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Mycket Nöje 

 

Föräldrainspektion vid kursjubileum 

 

Det var många föräldrar, syskon och släktingar som i går för-

middag åkte ut till Känsö för att hälsa på pojkarna som 

deltager i den årliga lägerkursen anordnad av kustartilleriets 

ungdomsavdelning i Göteborg. 

Kursen som pågår i 14 dagar och omfattar allmän militär ut-

bildning, artillerisignaltjänst, båttjänst, segling, bad och idrott 

är uppdelad i tre sommarkurser. Första året är en allmän 

kurs (AK), andra en specialkurs (SK) och tredje året en 

instruktörkurs. 

KA 4:s ungdomsläger firade 20- årsjubileum och 86 ynglingar 

stod fint uppställda när stolta för-bidrar, som kom i 

kustartilleriets båtar, 

gick iland. 

Lägerchef Gustav 

Lundberg höll 

välkomsttal och sedan 

bjöds det på lunch. På 

väg till lunchen var 

föräldrarna Leif och 

Kerstin Lundqvist med 

sonen Göran (AK) och 

Åke Frizell med fru 



Asta. mormor fru 

Elin Carlson och uni-

formsklädde sonen 

Sten (AK).  

Sven Fraenkel (AK) 

fick besök av pappa 

Anders och mamma 

Stina. I matkön stod 

två hungriga IK:are 

vid namn Pierre 

Eklöf och Björn 

Miles. Det 

serverades skinka, 

potatissallad och 

mjölk. Vid ett bord 

satt familjen 

kapten Ragnar 

Wrangstad med fru 

Gerd och 14-årige 

sonen (yngst av de 

86) Michael som 

redan går sin andra 

sommarkurs på 

Känsö. 

Efter lunchen spelade Marinens Musikkår i Göteborg under 

ledning av musikdirektör Bertil Ullbrandt bl a Åh vilken härlig 

dag och det gjorde dom alldeles rätt i för det var det. 

Solen hjälpte till att förgylla upp stämningen på 20-

årsjubileet. 



På en stenkulle satt Roger Nystedt (AK) tillsammans med 

kompisen Bo Zander som kommit för att hälsa på. I 

gröngräset satt ett gäng bestående av Valter och Britta 

Andersson med sonen Lars (AK), Hugo Johansson med fru 

Ingrid och bostonterriern Lady. 

Kursens medicinman Lars-Eric Frendberg satt och solade sig 

tillsammans med Sven-Erik Krantz och Bo Johansson som är 

allt-i-allo på området — sköter om byggnaderna och förråden. 

 

På väg från lunchen kom Christel Centerwall och Dan Ericsson 

(AK) hand i hand. Likaså hade Anders Jonsson (AK) fått 

kärt besök av 

flickvännen 

Gisela Boström. 

Jubileet 

fortsatte med 

korum av pastor 

Per Walter 

Thörnqvist, 

Västra Frölunda, och fortsatte med prisutdelning av bland 

andra överste Sixten Gråberg. Som avslutning visade 

pojkarna vad de hade lärt sig och det var naturligtvis hur 

man behandlar roddbåtar, segelbåtar och motorbåtar. Och 

stolta föräldrar applåderade. 

C. W. 

 


