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Jonny Gren, Rolf Ohlsson och Jan Stenberg lätta på handen som en 

sjuksyster i sjukvårdsprovet för att undvika de 6 minuternas tidstillägg. 

Det gällde att spjälka ett brutet ben.  

 

Artillerister sprang från rekryten in i soldatskolan 
 

KA 4:s rekryter avslutade i går rekrytskolan med en påfrestande fälttävlan i 

Askimsterrängen och inledde sitt soldatliv med tre dagars långpermission över 

pingsten. Man gnuggade kunskaper, färdigheter och kondition till dess svetten 

dröp  och en del knäade omkull på  den efterlängtade sidan av mållinjen.  

Tävlingsbanans längd var 13 kilometer och provens antal 9.  320 man uppdelade i 33 

grupper deltog, var och en utrustad som det anstår en god soldat med torrdraget 

gevär, verktyg, matgrejor, första förband och ett ved trä längst ner i mesen. 

Tävlingshumöret var - måhända även beroende av vädret och den hägrande 



permissionen .:... prima, och lagandan, som är en viktig ingrediens vid 

patrulltävlingar, verkade smågläfsig lagom trivsamma portioner för att pressa 

resultaten i topp.  

 

 

För att börja med signaltjänsten fick grabbarna, innan de forslades till starten, 

tala in ett meddelande till varandra. Därefter tillryggalades tävlingens svåraste 

sträcka, fri orientering 5 kilometer med kontroll vid Askims kyrka. Efter vad som 

framgick vid den senare persedelvården hade åtskilliga försökt att simma den 

sträckan. Men ingen blev kvarmorasen mer än en timma utöver kamraterna, och 

resten av vägen kunde de tryggt ty sig till en snitslad bana.  

Fältskjutningen blev många gruppers sorgebarn. Trots helfigur på 60 meters håll 

åstadkoms förargliga tidstillägg. Avståndsbedömningen och orientering från. 

stationspunkt, där tidsbelastningen beräknades efter antalet millimeter fel på 

kartan, kunde också bereda obehagliga överraskningar, om bara någon i gruppen 

trodde sig om att vara längre upp i Bohuslän.  

Den för syndarna  

trevligaste kontrollen var där kaffet skulle kokas på tid. Ty efter kaffet gavs för 

varje grupp 20 minuters rast, varefter man fick sitta av den tidsbelastning som 

gruppen ådragit sig tidigare. Den varierade från se kunder upp till 50 minuter.  

 

Så följde handgranatkastning, tält slagning och sjukvårdstjänst, där mannarna i 

åtminstone det sistnämn da provet ådagalade ett handlag, som kom t. o. m. t. f. 

regementschefen överstelöjtnant Haglund att häpna och mena, att han gärna skulle 

låt sig behandlas om han bröt benet. 

 

Segrande patrull nr 19 hade rekryterats ur 8 :de kompaniet. Den stoltaste 

mannen på KA 4 den eftermiddagen var deras utbildare, löjtnant N. E. Nilsson, som 

även svarade för andrapris tagarna, patrull nr 18.  

För den som har beredskapströttheten som sista minne från sin militärtjänstgöring 

var det ett förunderligt nöje att komma i kontakt med den tävlingslust och hårda 

framåt anda, som dessa kustartillerister vi sade upp. Utvecklingen tycks ha gjort en 

kovändning. Antingen den all mer omfattande idrotten har med saken att göra eller 

ej, bör påpekas, att 

i segrarlaget återfanns två kända! idrottsmän: 100-meters!öparen Lasse Andersson 



och 3.000-meters!öpa. en Rolf Sjöberg.  

I övrigt bestod patrull nummer 19 av vpl. Stig Gustafsson, Sven Särndahl, Ingvar 

Larsson, Åke Gunnars. on, Alf Olsson, Bo Hansson och Sven Edfeldt.  

Resultatlistan blev: 1) nr 19 ur 8 Komp., tid 3.05.37; 2) nr. 18 ur 8 komp., tid 

3.10.15, 3) nr. 16 ur 9 komp., tid 3.15.59, 4) nr. ·22 ur 11 komp., tid 3.17.52, 5) nr. 11 

ur 9 komp., tid 3.18.18, 6) nr. 32 ur 2 komp., tid 3.22.23, 7) nr. 17 ur 19 9 komp., tid 

3.27.15, 8) nr. 8 ur 5 komp., tid 3.28.32, 9) nr. 7 ur 11 komp., tid 3.28.49 och 10 nr. 

12 nr 12 komp., tid 3.30.17.  

ceder.  
 


