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Inte legga å träcka efter ett eldöverfall 

 

 

EN GRUPP SOLDATER kommer 

krypande på alla fyra genom ljung 

och småskog. De har ormbunkar på 

hjälmarna och är på väg mot en 

gärdsgård där de har utsikt över en 

liten glänta. På andra sidan gläntan 

ligger en fientlig radiopatrull har de 

fått reda på aven civil kille. De 

tänker göra ett eldöverfall. De 

kommer fram till gärsgårn, kommer i 

eldställning och så skriker någon 

eld. Gevärssalvan är nästan 

samstämmig och så dyker sodaterna 

ner bakom gärsgårn igen och blir 

liggande.  

 

Tid: 10,48, fredagen 17/6.  

Ort: Asklmsterrängens tassemarker.  

 

Anledning: KA 4 har för' första 

gången anordnat en fälttävlan för 

hela regementets rekryter. Den 

innehåller stickprov och praktisk 

tillämpning på de färdigheter 

soldaten skall ha tillägnat sig från 

januari och nu fram till 

midsommarlovet. Det är ett tiotal 

stationer utspridda över en bana på 



en och en halv mil och tävlingen har ett dags- och. ett nattmoment. Mellan 

stationerna traskar och springer grupperna på tio man med självvald ledare 

då det ordinarie befälet antas ha stupat. Full stridspackning har man och 

solen gassar.  

  

Eldöverfallet var första stationen. Gruppen blir liggande kanske en tio 

minuter. Slutligen frågar stationschefen vad gruppchefen tänker hitta på 

nu.  

- Vi får la, legga å tröeka,  säger han .  

......:. Det är just vad man inte skall göra efter ett eldöverfall. Gruppen 

skulle snabbt gått ur eldställning och samlats på ett skyddat ställe för 

eventuell ny attack. Vi ser alltså att utbildningen här inte varit tillfyllest 

och att mån får betona den där saken ytterligare, kommenterar 

utbildningsadjutanten Askelöf. Och så drar han pressens representanter 

genom mossar och sjöar till nästa station, vilket var tältslagning. - 

Trivsammare verkade det hos kaffekokarna. Varje grupp. fick göra upp eld 

och koka kaffe, åt sig, för de skickligaste gick den proceduren på 16 

minuter - gör om det, den oom kan! Sedan väntade orientering från 

stationspunkt och därefter bröt en, man benet och fick forslas på 

hemmagjord bår 300 meter i svår terräng, Avståndsbedömning, handgra-

natkastning, hinderlöpning och  

nergrävning vid kulspruteeld tillhör gamla bekanta från militära tävlingar. 

Ett avsnitt ägnades också åt signaltjänst.  

Pojkarna verkade överlag inte så över sig entusiasmerade över den liår 

kontrollen alldeles före midsommarhelgen.  

I en grupp kunde man emellertid finna verklig segersisu och den kanske 

höll sig över nattens strapatser också.  
81im.  

 


