgen av grundstrukturen.

VÄSTBRISEN
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ar
ett miljöombud somutför miljöutredning,skriver rutiner och instruktioner utifrån ledningensriktlinjer,
samtlämnaråtgärdsförslagpå miljöförbättringartill miljösamordnare.
Dennaär adjungeradtill ledningsgruppenoch planläggeroch styr arbete
utifrån ledningsgruppensinriktning.

I sista numret av Skyddvästen
berättade vår nya miljösamordnare Binella Nezic om
sitt kommande arbete med
miljön. Göteborgs Garnison
ska införa ett miljöledningssystemenligt så
kallad ISO1400I standard.

Under marsmånadgenomfördesen
inledandedel av denplanerade
miljöutbildningen,innehållandei
huvudsakmiljöbalksutbildningoch
utbildning i ISO 14001standarden.
Därutöverfick miljöombud ytterliggare en halv dagsutbildning i
miljöutredningsteknikanpassadtill
Försvarsmaktens
verksamhet.

Miljöledningssystemskall vara infört
senast2001-12-31enligt krav från
regeringenoch är en del i
verksamhetsledningssystemet
och
grundorganisationsvärderingen.
Denna
skall i sin tur vara införd i Försvarsmaktensenast2004-12-31.

att lagar och andrakrav inom miljöområdetefterlevs.Systemetskall
hjälpa garnisonenatt minskasin
miljöbelastning.Arbetet med
miljölednigsystemetskall ävenbidra
till en positiv bild av den militära
verksamheten.

C Amf 4 leder och samordnararbetet
inom GöteborgsGarnison.Amf 4
svararför samordningsresurser
och de
gemensamma
komponenterna,medan
respektiveförbandansvararför
genomförandetinom det egnaförbandet.
Syftet med införandeav miljöledningssystemetär att säkerhetsställa

Miljöutredning har påbörjatsvid Amf
4 undermarsmånadoch beräknasvara
klar i slutet av maj. Miljöombud utför
miljöutredning,vilket innebäratt de
har börjat processenatt identifiera,
kartläggaoch prioritera de betydande
miljöaspekternavid förbandet.

C Arnf 4 har bildat en miljöorganisationsom följer linjeorganisationen.Varje cell i organisationen somhar miljöpåverkanhar utsett

.

Tpyt:

Binella

Nezic
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Vi somvar ute i skogeni traktenav
Uddevalla 1-5 april blev vittne till
ett mandomsprovav högstaklass.
Vid en vattenövergångstår 10
killar på led endastiklädda kalsongeroch kängormed enjättelik
packningpå sinaryggar.Ett djupt
andetagsenarehar den eneefter
den andrekämpatsig över vattnet
till andrasidan.De har precis
klarat vadmomentetoch kommit
ett stegnärmareen grön basker.
Detta var baraen av prövningarna
på åretsövning amfibie för GB och
F-soldaterna.Under fyra dygn
förflyttar de sig en sträckapå 6-8
mil, dels genomförflyttning i
terrängoch dels marscherande
längsvägsystem.Detta ställer stora
krav på soldaten,bådepå det
psykiskaoch fysiska planet.

b

159soldaterdeltog i övningen
varav 10 är befål som är nytillkomnapåAmf 4. Ä ven dom måste
förtjäna sin basker.Syftet med
baskerprovetär bland annatatt
kontrollera soldaternasutbildningsståndpunktavseendeflera olika
områdensomtill exempelsjukvård, sambandoch förläggning.
Övningenavslutadestraditionsenligt med baskerceremonindär de
somklarat alla momentenunder
övningenfår mottagasin basker.

.

Text: Maria Tolinsson
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Fienden

- En reseskildring

från en
civilanställd
info-tjej som
(år (årsta
o

--

gangenen
besöker

'
--

~

Soldaten

Befälet

vinterutbildning.

o

PA
På en skogsvägnågonstansi Dalarnas mörka skogarfann jag
mig lämnad åt mitt öde.Det totala mörkret och tystnaden
sveptessom en tjock yllefilt runt mig och bara den lilla ljusreflektion som den vita snön återkastadegjorde att jag kunde
urskilja de höga granarnastoppar runt omkring mig. Plötsligt
annadejag konturerna aven figur som rörde sig mot mig i
fiärran.Min räddning!det var furir Perssonsom kommit får att
möta mig och lotsa mig till det tält där jag skulle tillbringa
natten.

