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Ubåtsfurir navigerade bäst i Anten-skogarna 

 

Den 28-årige ubåtsfuriren Monsén från Stockholmsflottan 

navigerar säkrast i berg- och dalterrängen 

sydost om Anten och med tiden 2,01:50 på 

den 12 kilometer långa banan löpte han med 

flykt i steget och i glänsande kondition under 

det röda målskynket som årets marinmästare 

i orientering. Löjtnant H. Nilsson från 

berömda skogsluffarregementet KA 2, som 

anlände till startplatsen i en taxi - 

rekvirerad i Ulricehamn sen den egna bilen 

strejkat - hade gått ut två minuter före 

Monsén, höll försprånget krympfrltt under 

större delen av banan, men tappade bort 

någon minut på sluttampen och blev slagen 

med dryga minuten i protokollet.  

Lagpriset - Stockholms örlogsstations 

ståtliga älgfigur - gick till KA 1 (Vaxholm) 

med tiden 9.54.41, hopsamlad av kvartetten 

sergeant Sundberg, löjtnant Hansson, 

sergeant Sjöstrand och fanjunkare 

Engstrand oldboysklassens suveräna 

triumfator).  

Våren stod i skogen, knopparna satt 

sprickfärdiga på grantopparna, fåglarna drillade och luften var 

mjuk att andas, men i busksnåren och stigarna var det 

fortfarande blött och det blev en ansträngande dag för de i 

uttagningstävlingar kvalificerade deltagarna. Banan som 

komponerats av kapten Lennquist med assistans av sergeant 

Holgersson. ansågs av de flesta vara i hårdaste laget, men som 

överstelöjtnant Haglund påpekade vid prisutdelningen: - Det 



gällde i alla fall en mästerskapstävling och så länge ingen klar över 

att banan är för lätt kan arrangörerna anse sig ha haft en d dag.  

Det kunde också KA 4;s duktiga arrangörsgarde. som på ett 

prickfritt och synnerligen elegant sätt förde tävlingen i land. 

Kontrollerna var - som det heter på orienteringsspråket - »rena», 

goda hållhakar. Fann för det vana ögat i terrängen; kort sagt: de 

till buds stående möjligheterna var noggrant utnyttjade  

 Mål- och startplatser var förlagda inte långt från Gategården och 

därifrån inringade banan via sju 

kontrollanter Stora och Lilla Krökingen 

Hage-, Var-, Gran. och Bergsjöarna. 

Tillsammans med pressofficeren major 

Sandberg gjorde vi en avstickare till en - 

enligt de flestas omdömen den mest 

svårfunna kontroll nummer tre, och fick där 

se inte bara strömmen av ivriga löpare utan 

också mängder av humörfriska kämpatakter 

som aldrig är svåridentifierade när marinens 

folk är i farten. Vid denna kontroll ledde 

Monsén med någon minut över tvåan Nilsson, 

men även sergeant Nilsson KA 2, och 

sergeant Sundberg; KA 1, höll sig väl 

framme. Det skulle också senare visa sig att 

den kvartetten blev främst i prislistan.  

Furir Monsén blev tvåa vid mäs-

terskapstävlingarna 1947 och har under sina 

13 år som orienterare skördat en hel del 

framgångar. Han tävlar i det civila för Enskede och gjorde så sent 

som i söndags en strålande löpning i Tiokavlen, lotsade upp sin klubb 

från tolfte till fjärde plats på femte sträckan.  

Resultat. Seniorer (12 km.): Stockholms-flottan, 2.01.59, Lt 

Nilsson KA 2, 2.03.05, St Nilsson, KA 2, 2.07.43, St Sundberg, KA 1, 

2.08.46, Lt Hansson, KA 1, 2.26.37, St Öhrn, KA 4, 2.38.00, 

högbåtsman Strand, Göteborgs-flottan, 2.54.50, St. Willén KA 4 H 

2.56.00, Lt Fernander KA 2, 2.56.27, vpk Theiander, Stockholms-



flottan 3.05.43-, F Gustafsson, d:o, 3.08.48, St Sjöstrand, KA 1, 

3.19.G3, St Larsson, KA 2, 3.33.25, Kn Rosnerberg, Stockholms-

flottan, 3.37.59, Kn Nyström, KA 4, 4.00.11.  

Oldboys (8 km.): Flj Engstrand, KA 1, 1.59.25, flj Magnusson. KA 4, 

2.29.28, flj Ekdahl, KA 2, 3.13.48.  

Lagpris: KA 1, 9.54.41, KA 2 10.21.03, KA 4 13.24.54  
 


