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300 KA 4-mannar tävlade i fager askimsterräng 

 

Som slutkläm på sin rekrytskola fick KA 4:s mannar av modell 1948 under hela 

fredagen o. natten till lörd. i fälttävlan visa prov på vad de lärt sedan 

inryckningen i jan. Övningarna, som omfattade ett dager- och ett mörkmoment, 

var de första i sitt slag och är ett försök till en ny utbildningsmodell, utarbetad 

av kaptenerna Jakobsson och Lennquist vid KA 4, vilka tillsammans med 

utbildningsadjutant, löjtnant Askelöf också varit de drivande krafterna vid 

övningens genomförande. Den nya ”modellen” avser att utröna de värnpliktigas 

kunskaper, färdigheter, 

kondition och initiativförmåga 

då de på egen hand ställs 

inför svårare uppgifter. Av 

gårdagens övningar att döma 

slog försöket väl ut och torde 

ha varit givande för såväl 

befäl som manskap. 

 

Tävlingen var förlagd till 

Askimsterrängen, som med 

prunkande sommarskrud och 

solguld i gläntorna mötte de 

fältutrustade ”kustisarna”. 

Banan mätte 15 km. mellan 

startplatsen vid Särövägen 

och den röda målduken på 

KA 4:s kaserngård, och inom denna sträckning hade dagens 300 tävlande nio 

övningsstationer av olika art och svårhetsgrad att passera. övningen började 

redan kl. 7 på morgonen, då den första patrullen på 10 man skickades ut på 

banan för att på egen hand utan hjälp av befäl i råd och dåd försöka klara 

de ibland kniviga problemen, som möter en soldat i fält. Här och var 

gnisslade det betänkligt, men i många fall löste de unga krigarna sina 

uppgifter hyggligt till glädje för läromästarna, som med kritiska blickar 



följde sina adepter runt banan.  

Dagens nio övningsmoment omfattade den allmänna soldattjänsten och i 

nämnd ordning hade stationerna följande saker att bjuda de tävlande: 

eldöverfall, tältslagning, kaffekokning, orientering frän stationspunkt, 

sjukvård, avståndsbedömning, handgranatkastning, signaltjänst och 

dessutom nek man som slutmoment göra en s.k. nedgrävning. Varje moment 

poängbedömdes av stationscheferna. Som ett litet smakprov av 

prestationerna kan nämnas att snabbaste gruppen vid tältslagningsstationen 

reste tältet på åtta minuter och bästa kaffekokarna behövde endast 16 mi-

nuter för att gräva eldstad, göra upp eld och få kaffet att koka.  

Dagmomentet tog omkring 11 timmar att genomföra och varje grupp 

använde cirka fem timmar för att avverka banan. Klockan 10 på kvällen 

inleddes nattövningen på en 3·kil-ometers bana i Toleredsterrängen.  