Tidigare sammamorgonhadejag
anläntMora flygplats och precis
hunnit fram till Vridutjärn i tid till
soldaternasisvaksdopp.Under loppet
av ca. 5 minuter blev jag bådetillfrågad,mutadoch beordradatt hoppai
dettasvartafyrkantiga,med motorsåg
utsågade,hål i tjärnen.Utan större
tvekan avböjdejag samtligaerbjudanden.Istället lyckadesjag få Mj.
Afzelius som nysshoppati vakenatt
hoppai ännuen gångi det godasyfte
att jag skulle få någrafina foton från
händelsen.Efter att ha snackatlite med
grabbarnafrån Arnf 4 som snabbtbytt
nm till

v~rm~

torr:! kliirler.

I;kiutsade
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VAR?
en blåfrusenMj. Afzelius mig sedan
till förläggningen.
På ledningsmötetsammaeftenniddag
rapporteradesdet från samtliga
plutoner att soldaternavarit mycket
positiva efter doppet,och det konstateradesnöjt att övningenstotala genomförandefungeratutmärkt.

Älvdalens skjutfält

VEM?
Inneliggande årskull
Plutonsbefälselever Amf 4 och
Amf I, 6 plutoner

HUR?
Isvaksdopp,skidskytte

Natten tillbringadejag i tält hos 6
pluton, trots att det fannsplats för mig
på hotellet. Men jag var nyfiken och
ville vetahur grabbarnahadedet där
ute i skogen.Hotell bor manju alltid
på annarsnär man är på tjänsteresa,
och det är ju inte till närmelsevislika
spännandesom att kamperai tält med
ett gänglumpenkillar(!). När jag
hälsadepå tältetsinnevånarebadjag
om derasförnamn,ävenfurirens och
fänrikens.Det utbröt stor munterhet
närjag någraminuter senarevände
mig mot fänriken och kalladehonom
vid förnamn.Jagkändeatt jag mycket
väl kundebjuda på brytandetutav
någraav de oskrivnaregler som
bankasin i huvudetpå soldaterna
eftersomjag dels är tjej, och dels inte
har någontidigare utbildning inom det
militära.
Jagfick intrycket att dom tyckte det
var trevligt med kvinnligt besök,och
samtalsämnet
kom snartin på skillnader mellan killar och tjejers sättatt
kommunicera.Det eldadesfriskt i
kaminen,och över mitt huvud svajade
raderav yllestrumporsomhängdepå
tork. I vissahörnensnarkadesdet rejält
och utanför tältet hördessnönsom
föll. Till de ljuden somnadejag
slutligen...
Klockan var straxefter 5 på morgonen,
det var becksvartoch snöstorm
utanför,men inne i tälten var det full
rörelse.Alla väskor skulle packas,
sovsäckarrullas ihop, flera lager
kläder på, och alla ut i tid till frukostutdelningen.Som tur var fick jag lite
hjälp med mina saker,och bad för
säkerhetsskull furir Perssonatt han
skulle kolla såatt jag var med hela
tiden. Man sågknappten meter
framför sig i mörkret, och det gick inte
~tt 11r"k-;1;~ vpm "om v~r vpm ; (Jnln-

VARFÖR?
Det

övergripande

att kunna
överlevnad
kunna

målet

för

vara föregångsmän
i vintermiljö

handha

och vårda

skottlossning,och som avslutningav
övningen avlossadesen fordonsmina.
PANG! Och trädflisor rök och snön
färgadessvart av krut.. .Häftigt. Tror
jag?!
Det hadehunnit börja skymmainnan
jag kunde skidatillbaka till
förläggningendärjag sedanbörjade
min resatillbaka till Göteborg.Tillbakatill en varm duschoch rena
kläder...

