Västkusten med KA 4

Kustforsvaret fore 1902
Sedan mitten av 1300-talet har Göta Älvs utlopp

skyddats av befästningar. Elfsborgs fästning
(Gamla Elfsborgs fastning) anlades sannolikt
under 1200-talet men omtalas forst 1366. Pä
1500-talet utgjordes forsvaret av fästningarna
vid Elfsborg och Gullberg. Efter att danskarna
tagit Elfsborgs ftistning wå gånger, under nordiska sjuårskriget och 1612, med dryga lösen (Elfsborgs lösen) som resultat beslöts att den holme
som kung Christian IV utnyttjat för en förskansning 1644, Kyrkogårdsholmen, skulle byggas ut
med permanenta befästningar. Detta arbete inleddes 1653.1661 fick anläggningen namnet Nya
Elfsborg. När staden Göteborg anlades efter beslut 1619 fick den formen av en kraftig kustbefästning.

Armdns flotta sattes upp ca 1740 med en Göteborgs/Bohuseskader. Arm6ns flotta utrustades
med mindre fartyg som inte hade forläggning
ombord. Inledningsvis anskaffades inte planerat
antal fartyg men under Gustav III:s regeringstid
anskafifades från 1789 ett antal fartyg enligt ritningar av skeppsbyggaren af Chapman.1790 avseglade övlt Jakob Törning från Göteborg till
Finska viken med Bohuseskadern omfattande ca
25 kanonslupar, mörsarslupar, kanonjollar och
kokslupar. Denna foregångare till dagens amfibieförband, bemannat av Älvsborgs- och von
Stedingkska regementena utmärkte sig i striderna vid Viborg och Svensksund.
Fästningen Nya Elfsborg bibeholls intill 1869
som en av rikets fästningar.1897 års beftistningskommissions förslag var ett fort på Västerberget
med tillhörande minspärrning. Beslut fattades

att bygga en ny modern beftistning på Västerberget söder om Göta Älvs inlopp, "O II fort'l Byggnadsarbetena inleddes 1899. Bestyckningen blev
wä 24 cm kanoner i självsänkande vallavettage,

wä I5,2 cm kanoner i pansartorn och fyra 57
mm pjäser i torn. Till detta kom Götiska batteriet med fyra 57 mm pjäser i kasematt. Ätta stycken 57 mm pjäser utnyttjades som flankeringsartilleri i O II fort. Mellan Västerberget och Nya
Älvsborg placerades en stor minering med minstationer på Västerberget och på Nya Älvsborg.
Tillsammans med övriga nya och äldre befästningar fick den 1904 namnet Alvsborgs fästning.

Alvsb orgs Kustartilleri-

detachement

I902-I9I4

När kustartilleriet uppsattes 1902, sändes ett detachement ur KA 2 till Göteborg och till Alvsborgs fästning som kom att benämnas Älvsborgs
kustartilleridetachement (KA 2 Ä).
Organisationen bestod av en detachementsex-

pedition, något senare 12. artillerikompaniet
(12. AK) och från lll l9l1 4. minörkompaniet
(4. MK).
Förste chef var löjtnanten greve Arvid Posse.
Detachementet inrymdes i Nya Varvet vilket
gradvis återlämnades från kriminalvårdsstyrelsen som här hade ett centralfängelse. Fram till
1907 delade detachementet och fångvården på
anläggningen. När det nya ftingelset i Harlanda
stod klart 1907, kunde kustartilleriet ta över hela Nya Varvet. Förbandet bemannade fortet på
Vesterberget (O II fort), Götiska batteriet, två
minstationer (varav en i Nya Älvsborg) samt två
minkabelbåtar.
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Götiska batteriet invid Oscar II fort, bestyckad med 57 mm kanon m/99.

