
Garnisonens Dag 2005 – En dag att minnas 

BILDSPEL av ARNE FRIDOLFSSON 





Alla hälsas 

välkomna till 

Garnisonens 

Dag! 

Regementschef  överste Stefan Gustavsson 



Göteborgs Hemvärnsmusikkår 



Regementschef  överste Stefan Gustavsson 

Förevisningar, 

utställning av 

fartyg och båtar, 

överflygningar 

samt en avtack-

ningsceremoni 

ingår i program-

met. 



VISNING AV FARTYG OCH BÅTAR 



 

På VIP-läktaren   kommunstyrelsens 

ordförande Göran Johansson samt 

landshövding Göte Bernhardsson,   

Monica och Gunnar Dyhre,  Före-

ningen för Göteborgs Försvar som 

även sponsrat evenemanget 



Regementschef  överste Stefan Gustafsson 

Först talar lands-

hövding Göte 

Bernhardsson. 

Därefter visas nå-

gra olika tidstypi-

ska förband och 

händelser genom 

århundradena. 



Landshövding Göte Bernhardsson även  ord-

förande för Föreningen för Göteborgs försvar 

Göteborg och 

Göteborgs hamn - 

viktig för hela 

Norden, måste 

kunna skyddas 

liksom skett i 

seklers längd. 

Det kräver marin 

närvaro också i 

fortsättningen. 



1600-talet / Stadsvakten marscherar in 





Efter Tordenskiolds lyckade angrepp på 

Marstrand stod åter Göteborg på tur den 

1 augusti 1719. 

Fästningen Nya Älvsborg utgjorde ett 

hinder. Trots tre dagars beskjutning gav 

den sig inte. 

Sedan ett rörlig kanonbatteri omgrupperats 

till Arendal på Hisingen medförde den sam-

lade elden att  de danska angriparna 

tvingades avbryta anfallet 

 



Ostindiefararen GÖTHEBORG spelar ett 

av Tordenskiolds skepp och bär därför 

röd flagg.  



..och dansken i båt anfaller….. 



Kanonerna på Nya Älvsborg fortsätter 

att skjuta  och elden förstärks från 

Göta artilleri på Hisingen -  nu från 

förevisningsplatsen. 



Bohus Elfsborgs karoliner går till motanfall… 



Dansken får ge vika 



Ostindiefararen Götheborg har nu 

bytt flagg och avger svensk lösen  



.. som besvaras av fästningsartilleriet 

på  Nya Älvsborg. 

Segern blev vår 1719! 



WESTGIÖTA GUSTAVIANER intar utgångsläget 





Olika moment i striden demonstreras 





NYA ÄLVSBORGS FÄSTNING FRÅN 1600-talet 

   Avfördes slutligt från rikets fasta försvar 1869 



Före och under första världskriget 

24 cm kanon i självsänkande lavett  

modell 1904 



• Batteri I : Två 15,2 cm 

kan i pansarkupol 

• Batteri II : Två 24 cm kan 

i självsänkande lavett 

• Batteri III: Fyra 57 mm 

kan i pansarkupoler 

• Götiska batteriet med 

fyra 57 mm kan 

 

Oscar II:s fort byggdes 1903-1907 

Fortet byggdes med fyra    

batterier 

 

I samband med 2. VK grupperades kanoner ut i 

skärgården utom det Götiska batteriet. 1999 

återfördes två ur batteri II och 2004 två ur batteri I 

som  museiföremål och kan beses. 



24 cm kanon modell 1904 



15,2 cm kanon modell 1903 B  

i pansarkupol 



Götiska batteriet 

Fyra 57 mm kanoner i kasematt 



Göta artilleri 

Kanon modell 1863 



Älvsborgs kustartilleriregemente 1942-2000 



Krutröken från kanonelden  ligger tät 



7,5 cm kanon modell 1940 under eldgivning 



Andra världskriget – invasionsförsvaret 

 

 

Laddad 40 mm 

luftvärnskanon 

modell 1948 

7,5 cm kanon 

modell 1940 

7,5 cm kanon 

modell 1902 



Rörligt kustartilleri från 40-talet körs fram,  

grupperar och öppnar eld 

10,5 cm kakanon modell 1942 

Dragterrängbil 

modell 1946. 

Brockway (USA) 



40 mm luftvärnskanon 1938 

Volvolastbil tillv. 1943 



40 mm luftvärnskanon 

modell 1936 



40 m m Luftvärnskanon modell 1936 

eldberedd 



Luftlandsättningar vid kustinvasion  

Fallskärmshoppare luftlandsattes av 

Frivilliga Flygkåren Göteborg under 

Göran Åhlins ledning. 

