KA2 Muldivision

Besök vid förläggningsplatsen Almö.
Föreningen genomförde sin månadsträff torsdagen den 5/ 6 vid Muldivisionens gamla
förläggningsplats på Almö. Ett 10 tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och mötte
upp för en trivsam samvaro med gamla kamrater.

Samling för genomgång och
ordergivning.

Besöket skulle inledas med en tipspromenad runt förläggningsplatsen men kamraterna var
mer hågade på att prata gamla minnen så ansvarig för tipspromenaden fick dra frågorna på
stående fot.

Föreningens ordförande
genomför tipspromenad för
sittande medlemmar.
Janne
Holmberg
lyssnar och
funderar på
svaren till
frågorna

Som sig bör när man är på utflykt så ska det till lite förplägnad

Grillmästaren för dagen Lennart
Avendal får hjälp av J-O Pettersson
att planera grillningen

Se så glad man blir när allt
fungerar som det ska

När man jobbat hårt under en längre tid så smakar det bra med lite mat

Tyvärr så tog det roliga slut lite väl fort, vädret slog om från sol till regn på kort tid vilket
innebar att vi tyvärr fick avsluta månadsträffen tidigare än vi tänkt.

Nedan följer ett reportage som Gustav Karlsson skrivit om livet vid Muldivisionen på
Almö på den tiden då det begav sig.

Ett utdrag ur Marinmuseums årsbok 2002
Almö – läger i väster
Av Gustav Karlsson
Ytterförläggningar för mintjänstutbildning
Almö, Västra fjärdens blåa bård mellan Hjortahammar och Västra Hästholmen, beväxt med
lövskog och enebuskar, med skravelspår efter omfattande stenhuggeri under ett halvsekel
kring år 1900, väna stränder och brudvita slånbuskar, har tidvis använts som förläggning för
KA 2:s minörer.
När regementet tillkom 1902, ökade både stampersonal och värnpliktiga till antalet och
behövde plats för den praktiska utbildningen. Så byggdes baracker, bostäder, kök och matsal,
förråd etc. på Aspö och Almö. Till Aspö Mad förlades andra minkompaniet (2.MK) och till
Almö 4. MK. Där bedrevs utbildning i min- och signaltjänst etc. under sommarhalvåret. Båda
platserna var gynnsamma för utbildning, vikar, sund och fjärdar för minutläggning och
lämplig terräng för signaltjänst, stridsutbildning, skjutning, fälttjänst och idrott.
Förläggningen på Almö varade till 1925, då försvaret reducerades och minskolan förlades till
Kungsholmsfort. 1937 hopade sig mörkbruna moln över Europa, varför kustartilleriet
upprustades. Almöförläggningen togs åter i bruk till 1954, då utbildningen flyttades till
Kungsholmen. Om förläggningen vid Aspö Mad redogörs annorstädes i denna skrift.
Åtta goda somrar
Författaren till detta stycke var minör, tillbringade åtta somrar på Almö och har alltså
grundligt upplevt förhållandena där. Manskapet bodde i en tvåvåningsbarack med 10 man i
tjugobäddslogement. Underbefälet bodde i en mindre barack, underofficerarna i en annan
sådan och hade mäss i övervåningen till köks- och matsalsbygganden med marketenteri och
värmepanna. Officerarna bodde i en tvåvåningsbyggnad med mäss och kök, något avskild,
med oxlar, bokar och björkar och nära stranden.
Utbildningen bedrevs 48 timmar i veckan, så att lördagseftermiddagen var ledig men tisdagsoch torsdagskvällarna ägnades åt övningar. En dag på Almö kunde i slutet av 1940-talet te sig
så:
0615 verkställdes revelj genom att dagbefälet for runt i logementen lik en Jehu och
förkunnade vad klockan var slagen.
0645 morgonvisiterades manskapet, tvättade, rakade, klädda och putsade, med välborstade
skodon.
0700 utspisades frukost, nästan dagligen havregröt med smörgås och kaffe i matsalen.
Verk och vila
0730 skedde uppställning, avlämning, hälsning och visitation för kompanichefen.
Första timmen ägnades åt gymnastik, väglöpning 2 kilometer och bad i havet. Därefter var
alla vakna. Roddlaget, kompaniets stolthet, övade rodd under Bertil Wahlgrens ledning, med
inriktning på att bli regementsmästare, vilket de också blev, stundom även
marindistriktsmästare, kustartillerimästare och marinmästare.
Mellan 0830 och 1130 bedrevs övningar i mintjänst, båttjänst, signaltjänst, markstridstjänst
etc.
1230 utspisades lunchen tillredd av köksföreståndaren, Måns kock , och hans
handräkningspersonal, köksmalajer, som talet var då. En gång i månaden konserterade
regementsmusikkåren under måltiden, ett uppskattat inslag ehuru kallat för ”mässingssoppa”.
1330 fortsatte övningarna, kanske övningsfällning av en mina som likt en jojo åkte upp och

ner under sommarmånaderna. En kaffelångrast under eftermiddagen förstärkte
marketenterikassan och tärde på dagpenningen med hugsvalade hungriga, törstiga och trötta
ynglingar.
1700 var övningarna slut och middagsmålet, dagens sista, bjöds. Men, marketenteriet var
öppet. Sedan gick aftonen under
Landstormen på Almö kortspel, nosande i byarna efter kjoltyg, kanske ett bad eller en kopp
kaffe hos marketentaren, innan flaggan halades och Morfei stilla skugga slöt alla i sin famn.
Endast vakten var vaken…förhoppningsvis – och ibland skumrädd. Stella polaris lyste i norr
och i söder blänkte fyrklippans långa stråle som en varnande exklamationsfinger över havet.
Någon gång i månaden ordnades dans på lägrets egen dansbana. Till dess annonserades och
flickor strömmade till från skilda håll. En bymondän brassklavergrupp från kompaniet
spelade, dansen tråddes i sommarljumma nätter, månen sken trolskt – och syrsorna höll för
öronen. När solen lämnade jungfrun för vågen, bröt minskolan upp från Almö, slingrade sig
lik en lång vattenserpent i en S-kurva genom Rollsö sund och lägrade sig för vintern vid
Gräsvik. Röken från en magnifik sänghalmsbrasa blåsteg bakom.
Återbesök 1981
Vinden svepte kallt från västra fjärden
över Almölandet i vårdagjämningen.
Efter decennier gick jag åter
mellan minskolans röda trähus
där livet lekte i lätta dagar
och blev till minnen om glada år.
Än klingade toner ur kockens dragspel
av månskensvalsen om Ångermanälven.
Där dansbanan låg växte unga björkar.
Marken mindes leken; ljumma, ljusa nätter.
I lindarna susade sångreminiscenser:
”I love you for sentimental reasons”.