De första åren präglades av begränsade resurser. Samma namn återkommer regelbundet som
dagunderofficerare och uppbordsmän. Samtidigt pågick byggnadsarbetena och installationerna i O II fort. Greve Arvid Posse avlöstes som
chef efter ett år av lojtnant I Vdollin. Efterhand
speglar detachementsorderna en ökad aktivitet
och numerär. I början av verksamheten sköt
man med 84 mm kanoner, men vart efter som
fortet fardigstalldes blev det enbart skjutningar
med 15,2 cm och 57 mm kanoner samt några fä
skott med 24 cm artilleri.
I samband med unionskrisen 1905 höjdes beredskapen i ftistningen. I order den 8/10 1905 reglerades den enligt ftiljande: Vakt på O

II fort
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avlösningar om I underofficers/korpral och 12
man, kasernpost 3 avlösningar om 3 man samt
signalpost 4 avlösningar om 1 korpral och 3
3r4

man. Vidare bemanning till minstationen en sergeant och 3 man och till minkabelbåten 2 man.
Denna vakt reducerades efterhand men vakt

med pjasbemanning och signalstation holls
minst ett år i O II fort.
Den 1/10 1906 fastställdes detachementets
stambemanning till 3 officerare, 7 underofficerare, 3 underofficerskorpraler, 8 korpraler och 42
meniga.
1907

i september genomförs den forsta order-

satta krigsforbandsövningen under 6 dygn i O II
fort, Götiska batteriet, minstationerna och en

minkabelbåt. Av ordern framgår forutsättning,
indelning och forlaggning. Verksamheten reglerades därefter efter hand med order från detachementschefen.
Foljande protokoll finns frän I2.AK (artilleri-

kompaniet):

Precisionsöfningar, gevärskjutning, och en
stridsskjutning i Slottskogen med 18 skyttar.
Tiäftrocenten var l5o/o på ett avstånd av 375 m.
Den l2l9 genomfördes en stridsskjutning med
65 man i O II fort med l2o/o träffresultat. Denna
skjutning stördes av segelbåtar i riskområdet, något som även senare års övningsledare fått erfara.

Den 1 januari 1908 övertar överstelöjtnant
Sam Bolling befalet över detachementet som har
utökats ytterligare. Totalt finns nu ca 6 officerare, 12 underofficerare, 12 underofficerskorpraler

samt 110 korpraler och meniga. Därtill inkallas
manskap

till

höstens regementsövningar samti-

digt som befalsforstärkning kommenderas från
huvudstationen (KA 2 i Karlskrona).
Täbellskjutningarna av artilleriet från O II fort
sker under våren 1908. De första protokollen
från skarpskjutningar med artilleri i Göteborg
som återfinns i årsrapporterna är daterade den
l2l8 1908. De avser skjutning med 15 cm kanon
m/03B nr: 117 och 118, totalt 15 skott, med ett
skjutavstånd på 2600-3000 meter mot förankrat
mål och bogserade ballonger. Samma dag avlossades 27 skott med 57 mm kanon nr: 101' 103'
104 och 105 mot samma mål. Vidare skjuts 11
skott med samma pjäser men med en annan
pjäsbeftilhavare på avstånd 3 400-2 800 meter.

Mineringsskolan for I(42 genomfördes vid
Alfsborgs fästning under sommaren l9l2- Erfarenheterna var så goda att man foreslog att den
vart tredje år skulle ffi genomföras i Göteborg.
Under denna period påverkade verksamheten
samhället i övrigt, vilket framgår av de två nedanstående

exemplen.

u

Igl3 fattade Kungl Majt foljande beslut:
"Kungl Majt bestämmelser 2816 1913 för avstängning av sjötrafiken under pågående skjutning från Äfsborgs ftistning.
Fem på varandra dagar i vardera juli, augusti
och september mellan 10 fm och I em.
Område: Älvsborg-Gåsesund, Hisingens S
strand till S Varholmen S udde-Grötö S uddeBuskärs frr-Galto huvud-N stranden av Galtö,
Brännö, Rifö-Rifö NÖ udde-Lerholmen-ön

Undantaget maskindrivet fartyg i östersjö-,
europeisk eller oceanfart samt regelbunden passagerartrafik. Dessa skall skyndsamt passera i lederna. Vite 50:-.

Kommendanten skall kostnadsfritt bogsera
bort seglare som ej kan komma undan sjalva.
Kungöres i UFS och tre dagliga tidningar."
l9l3 rapporterar regementschefen (CKA2) i
sin årsrapport föliande: "IJnder krigsövningen
1919-2619 erbjod sig fem båtchefer med båtar att
deltaga i Göteborg. De bekostade själva driften.
Gjorde stor nytta och regementschefen föreslår att
statsmedel avdelas for deras omkostnader." Detta
var upprinnelsen till Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj som senare deltog i flera övningar.