Målflygplanet ovan, Götaverken GV 38, 

flygs av Tommy Bohlin , Göteborgs 

Veteranflygsällskap.  

 



 

FIENTLIGA ÖVERFLYGNINGAR 

 

Västgöta Veteranflyg 

Sotenäs 

Stellan Andersson F 7 

 

Vampire 

Lansen 



LV 15 skott eld! 



Kustartillerikanonen eldberedd 



Fientlig invasionsfarkost, 200-båt 

bemannad av hemvärn med marina 

uppgifter,  prejas och stoppas 



Självgående 12 cm kustartilleripjäs 

modell 1980  kör in på planen och 

gör ”Färdig pjäs”. 







Kapjäsen 12/80 öppnar eld med hjälp 

av artillerieldledning (ARTE) 719 



Terrängbilburen insatspluton ur Hemvärnet 

AVSITTNING – GRUPPERA ! 



60- talets kustjägare stormar iland efter 

transport med 200-båt 



ELD öppnas och anfallet fortsätter 



Organisation  

 

                                         

    

Älvsborgs Amfibieregemente  Amf4  

2000 - 2005 

http://www.amf4.mil.se/


ÄLVSBORGS AMFIBIEREGEMENTE 
• Efter närmare hundra år 

ersattes kustartilleriets 

fasta pjäser med ett 

rörligt amfibieförband 

Amf4 2000. 

• 2005 lades regementet 

ned.  

• Insatsmöjligheterna vid 

svåra påfrestningar  på  

det civila samhället i re-

gionen minskas drastiskt 

 



Stridsbåtarna 90 tar amfibiestyrkan till stranden 



Stridsbåt 90 under  anfall 



Strandbrinken nås 



Kustjägare ur amfibiebataljonen har 

landsatts och tagit en  bit av stranden 





Eld och Rörelse mot anfallsmålet 



Skadade tas omhand 



BÅTAMBULANS är på gång 



BÅTAMBULANS är på väg 



Helikopteromgruppering  av robot 17 som 

avfyrar två robotskott. 

 



Flottiljamiral ! 

Älvsborgs Amfibieregemente 

enligt order! 

Marininspektören, flottiljamiral Anders Grenstad 



 Efter att ha följt slutövningen med 

amfibiebataljonen är jag imponerad 

över hur bra ni alla har löst upp-

gifterna. 



 

Jag vill tacka Älvsborgs Amfibie-

regemente och all dess personal för ett 

plikttroget och professionellt arbete 

under alla år. 



Hedersbetygelse av en incidentrote 

JAS 39 Gripen från Blekinge Flygflottilj 





Helikopter Y 70 ur helikopterskvadronen 

på SÄVE hedrade även Amf4 



Idag har många gäster 

och andra besökare 

kommit hit till Amf4. 

Inte enbart för att 

uppleva  en nu väl ge-

nomförd förevisning, 

utan även för att ge-

nom närvaro vara ett 

moraliskt stöd för  per-

sonalen på regementet 

som nu läggs ned. 

Tack för på olika sätt 

visad uppskattning.  

Förevisningen är 

avslu-tad. 
Överste Stefan Gustafsson 



Officiell avtackning av Amfibieregementets personal 



Göteborgs Hemvärnsmusikkår påbörjar 

spelningen 

Regementsadjutanten Anders Andersson förbereder 

ceremonin 



Uppställning i ordning 

regementsstab, garnisonsenhet  

och amfibiebataljonen 



Gästerna tar plats på VIP-läktaren 



Personalen är på plats 



Bohus-Elfsborgs karoliner med 

artilleriavdelning har också ställt upp 



Regementets fanvakt på plats 



AVLÄMNING! 

i ordning Fanvakt, 

Musikkår, 

Regementsstab och 

Amfibiebataljonen 







Giv akt!  

 Parad för Fanan 

  Skyldra gevär! 









Lystring ställ! 

Spela regementets 

marsch! 



VÄLKOMNA                   

till 

avtackningsceremonin! 



Jag vill inleda med att 

minna om de kamrater 

som stupat i försvaret 

av västkusten genom 

årens lopp. Vi hedrar 

deras minne med en 

tyst minut. 