PB är
i

samt
personlig

utrustning

pen eftersomalla sågut som storavita
michelingubbari sina snödräkter.
Nere vid vägenstod en lådamed
frukost. Gröt, ägg och smörgåsarsom
snabbtdeladesut och förtärdesi
snöstormen.Senvar det på med
skidornaoch iväg i skogen.Genast
fick jag upp värmen,och min första
upplevelsemed "vita blixten" var att
man faktiskt kundeåkapå dom!!
Uppe i skogenbakomen hög vall låg
ett gängAmf l kustjägareoch väntade
på att få klarteckenför att avlossa
skarpammunition.Jagkastademig i
derasspåroch kravladeefter med
kamerani högstahugg.Tystnadenoch
koncentrationenvar total i väntanpå

Ett och ett halvt dygn somvintersoldat, ochjag var helt slut. Och då hade
våra soldaterspenderatflera veckor
där uppe.Jagvet inte om det sägermer
om derasuthållighetän om min ovana
av friluftsliv?!
Sommina skidor gjort spåri snön
hademin korta men intensivaupplevelsei vintermiljö sattväsentliga spår
i mitt minne.
Mitt starkasteintryck var hur väl
allting fungerarunder sådanaförhållandenom manbarainneharrätt sorts
kunskaper.
Jagkundeinte låta bli att reflektera
över att förmåganatt klara sig i skogen
undervinterförhållandenkundevara
en nog såvärdefull kunskapför den
vanliga stadsmänniskan.
För den civila
info-tjejen har det definitivt gett en
bättreinsikt i soldaternasverksamhet,
och hon återvändertill skrivbordetpå
Amf 4 en (kall) erfarenhetrikare...

.

Text: Maria Tolinsson

"Soldaterna fick prova på allt från -20 grader upp till ett par plusgrader,
vilket i sig var en övning i att hela tiden anpassasig efter rådande väderförhållanden" säger Mats Afzelius.
Afzelius berättar vidare att det inte rapporterats om några köldskador i år. Har
det funnits några som helst tecken på begynnande köldskada har vederbörande
genast avbrutit övningen.

Avslutningsvissägermajoren;
"Det är oerhört viktigt att ALLA kategorier soldaterfår prova på tjänst i
vintermiljö, eftersomdet är en ovärderlig kunskap att besitta"
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SKRATT
Det var husförhör och prästenfrågade:
- Nå Emil, hur mångabönerfinns
det?
- Ja,hemmahar vi fem säckar.
- Nej, detär inte sådanabönerjag
menar,m utan sådanasom skall upp
till himmelen.
- Ändadit!!! saEmil. Vi somhade
besvärmedatt få UPPvårapå loftet.

"Fisk och skaldjur är bra wokmat" tycker Emil
Steinbrenner (Chef Förplägnadsavdelningen), som
är först ut i Västbrisens nya stående inslag,
"numrets recept". Han ger oss här ett recept på
en snabblagad wokrätt med curryliknande inslag.

Curr37räkor

i wok

****

Wokningär snabbmat lagning,och denna rätten lagar du till på en
kvart. Det är förberedelserna som tar tid, och du bör därför
förbereda det finskurna och förvara det under lock så att det
inte torkar. Mät upp alla kryddor och ingredienser. När det är
dags att bjuda på maten, sätt på woken, hetta upp olia och
smör och låt grönsakerna rotera i värmen. Tillsätt kryddor och
matlagningsyoghurt. Klart att servera.

Fröken i lekis frågar Ulf vad hans
mammaheter.
- Hon heterbaramamma.
- Jo, men vad har hon för förnamn?
- Hon heterbaramamma.
- Ja,menvad sägerdin pappanär
han ropar på henne?
- Han sägeringet, hanbaravisslaT.

4 personer

Gott till: Nudlar eller basmatiris.

