
Förslag till instruktion för bevakning av Oscar II Fort mot landsida 

samt för utfallstruppen. 

 

A. Befästningsvakten utgöres av: 

1 UoK 

1 K 

13 man 

samtliga från Div.1 A. 

Befästningsvaktens slutna del förlägges i vaktrummet Fortet. Från 

befästningsvakten avdelas: 

/under dager 

Post n:r 1 (Gevärspost) i ingångstunneln 

Post ner 2 (enkelpost) vid postkuren norr om Tygförrådet 

Post n:r 3 (enkelpost) vid Fortbryggan 

(under mörker dessutom: 

Post n:r 4 (dubbelpost) vid södra grinden. Post n:rr 2 förstärkes till dubbelpost. 

B Posteringen på Käringberget utgöres av: 

1 UoK 10 man 

från Div 1 B. 4 man 

Posteringen utsätter under dager  

Post ner 5 (enkelpost ) i Käringbergets skans 

 - 
Post n:r 6 (dubbelpost) vid  - stora B (se skissen) 

Post ner 7 (dubbelpost) väster om Käringbergets by. 

C. Strålkastare (Aga) 1 och 2 



Strålkastare 1 på södra delen av Fortplatån.  

d:o 2 i skansen å Käringberget 

Personal: 4 man från div. 1 B. 

P O S T I N S T R U K T I O N E R  

Post n:r 1: (Gevärspost) 

Postställes Innanför yttre grinden i ingångstunneln 

Då full stridsberedskap blåses skall posten genast stänga båda grindarna i 

tunneln. 

Önskar någon inpassera underrättas genast V.B. 

Post n:r 2:4 dubbelpost 

Postställes Postkuren å berget norr om tygförådet 

Bevsakningsområde: Från poststället synliga områden. 

Posten står i telefonförbindelse med signalofficeren och skall inrapportera ljus-

signaler från post n:r 4 och post nr 6. 

Under mörker förstärkas posten till dubbelpost, varvid 2.man patrullera innnan-

för stormhindret öster om södra grinden, genombrytes storrmhindret 

underrättas post n:r 4. Önskar någon, som därtill är berättigat inpassera 

underrättas INK 1. man. 

Post n:r 3. 

Postställe: Platta vid Fortbryggan 

Patrullväg: Fortbryggan - Gamla minstationen. 

Bevakaingsområdet: Från poststället synligt område. 

Telefon fines å fortbryggan. 

 

Post n:r 4. (dubbelpost) 



Utsättes i skymnigen och indrages i dagningen. Patrullerar från södra grinden mot 

sjötstranden. Är utrustad med signalpistol. 

Signalpistolskott skjutas enligt följande; 

2 vita (tätt på varandra )' fientliga patruller genombryta stormhindret 

2 röda  " - " starkare fientliga avdelningar genombryta 
stormhindret 

 

Post n:r 5. (enkelpost) 

Postställes Skansen å Käringberget. 

Bevakningsområde: Från skansen synligt område. 

Telefonförbindelse till signalofficeren. Signalpistolskott från posterna 6 

och 7 inrapporteras. 

Post n:r 6. (dubbelpost) 

Utsättes i skymningen, indrages i dagningen. 

Patrullerar från östra grinden mot Käringbergets gam fot. Är utrustad mad 

signalpistol. Ljussignaler = Post sar 4  

Post nr 7. (dubbelpost) 

Utsättes i Skymningen, indrages i dagningen. 

Patrullerar från Käringbergats by mot Västkustens Petroleumupplag. Är 

utrustad med signalpistol. Ljussignaler = Post n:r 4. 

Då fienden genombryter stormhindren, gå posterna mot postkuren norr om 



tygförrådet och besätta krönet därstädes. Befälet föres av 1 man i 

Post n:r 2. 

UTFALLSTRUPPEN, 

Då larm blåses samlas all till utfallstruppen avdelad personal på Fortplatås och 

besätter infanterivärnet på Fortets östra del. 

Oscar II Fort den 25te sept. 1918. 