 



Krisgruppen medaljeras 

Andréas Fagrell 



Krisgruppen medaljerad 

Anna Conradi-Karlén Jessica Thorén 



Chefen för marintaktiska 

kommandot tackar regementet 

och medaljerar regementschefen 

Brigadgeneral Bengt 

Andersson 

Vi står nu inför slutet av en epok som 

med Ka 4 varat från 1942.  

Utöver utbildning av värnpliktiga med 

utmärkt gott resultat  har en intensiv 

och  framgångsrik internationell 

verksamhet  genomförts.  

Jag tackar amfibiregementet och dess 

chef för utomordentligt fina  insatser. 

Överste Gustavsson 

träd fram och motta 

medaljen! 



Kamraterna  vid Helikopterskvadronen på 

Säve tar adjö och tackar för fint samarbete 



Helikopter 70 flyger åter till tonerna 

från marschen ”Under blågul fana” 



.... 
Vi förlåter dom 

aldrig där oppe i 

Stockholm ”även 

om de inte veta 

vad de göra ”. 

Jag tackar rege-

mentet och dess 

chef för allt vad ni 

betytt för kommu-

nen under åren. 

Kommunalrådet Göran Johansson Göteborg 



Chefen för Amfibieregementet överste Per-Olof Corneliusson 

Misströsta inte! Amfibie-

övningar behöver bedrivas 

även i fortsättningen på 

Västkusten. Det skall jag  

bli man för. 

När det sedan gäller tra-

ditionsvården kommer er 

fana, när den har överläm-

nats, att föras i Göteborg. 



Det har varit lärorikt 

och ansvarsfullt att 

ha varit chef för 

Älvsborgs Amfibie-

regemente. När vi nu 

officiellt tar avsked, 

tackar jag er alla för 

ett mycket förtjänst-

fullt och plikttroget 

arbete.Jag önskar er 

lycka till, vad än ni 

kommer att göra i 

framtiden. 

Skjut dubbel svensk 

lösen! 



MEDALJUTDELNING 

Regementschefen tilldelar nio 

utvalda minnesmedaljen som all 

regementets personal  kommer att 

få senare 



MEDALJÖRERNA 



 Kustartilleriets ungdoms-

avdelning i Göteborg (UKA4) har 

i många  år bedrivit en livlig verk-

samhet. Bl a på Känsö sedan 

slutet av 50-talet och sedan 1986 

även med deltagande av Sjö-

värnskåren. Vinterläger har 

dessutom genomförts i Ånn och 

Transtrand 



Ledare för detta sedan1963 har varit den nu pen-

sionerade kaptenen  Gustav Lundberg. Han får 

personifiera alla som varit engagerade i  denna 

viktiga verksamhet. 



Tack Gustav! 



På uppdrag av Officerssällskapet  

har jag äran att överlämna vår 

förtjänstmedalj som ett bevis på 

uppskattning och tacksamhet. 

Överstelöjtnant Hans-Richard  Wijmark överlämnar 

medaljer till Jan Hallberg och Göran Johansson 



 

Tack för Ert personliga 

engagemang 



NATIONALSÅNGEN 



NATIONALSÅNGEN 



Jag tackar alla – gäster och besökare - för all 

uppskattning som under dagen  kommit mig 

och regementet till del. 

Fanöverlämning sker den 5 september vid en 

enkel ceremoni. 

Fanvakten avmarschera!  Formering till 

avdelningar! 

Avtackningsceremonin är nu till ända. 

 







Fanöverlämningsceremoni den 5 september 2005 

Chefen Amf4 överste Stefan Gustavsson lämnar fanan till 

chefen för Amfibieregementet  överste Per-Olof Corneliusson 

som betygar att den även i framtiden kommer att föras i 

Göteborg.  



 

 

BILD- och MUSIKLISTA 
Bild 30,49,61 Lennart Hammarstrand 

Bild 40, 48, 50, 53 Erikssons foto 

Bild 107 Bjarne Widheden 

Övriga bilder Arne Fridolfsson  

Musik 

1. Norrlandsfärger 

2. Björneborgarnas marsch 

3. Marcia Carolus Rex 

4. Undan ur vägen 

5. På vakt 

6. Kustartilleriets 
defileringsmarsch 

     

 

 

 

7.  Sibyllafanfar 

8.  Radetsky-Marsch 

9.  Paradmarsch 

10. Amf4 marsch 

11. Under Blågul Fana 

12. Band of Brothers 

13. Du gamla Du fria 

14. General Cederskiöld 

15. Vid dagens slut 


