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KA 4 kapen erhöll fint vandringspris 

 
I samband med sitt besök i Göteborg delade den nye marinchefen, 

viceamiral Per Rudberg, ut förre generalen Hjalmar Åströms 

vandringspris till kapten 0. Lennart Svensson, KA 4. 

Kapten Svensson fick priset med motiveringen: "För fantasifullt och 

uppoffrande arbete till gagn för utbildning". 

Han är också en av regementets eldsjälar när det gäller att med hjälp av 

ändamålsenliga anordningar förbättra utbildningen. Utan krävande ekonomiska 

insatser har han kunnat arrangera en mångfald utbildningshjälpmedel, som varit 

till stor betydelse. Särskilt för ett förband av KA 4:s karaktär, där närheten 

till storstaden utgör begränsningar i terrängens utnyttjande. 

- Lösningarna har varit idérika och 

praktiska, sade Per Rudberg, och de 

hade inte kunnat ske utan Lennart 

Svenssons högst personliga insatser. 

Han har bokstavligt talat stått med 

verktygen i handen så snart det varit 

till nytta för fullföljandet av arbetet. 

Kapten Lennart Svensson, KA 4, får 

mottaga det fina vandringspriset av 

ny marinchefen, viceamiral Per 

Rudberg, vid dennes första besök i 

Göteborg (foto: Örlogsbas Väst) 

- Därmed har han visat prov på vad 

engagemang och entusiasm kan uträtta 

för den militära verksamheten och har på detta vis utgjort ett sporrande exem-

pel för sin omgivning. 



General Hjalmar Åströms vandringspris har sammanlagt utdelats 16 gånger 

sedan det sattes upp för 30 år sedan. 

Åströms avsikt var att skulle utdelas till någon som genom framstående 

prestationer hedrat kustartilleriet, vars inspektör generalen var under åren 

1941- 1960 
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Hedrad kapten 

 
Kapten 0 L Svensson vid KA 4 fick i veckan generalmajor Hjalmar Åströms 

vandringspris för "fantasifullt och uppoffrande arbete till gagn för utbildningen." 

Priset överlämnades av chefen för marinen viceamiral Per Rudberg, som 

framhöll att kapten Svensson visat prov på vad engagemang och entusiasm kan 

uträtta till gagn för verksamheten. Kapten Svensson är den sextonde som 'fått 

vandringspriset, vilket enligt statuterna skall tilldelas någon som genom 

framstående insats hedrat kustartilleriet. 

 


