
1969-11-29 GT  

Värnpliktiga övade tältslagning på Valand 

 

En grupp värnpliktiga vid 

Älvsborgs Kustartilleriregemente (KA 4) har övat tältslagning. 

Häromdagen kommenderades de ut i Göteborgs city för att slå 

upp ett marketenteritält mitt i Teatergatan vid Valand. Tältet 

står fortfarande kvar och används vid lottornas julmarknad. 

 — Det är helt riktigt att värnpliktiga medverkat vid 

tältslagningen, säger pressofficeren på KA 4, kapten Roland 

Byrlind. Det ingick i deras utbildning. Kapten Byrlind kunde inte 

säga om tältet lånats eller hyrts ut. Bestämmelserna tillåter inte 

gratis utlåning. Om lottorna betalar hyra slipper de undan med sju 

kronor och fem öre om dyget i "slitningskostnad". De 

värnpliktigas arbetsinsats är gratis. 

Fallet har vissa likheter med hur det gick till när en överste-

löjtnant i Kristianstad ordnade ett militärtält till en privat fest 

hemma i trädgården. Värnpliktiga slog upp tältet och det kallades 

"militär utbildning". 

Överstelöjtnanten och en major polisanmäldes och det blev 

rättegång. Häradsrätten i Kristianstad frikände de åtalade, 

vilket inte hindrade att svenska folket började fundera över det 

militära utbildningssystemet. 

Nå, hur var det i Göteborg när de värnpliktiga ryckte ut med 

tält för att utbilda sig? Jo, de spärrade av Teatergatan vid 

Valand med polisens hjälp och slog upp tältet. 

Det är ännu inte utrett om de följde instruktionsboken. Utbild-

ningsledarna har inte kunnat nås av GT. 

Valdes platsen strategiskt riktigt? 

Kapten Byrlind till GT: 



— Vi på KA 4 har en utåtriktad syn vad gäller vår verksamhet. 

Om en frivilligorganisation ber om hjälp ställer vi gärna upp. 

Om en annan organisation. t ex ett politiskt ungdomsför-

bund vill ha samma gratisservice går det inte lika bra. 

Kapten Byrlind: 

— Enligt bestämmelserna uppifrån får vi hyra ut materiel 

bara till statliga och kommunala myndigheter eller till 

frivilligorganisationer mot slitningskostnaden kr 7.05 per dygn. 

Utlåning kan ifrågakomma till försvarsfrämjande utställningar 

eller till viss humanitär verksamhet av begränsad omfattning. 

Kapten Byrlind låter vidare meddela att man kan få tältet 

gratis uppsatt och nedtaget av värnpliktiga "om det går att 

kombinera med ett utbildningsmål”. 