Alvsborgs kustartillerikår,
KA 3, 1915-1926
Med anledning av världskrigets utbrott ombildades Älvsborgs kustartilleridetachement den 1/1
1915 till Alvsborgs kustartillerikår (KA3). Organisationen bestod av kårstab, 1. kompaniet (artilleri, ekonomi och hantverk) och 2. kompaniet
(min och maskin).
Egen årsrapport avgavs från Chefen Kungl.
Älvsborgs kustartillerikår (KA 3) 191 5:
"I föregående årsrapport framforda behov av:
karbinskjutbana, exercishus, tvätt- och varmbadinrättning, marketenteri samt skol-, expeditions- och sjukhuslokaler kvarstå allt fortfarande, men lära till en del blivit föremål för utredning i marinförvaltningen i samband med frågan om flottans göteborgsavdelnings forlaggning till Nya Varvet."
Med anledning av den nya staten Alvsborgs
Kustartillerikår framför detachementsbefälhavaren åtskilliga önskemål om mer personal, grundade på erfarenheter dels under årens lopp, dels
under senast vidtagna mobilisering. För att kun-

Älvsborg. Röda flaggor på Alvsborg, St Varhol-

na använda fastningens rörliga batterier erfordras dessutom utrustning for kokning och förläggning, anspänningspersedlar, hästar under
kortare tid (14 dagar) får forhyras för att flytta

men) Buskär och Geveskär.

forslagsvis 2 pjäser.
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Efter första världskriget 1918 avgav kårchefen
foljande årsrapport:
"Det bör organiseras en bataljon inom KA3.
Ett särskilt kompani för rörliga formationer på
landfronten bör uppsättas. Tillkommande behov: 1 officer, 3 underofficerare, 3 underbeftil
och 10 meniga samt ca l0 värnpliktiga medan
återstoden överföres från 1. komp. Detta kompani utbildar nu på 9 olika pjässlag som skall be-

mannas. Det är nödvändigt att utbildningen
uppdelas på två kompanier. Förläggningsutrymme finns i den av 1. komp utnyttjade kasernen
eller infanteribaracken Nya Varvet då infanteri
inte är kommenderat till Alfsborgs Fästning.
Samtlig personal som varit kommenderad pga
krigstid kommer inom kort att hemförlovas.
Med hänsyn till stammanskapets vakanser
(25o/o), kan kåren ej själv klara erforderlig handräcknings- och vakttjänst. Det som fordras är en
ökning av kårens numerär, ett till Älvsborgs Fästning forlagt infanterikompani eller att Göteborgs örlogsdepå utökas till den numerär som
den enligt riksdagsbeslut skall hava." Vakanserna
är vad avser underofficerskorpraler 260/o och
korpraler 67 o/o. Följ ande framställningar görs:
"En mariningenjör (ur depån) erfordras tidvis
for övervakning av maskinunderhållet. Vidare
bor för krigsbehov en värnpliktig utbildas till
mariningenjör. En pensionerad officer bör anställas som kassakontrollant för KA 3 och örlogsdepån gemensamt. Medel tillfors för att anställa
en köksa som hittills varit avlönad av manskapskassan och för att anställa en sjukskoterska på
sjukhuset vid Nya Varvet. Kårintendenten bör
befrias från sina göromål vid drlogsdepån. Ny
idrottsplats erfordras vid Nya Varvet ".
Åren efter forsta världskriget hade ungefär
samma omfattning som årsrapporten från 1918

korpraler och 6 stammanskap med uppgift att
förvalta de olika uppborderna. Under denna tid
finns inget om västkusten och Älvsborgs Fästning nämnt i årsrapporterna från KA 1 och
KA 2.

Alvsb orgs Kustartilleri-

detachement 1939-1942
Beredskapshöjningen
Ett detachement ur KA2 kommenderades till
Ävsborgs fästning i samband med det andra
världskrigets utbrott. Det anlände den 1/9 1939.
Soldater inkallades for att bemanna de befintliga
försvarsanläggningarna samt de forsvarsanstalter som började byggas ut i den sk "Havsbandslinjen". De första pjäserna som flyttades var 2 st
12 cm sjöfrontspjäser på Stockholmskären. Tillsammans med ytterligare en L2 cm pjäs bildade
de batteri Galterö.
Som ett exempel på hur tjänsten kunde te sig
är de anvisningar om utbildning som utgavs och
skulle omfatta tiden Ill0-I4lI0 39. Utbildnings-

planer finns för:
Spärren Älvsborg

a) Division 1. artilleri, eldledning, pjäs (inga
skjutövningar denna tid), signaltjänst (tråd),
handvapentjänst, gasskydd, båttjänst (roddslup + enkel sjömaning), fälttjänst (strandbevakning) och gymnastik o idrott.
b) Division 2. mintjänst, strålkastartjänst, signaltjänst (tråd + optisk), handvapen, gasskydd,
båt (artilleri + mintjänst, svep och transporttjänst), falttjänst (sjöbevakning), gymnastik o
idrott.

angav.

