
 

GP 1947-12-10 

 

Orienterare löpte förbi 45 man på 8 km bana. 
Manhems-pojk blev mästare vid KA 4:s tävlingar 

 

Värnpliktige 739 Karlsson, hemmahörande vid andra kompaniet 

på KA 4, i det civil friidrottande och orienterande ”i lite smått” 

för IF Manhem i Göteborg, hade inge större respekt för sina 

överordnade i går Delsjöterrängen. Han sprang förbi och ifrån så 

många officerare och underofficerare det överhuvud fanns att 

springa ifrån och rusade svettig 

in på trevliga 

Skatåsförläggningen, just när 

G·P:s utsände och fotograf kom 

till kampplatsen klockan tio på 

tisdag förmiddagen.  

Det var KA 4 som var ute i 

markerna för att utkora årets 

regementsmästare i orientering. 

137 man ställde upp, värnpliktige 

Karlsson hade gått ut som 

nummer 45 och kom först av alla 

i mål och då var de bara för 

fotografen att ta en plåt på 

grabben, samtidigt som 

gemytlige idrottsofficeren 

Kapten Bo Lennquist 

kommenterade  

- Han måste ha gått bra. Där får 

dom andra att göra om dom skall 

kunna slå honom.  

Och det visade sig att vi inte 

»plåtat förgäves. Det var ingen 

som kunde press sig under 

Karlssons tid 1.12,40, och i vanlig fall orienterings säkre och 

flyfotade sergeant Öhrn var över tre minuter från titeln 

Regementsmästare.  



Bättre sent än aldrig, resonerade man tydligen på KA 4, då man 

beslöt att lägga in mästerskapstävling så här sent på året. Ty 

hade man ju också tur med vädret och 

väglaget, ty trots att det var blött och 

snösörjigt här och var och i all 

synnerhet vårt att löpa på vägarna, så 

lyste spårsnön med sin frånvaro, så 

det kan aldrig bli någon diskussion om 

det rättvisa i tävlingsutgången.  

Det var som sagt 137 man. som ställde 

upp till titelkamp. En del var 

värnpliktiga, större delen bestod av 

underbefäl, underofficerare och 

officerare med högsta graderna 

representerade av överstelöjtnant 

Eng, som för övrigt gjorde en vacker 

löpning och klart vann äldre 

oldboysklassen samt majorerna 

Kihlstedt och Lange, som trots 

kontrollmiss gick runt banan på 

skapliga tider.  

Tävlingen var uppdelad i två klasser: seniorer och yngre 

oldboys, som löpte 8 km. via 4 kontroller, samt äldre oldboys, 

som löpte 7 km. och hade 3 kontroller att passera. Kapten 

Lennqulst hade lagt upp synnerligen trevliga banor, och visade, 

att det går att få en mycket hygglig svårighetsgrad på dem i 

terrängen kring Göteborg. Start och mål var förlagda till Skatås 

och kontrollerna var utplanterade kring Västra Långvattnet. 

Rambergstjärn och Robertshöjd och låg perfekt efter 

angivelserna. Alla deltagare var också tillfreds med kontrollerna 

och tyckte banan var trevlig och lagom svår. Regissören, kapten 

Lennqulst, hade skött sina kort väl.  

Rollo.  

 

Resultat: Sen. och yngre oldboys: Vpl. 739-17-46 Carlsson 

1.12.40, sergeant Öhrn 1.15.5i, vpl. 355-15-46 Steen 1.21.00, 

sergeant Boman 1.21.15, löjtnant Arbin 1.22.00, furir Bergstrand 

1.22.43, sergeant K. E. Gustafsson 1.27.30, sergeant Freij 

1.27.55, rustmästare Johansson 1.29.45, sergeant L. Svensson 

1.30.10, kapten Nyström 1.30.15, löjtnant Levinson 1.30.50.  

Äldre oldboys: överstelöjtnant Eng 1.49.40, flagguoff. Malmet 



1.53.00, flagguoff. Bolin 2.03.25, fanjunkare Frigge 2.06.15.  

 



 

KA 4:s regementsmästare i 

orientering 1947, vpl. 739 

Carlsson, rusade förbi 45 

tävlande, men G-P:s fotograf 

klarade han inte! Här är han 

svettig och nöjd på väg till 

bastun. Och därefter bjöds på 

”korv på tvären” och smörgås i 

Skatas rymliga matsal.  
 


