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KA4 ungdomar firade jubileum med föräldradag på lägerkurs 

 

Föräldradag var det på lördagen på kustartilleriets Känsö i södra 

skärgården. Ett stort antal föräldrar, syskon och flammor hade mött upp i 

det vackra vädret och fick en lugn och solig båtresa ut till den gamla 

karantänstationen. Men det var inte vilken föräldradag som helst för denna 

KA 4:s ungdomsavdelning firar i år 20-årsjubileum. 

Väl landsatta på ön 

blev de anhöriga 

välkomnade av 

kursledaren 

förvaltare Gustav 

Lundberg som 

presenterade de 

olika grupperna av 

pojkar som stod 

prydligt uppställda 

tillsammans med 

lärare och 

instruktörer. De 

som är på lägret för första gången är i regel i 15-årsåldern och går i den 

allmänna kursen, andra 

åringarna går i specialkursen och de som är gamla i gården hör till 

instruktörskursen. Kursernas syfte är att lära ungdomarna båtvett, 

rodd, segling, signaltjänst, navigation o. s. v. För regementet har den 

ganska stor betydelse som rekryteringsbas. Många befäl av alla 

kategorier har börjat ute på Känsö. 

Så löd ordern: formering till familjen och pojkarna fick tillfälle att 

guida de sina på de ställen av ön som var tillåtna för besök. Somliga pas-

sade på att ta ett svalkande dopp och andra njöt av den säregna floran i 

den gamla vildparken. Den grundades under första hä lften av  1800-



ta let av major  Jacob Forsell som var militärbefälhavare på Känsö. 

Så var det dags för lunch och alla åt med glupande aptit av skinkan och 

den utsökta potatissalladen som flaggfurir Andersson har all heder av. 

Han är »husmor» på ön och lagar all den goda maten. 

På fotbollsplanen hölls korum av komminister Per-Walter Törnquist och 

därefter överlämnade ordföranden i Göteborgs kustartilleriförening Roland 

Kjellberg en prissamling till den jubilerande föreningen. Han passade också 

på att tacka förvaltare Gustav Lundberg för hans oegennyttiga arbete 

och för all den tid han lägger ner på ungdomarna. Sekreteraren i Göteborgs 

befälsutbildningsförbund, kapten Harry Samsgård tyckte att Känsö även 

skulle kunna försvara sig och överlämnade en Stavsjökanon i miniatyr. Den 

kan t. ex. användas att skjuta startsignal med. Kapten Samsgård 

betonade att denna ungdomsavdelning är den största och mest aktiva av 

dem som finns med i befälsutbildningsförbundet. 

 