Kåren drogs

in

1926 som ett resultat av 1925

Spärren Galt|

års försvarsbeslut.

Artilleritjänst (50o/o), strålkastartjänst, signal

Tiden 1926-1939

(tråd och linjebyggnad), gasskydd 5o/o alla,handvapen l5o/o artilleri + mintjänst, strandbevakning 15-10o/o. Maskin 95o/o för maskinpersonal
I.a 75 mm luftvärnskanon

Kvar vid Alvsborgs Fästning efter försvarsbeslu-

tet blev kommendanten, samt 5 underofficers3t6

Artilleritjänst, gasskydd, handvapen, signaltjänst
och luftbevakning.

Uppb y ggnads ep oken under

andra världskriget
Grundutb ildningen
i Göteborg

p åb örj as

193942 omfattade utbildningen främst komplettering for de värnpliktiga som skulle bemanna stridsmedlen. Samtidigt skulle förbanden i
den sk "Havsbandslinjen" byggas.
Antalet värnpliktiga ökade från O II Forts ca
300 till ca 1000 som erfordrades för att bemanna förbanden i skargården. Efterhand organiserades grundutbildning av förbanden avsedda for

Göteborgsförsvaret.

Ur Utbildningsrapporten 1941 och 1942:
"Knapp tillgång på instruktionspersonal, för
tre kompanier med 475 man avses en gemensam
kompadjutant och dagkorpral. Tiånga forlaggningar. Brist har funnits på övningsmateriel, båtar, exercisplatser och skjutbanor. Utbildningsresultatet är trots detta tillfredsställande. Kasern-

ift

r sv ar

och KA 4 organiseras
Enligt försvarsbeslutet 1942 upprättades "Älvsborgs kustartilleriregemente (KA4) i Göteborg
den Il7 1942. Genom samma försvarsbeslut
uppgick "lilvsborgs fästning" i Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK) och kustartilleriförsvarschefen blev tillika regementschef, C GbK/KA4.
Ur de forsta årsrapporterna kan man utläsa
följande:

Utbildningen har skett vid skolbataljonen på
KA4. Organisationen har varit stab, 1. skolkompaniet med fast svårt (tungt) och medelsvårt sjöfrontsartilleri, 2. skolkompaniet med latt sjofrontsartilleri och luftvärn samt 3. skolkompaniet med personal tillhörande signal-, min-, ek-,
mask- och hantverksavdelningar. Samtliga kompanier var under april och maj forlagda på Alvsborgsskolan (gamla) samt i aldre baracker ("negerbyn") invid denna.
Under sommaren gällde foljande:
Skolbataljonen innehöll 1. och 2. kompaniet
samt mätkurs.

Förläggning

for 1.-3. kompaniet på Känsö

med mätkurs på Björkö.
I(A Skjutskola förlades

till GbK samtidigt som

betygsmätningar skulle ske, vilket skapade problem. Ingen minutläggare disponerades utan en
minutläggningsavdelning fick organiseras.
Regementet organiserades från 1/10 1944 i en
regementsstab och frra bataljoner med totalt nio
kompanier:
I. bataljonen: 1. och 2. kompaniet (sjöfrontsartilleri inom och utom GbK),
II. bataljonen: 4. och 5. kompaniet (21cm och

motor),
III. bataljonen: 7. och 8. kompaniet (lvakan
rörligt och automatkanon fast/lätt sjöfront), IV.
bataljonen: 11. kompaniet (signal), 12. komp
(min), 13. komp (yrkeskomp utom maskin och
eldare).

Vardagen efter kriget

bygget behöver forceras."
G ö t eb o r gs K.t st artiller

3. skolkompaniet stod direkt under C KA4.