1kg räkor i skal eller400g skaladeräkor
1gullök,ca 120g
2 vitlöksklyftor
1squash,ca 300g
150g djupfrysta el/erfärska harricots verts
1 tsk smör
1 mskolivolja
1tsk vardera av gurkmeja,spiskummin,kardemummaoch salt
1-2 krm cajennpeppar
1-2 tsk vetemjöl
2 dl matlagningsyoghurt
1 krukafärsk korianderoch / ellerpersilja
koka nudlar eller ris.
2. Skala räkorna.
3. Skala och finhacka lök och vitlök. SköU och tärna squashen.
SköU och snoppa bönorna om färska används.
4. Hetta upp oUa och smör i en wok eller stor stekpanna. Woka
grönsakerna i ca 4 min. under omröring.

5. Tillsätt kryddorna.
6. Rör ut vetemjölet i yoghurten och rör ner i woken.Låt koka
upp och blanda i räkorna.
7. Grovhacka koriander/ persiUaoch strö över woken

I

****
Ni har siktet inställt på 300 meter!
röt korpralen.Om nu fiendendyker
upp på 400 metershåll, vad gör ni
då?
Värnpliktige Johanssontänkteett
tag och såskenhan upp och sa:
-Jag får väl ta ochtryckalitet hårdare.

****
Under beredskapenstod en nyinryckt
på post någonstans i Värmland. När
halva natten hafe gått blev han så
trött att han lutade hakan mot
bajonetten och somnade. Kapten var
emmellertid ute och inspekterade
posterna. Han gick fram till mannen
och skrek:
- Står ni och sover på post karl?!
Tänk om det hade kommit en fiende
och slagit er i huvudet, då hade ni
fått bajonetten genom halsen och dött
på fläcken!
Vakten plirade sömndrucket mot
kapten och svarade:
- Kan dom va såjävliga!

*** *
Vet du att när man älskar för mycket,
.å kan det inverka på hörseln?
_V,,?

~

Iq
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med Stridsbåt 90 i skärgården
Förevisning av Amfibiebataljonens materiel vid

olika stationer
Reppelering från bergsvägg
Utspisning ur fåltkok

Vi uppskattar om ni kan ta er hit kollektivt,då det ör ont om parkeringsmöjligheter.
Ta fyrans spårvagn mot Saltholmen och kliv av vid hål/platsen Köringberget.

Samlad styrka
vinner
landskamp
Den niondemarsvar det
dagsigen. Svenskaoch
finländskaofficerare
träffadesi Scandinavium
för att utkämpaden årliga
landskampeni ishockey.
För femte åreti rad tog de
svenskaofficerarnahem
segernmed övertygande
6-2. Våra kollegor från
Amf l stodför målfesten,
uppbackadeoch uppspeladeav Arnf 4:s Tomas
Berntsson,Martin Ekholm,
OscarKarlsson,Mats
Jonshede,Martin Anderssonoch JohanWallin.

VÄSTBRISEN
Äivsborgs Am fibieregemente

Sven Göran Paj m
Rågkornsg 56
431 40 mOilnUat
.. "t.., .

Box5155
426 05 Västra Frölunda
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Båtsergeant Agardh.
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BA TMASSAN 200

~

Under 2-11 februari medverkadeAmf 4 på
den stora årliga Båtmässanpå Svenska
Mässan i Göteborg. På plats i montern fanns
en stridsbåt 90 E som inretts med -5jukvårds~
utrustning. Båten förevisades av sjukvårdare
och båtsergeantersom tog emot den strida
ström besökaresom köade för att få kOmma
upp i båten och titta.

JoachimRenåsmedsina två döttrat:

!

Båtmässanväxer i storlek varje år och ökade
med 100 utställda båtar sedanförra året. 430
utställare fanns på plats och under de tio
mässdagarnanoterademan en publiksiffra
på cirka 75000 personer.Nästa års båtmässagår av stapeln den 1-10 februari, och
vi hoppasvara på plats igen för att representera regementetoch visa upp våra eminenta
stridsbåtar.

Chefen Amf 4 med fru Eva.

JörgenSvensson,Elin Pettersson,PontusClaessonoch
MagnusHöög.

