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Familjedag på KA 4 

 

De anställdas dag" ute på KA 4 i Göteborg under lördagen, 

artade sig till ett försvarsupplysningens manifest. 1 000-talet 

människor vandrade runt de olika aktiviteterna på det vackra 

kasernområdet vid älvmynningen. De som annars har ett uni-

formerat jobb under dagarna, uppträdde nu civilt i kretsen av 

sina familjer. Den uniforma delen svarade i stället 

frivilligförsvaret för. 

Försvarsområdesbefälhavaren överste Per Carleson berättade för 

G-P-medarbetaren att arrangemanget gick i företagsnämndens 

regi och att man ville ge familjemedlemmarna möjligheter, att 

bekanta sig med regementet som arbetsplats. Programmet upptog bl.a 

poängpromenad runt kasernområdet och visning av radar- och 

sjukvårdsskolorna. Trafiklekskola och film var barnens speciella 

underhållning. 

Hela området såg ut som ett mässområde med fordonsparken, 

helikoptrar och sjukvårdstält m.m. uppställda. KA 4 ungdomsavdelning 

 

Att flickor är lika bra sons pojkar på MC visar Aase Riis-Björnstad, vid 

Frivilliga Motorcykelkårens uppvisning. 

 



(UKA 4) agerade båtförare och bjöd besökarna på sjö tur i 

hamninloppet, folk ur 2:a Helikopterdivisionen utförde spännande 

uppvisning i luften och Fallskärmsklubben demonstrationshoppade. 

Efter lunch och konsert av Hemvärnets musikkår, fylkade man sig 

runt terrängbanan och fick uppleva en fantastisk uppvisning av 

Frivilliga motorcykelkårens unga grabbar och flickor. Kårchefen 

Stig Long inledde med att presentera kåren, som har c:a 80 

medlemmar i åldern från 16 år. Han sade också, att kåren är öppen 

för både pojkar och flickor. De får körkortsutbildning för tung 

motorcykel, lära sig "meka" samt inte minst trafikvett. 

  Föredrag av Ljung 

General Lennart Ljung fängslade ett 30-tal tillresta medlemmar ur 

Frivilliga Radioorganisationen med sitt anförande om vårt lands 

försvar. G-P fick erfara att organisationen omsluter drygt 3 000 

medlemmar alla med förflutet som radiosignalister. Distriktschefen 

för Väst, Göran Spetz talade om att man följer den militära 

organisationen i sin indelning och att FRO är på stark frammarsch, 

rekryteringen sker bl. a genom anslutning av värnplikts avgångna. 

Försvaret har kontrakt med flera av organisationens medlemmar och 

räknar i stor grad med att använda dessa amatörsändare i sin 

sambandstjänst om landet skulle drabbas av ofärd. FRO rustar upp 

vägverkets gamla anläggningar och tillför Hemvärnet en förbättrad 

sambandsapparat på så sätt. Målsättningen är att ur FRO förse 

Hemvärnet med 2 000 radiosignalister, slutade Göran Spets. 

 Bilkåren övade 

Under ledning av fanjunkarna Anders Junggren och Tage 

Sjögren övade ett 50-tal damer ur Göteborgs Kvinnliga Bilkår. 

Olika fordons konstruktion, skötsel, förande av färdhandlingar, 

bogsering stod på programmet. Övningen avslutas på söndagen med 

övningskörning. 



 Rundturen konkurrerade 

"Tänk Dig en lördag på Långedrag" sjöng Lasse Dahlqvist. På 

lördagen var det programnamnet för Pressens Rundturs 

arrangemang. Bland alla aktiviteter fann G-P ånyo försvars-

upplysning. Det var Göteborgs Lottakår som påpassligt ställt ut sin 

upplysningsmonter. I tombolaståndet sålde kårchefen Inga Wallin 

och andra inte bara nitlotter. Man kunde vinna flytvästar och annat 

lämpligt för sjön. 

Rokel 


