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Jubilerande ungdomsläger  
 

Ungdomslägret på Känsö, som anordnas varje sommar av KA 4, firade på 

lördagen sitt 20-årsjubileum. Kustartilleriets lägerkurser startade den 17 juni 

1948 och de senaste åren har lägren varit förlagda till Känsö -tidigare på 

Styrsö och Galterö. Under fjorton dagar i sommar får 86 unga pojkar 

undervisning i allmän militär utbildning, artilleri-, signaltjänst, båttjänst och 

segling. Kursen består av tre olika grupper. Eftersom det var 20-årsjubileum 

hade extra festligheter anordnats. Föräldrar och anförvanter fick på KA 4:s 

bekostnad med 

båtar åka ut till 

Känsö för att 

hälsa på. 

Den gula 

pestflaggan var 

inte hissad, så 

det var bara 

att kliva i land. 

(Under 

sekelskiftet 

var Känsö en karantänsanstalt för fartyg som kom från utlandet. Gula febern 

härjade då hårt i Spanien, varifrån vi hämtade vårt saltförråd, och var då den 

gula pestflaggan hissad fick inte fartygen lägga till vid Känsö.) 

Förvaltare Gustav Lundberg hälsade föräldrarna välkomna medan de unga 

kursdeltagarna stod uppställda i respektive årsgrupper. 

Lunch serverades i matsalen och klockan 12 var det samling på fotbollsplanen. 

KA:s ungdomsläger erhöll den 6 juni i år svenska flaggan och i takt till 

Marinens musikkår i Göteborg tågade alla pojkarna in. Visst var det en och 

annan som hade svårt med takten men det kan vara lite nervöst när det sitter 

en massa människor och tittar på. 



Korum hölls av pastor Per Walter Thörnqvist, och sedan blev det prisutdelning. 

Förvaltare Gustav Lundberg erhöll en miniatyrkopia av en kanon -som bl. a. 

användes i kriget mot Ryssland 1719- av överste Sixten Gråberg för sin 

verksamhet på Känsö ett tiotal år. 

Medan kaffe serverades var det omklädsel för eleverna för uppvisning i 

båttjänst. De visade hur man sköter en enmansroddbåt, en tio-huggare (med 

kommando), hur man seglar en bohusjulle och även KA 4:s motorbåtar. 

Vädret var förträffligt — det hade blåst upp litet — och killarna fick visa vad 

de lärt sig i båttjänst. 

 

 


