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Trettio pojkar, skjuter, seglar, ror och signalerar på Styrsö 

Ett ovanligt inslag i sommarvilan har de trettio 

pojkar i åldern 15-18 är skaffat sig, som deltager 

i KA 4:s kustartillerikurs på Styrsö, Kursen började 

den 2 juli och varar två veckor. Av vad men vid ett 

besök på kursen kunde döma, var de flesta avgjort 

belåtna, Det tycks som om det första målet med 

kursen, att skapa goodwill för kustartilleriet, hade 

nåtts, Det andra målet torde vara att skaffa hugade 

spekulanter på yrket kustartilleriofficer.  

Kursens ledare, kapten Kurt CYRUS, berättar, att av de 

trettio deltagarna tre tjänstgör som instruktörer, 

medan tio tillhör dem äldre, d. v. s. mer rutinerade 

kursen, och sjutton den yngre. Vi fann fänrik Birger 

Rundal i full färd med den 

äldre gruppen vid ett av 

kursmomenten, nämligen 

skjutning med lätt kustar-

tilleripjäs, I verkligheten var 

det inte så blodigt, man 

använde nämligen en 57-mm:g 

pjäs med ett inmonterat 

armégevär det hela ett s. k. 

kanongevär. Själva riktningen 

utfördes emellertid som med 

en vanlig kanon. Det puffades friskt mot det bogserade målet, en plåtskiva, 

som drogs på 400-600 meters avstånd, Med den ganska otympliga pjäsen var 

det rätt besvärligt att skjuta, och det bästa resultatet, fem träff på tio skott, 

skäms inte för sig. Vid kursens slut skall var och en få skjuta två skott ur en 

riktig kanon. De som visat sig bäst få skjuta en hel serie.  

Den yngre gruppen var ute och plaskade omkring i en roddbåt, som såg ut att 



vara i tyngsta lagat för deras späda armar. Armföringen var kanske inte heller 

så perfekt, men på den goda viljan var inte att ta miste. Och framåt gick det.  

När det blåstes uppställning för bad, spänstade hela raden iväg meden 

hurtighet, som anstår en hel soldat. Besöket i det 17-gra.ctiga vattnet blev 

emellertid ganska kortvarigt. Men skälet var lätt att finna: »krubbet» väntade!  

Nästa punkt på dagordningen var segelövning i en stramt gråmålad slup. Att 

runda bryggan hade sina svårigheter, men väl ute på öppet vatten gick det 

desto bättre. Och när vattnet forsade om stäven" lutade sig pojkarna bakåt i 

båten och var övertygade om, att segling är livets högsta njutning.  

Innan vi avslutade vårt besök på KA-ön hann vi bevittna ett första försök till 

semaforering.  Det var en originell syn att bakifrån bevittna försöken att slå, 

som fänriken dikterade. Det fanns skiljaktiga åsikter om hur det skulle gå till, 

men såvitt man kunde se, fanns det flera stycken, som behärskade tec-

kensystemet med verklig brio. En del annat får man så småningom också stifta 

bekantskap med. Förutom de nämnda ingredienserna upptar programmet 

nämligen även orientering om befattningar vid 15.cm. kanon, tjänstgöring på 

sammanställningsplats. Båttjänst sjökorsundervisning, kursläggning, 

fälttelefontjänst samt skötsel av 10 watts kortvågsstation.  

Det är tredje året som denna kurs genomföres, och det synes som den skall få lika 

gott resultat som de föregående och bidra till att skapa goda kustartillerister. 

 

   

 


