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Igloo ny erfarenhet för kustartillerister 

- HT:s utsände medarbetare. –  

 

STORLIEN. ,En kustartillerist kan få pröva sjömannens, 

fältartilleristens, luftvärnsartilleristens och infanteristens liv. 

Kustartilleristen 

står bildlikt talat 

med ena foten i 

vattnet och den 

andra på land. I 

fred kan det 

kanske vara 

behagligt, men i 

krig blir den 

allvarliga 

konsekvensen att 

han kan angripas 

från tre håll land, 

luften och sjön.  

Kustartilleristen 

måste följaktligen 

vara beredd att kunna strida i alla tre elementen, och det är 

därför helt naturligt att han måste lära sig behärska även 

fjällkrigföringen, den kanske mest svårbemästrade av alla. Mot 

bakgrunden av detta har kustartilleriets ledning också förlagt 

några veckor av officersutbildningen i fjällen, och även om en 

kustartillerist på skidor är något lika vanskligt som en sjöman till 

häst tycks de nu finna sig väl till rätta. De 18 officers- och 

reservofficersaspiranterna som sedan en vecka tillbaka är 

förlagda i Storlien för att där lära sig åka skidor och uppträda 



fältmässigt i fjällen' klarade sig nämligen bra från början trots 

att det är mest sydlänningar som ingår i truppen. Även två 

göteborgare, nämligen aspiranterna Bohlin och Ekström, ingår i 

truppen och såg ut att trivas,  

 

Hårdkörning de kommande veckorna 

Under första veckan har man övat sig med att bygga igloos och åka 

skidor. Vistelsen i Storlien varar i sammanlagt tre veckor, och 

under den tiden är det meningen att mannarna skall genomgå full-

ständig skid-, slalom- och fjällförarutbildning, berättar kurschefen 

löjtnant Bertil Runnberg. Under de kommande veckorna blir det 

mera hårdkörning, och då skall man även ligga ute i de egenhändigt 

tillverkade enrummarna för att pröva hur det känns. Som 

avslutning blir det under sista veckan en långfärd, även då med 

övernattning ute i det fria.  

Vistelsen i Storlien, kommer ovanpå hårda teoretiska prov nere i 

Karlskrona och avkopplingen innan förbandsutbildningen börjar 

uppskattades därför livligt.  

Officersrekryteringen är, liksom för alla andra vapengrenar f. n. 

ett stort problem för kustartilleriet Till de tio 

stamaspirantplatserna år har hittills endast en sökt - an-

sökningstiden utgår 1 maj - medar antalet är betydligt större till 

reservofficersplatserna. På grund a den dåliga rekryteringen under 

de senaste åtta åren - av 85 platser har endast 22 kunnat fyllas 

med studenter och 20 med långväga - och dels på grund av den 

ryckvisa personalutvecklingen under kriget, är 

avancemangsmöjligheterna mycket goda. Utbildningen under 

krigsåren har nämligen lett till att alla kaptener och löjtnanter f. 

n. är ungefär jämngamla, och de kommer följaktligen att pensione-

ras ungefär samtidigt. Månne inte den ende stamaspiranten som 

sökt i år bör bli överste?  

 