KA4 Uweckling
KA4 organisation 1946 bestod av fyrabataljoner
med en överstelöjtnant eller major som chef:
1. bataljonen: utbildade för fast sjöfrontsartilleri. 1. och 2. kompaniet. 1. kompaniet utbildade
på pjäser och2. kompaniet på eldledning.
2. b atalj onen : utb ildade fö r rö rli gt

sj ö

fro ntsar-

tilleri.4. kompaniet som utbildade på pjäser och
eldledning och 5. kompaniet utbildade på fordonstjänst.
3. bataljonen: utbildade for luftvarn. 7. kom-

paniet tungt luftvärn och 8. kompaniet latt luftvärn.

4. bataljonen: utbildad for min och signal. 9.
kompaniet radar (1949),11. kompaniet signal och
stridsledning,12. muldiv och 13. kasernkomp.
Som mest fanns det 10 kompanier organiserade.

Efterhand förändrades utbildningen genom
att den rörliga artilleriutbildningen koncentrerades till KA2 1956 och även i övrigt gick uweck-

lingen mot en mer centraliserad utbildning.
Luftvärnsutbildningen koncentrerades till KA3
och KA 5. Den luftvärnsutbildning som blev kvar
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Transportbåt större, 200-båt, med Nya Älvsborgs fästning

i bakgrunden.

IG4

bedrevs på den lätta sjöfrontsplutonen
på BefalS som flyttats från KA 2. Regementets utbildning inriktades mot fast sjöfronts- och minutbildning, radar- och sambandsutbildning och

på

gemensam beftilsutbildning.

KA4 organisation 1956
En spärrbataljon med bataljonsstab, stabsbatteri,
ett lätt och ett medelsvårt batteri
En minbataljon med bataljonsstab och en
minutläggn in gsdivision
En befälsskola
En instruktörsskola
En radarskola
Ett kasernbatteri

KA4 organisation 1965
KA Instruktörsskola
I(A Befalsskola
KA Radarskola
Marinens Sjukvårdskola
2. batteriet
Minutläggnin gsdivisionen
Kasernbatteriet
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1958.

KA4 organisation 1983
I(A Officershögskola
KA Befalsskola
KA Radarskola
Marinens Sjukvårdskola
2. batteriet
Minutläggnin gsdivisionen
Baskompaniet

Under inledningen till 90-talet prioriterades am-

fibieutbildningen

i

kustartilleriet. Regementet

bli en lämpligare
plattform for amfibieutbildning. Samtidigt framwingade de snäva personalramarna en rationalisering av utbildningsadministrationen, vilket fick
till foljd att en utbildningsbataljon och en skolbataljon organiserades. Som stöd organiserades en
reducerad regementsstab och ett brigadunderhållskompani (fd kasern- eller baskompani).
omorganiserades 1992 för att

KA4 organisation 1992
Regementsstab

En skolbataljon med KA radarskola och
Marinens sjukvårdskola

lEn grundutbildningsbataljon med stab,

området. Eldlednings- och sambandsutbildning

amfibiekompani, granatkastarkompani,
stabskompani och minutläggningsdivision
Ett brigadunderhållskompani

genomfördes på Radarhojden i Radarskolans lokaler. Traditionen med en krigsförbandsövning
på hösten fortsatte och denna genomfördes om-

växlande inom de olika spärrbataljonerna GG
F a st ku st ar t

ill er iutb il dnin g

I samband med att KA4 organiserades Da2 päborjades utbildningen i skärgården. Inledningsvis var personalen forlagd på Känsö stor del av
året och även fortsättningsvis kom Känsö att utnyttjas som skjutfält och utbildningsforläggning
sommartid. Som utbildningsplattformar användes de batterier, grupperings- och stabsplatser
som fanns i Göteborgs södra och norra skargård.
Tidvis var utbildningen även forlagd till de latta
batterierna (57 mm) i Marstrands- och Lysekils-

(Göteborg i Göteborgs södra skärgård), BJ
(Björkö i Göteborgs norra skärgård), MD (Marstrand) och LK (Lysekil). När 7,5 cm batteri
ml57 tillfordes, skedde utbildningen på detta
system främst på batt Galterö (GÖ) men även i
Marstrand och i Lysekil. För att skapa bättre
förutsättningar for utbildningen registrerades
skjutplats Känsö som ett officiellt skjutfält och
det sköts med alla typer av vapen i detta område
(inklusive haubits och luftvärn ur armdn). Verksamheten fortsatte i varierande omfattning intill
1992, då utbildningen till fasta spärrförband la-

Radarskolans byggnad på Käringberget 1964. I förgrunden två 8 cm kanoner m/63.
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Grupperad och maskerad 21 cm
kanon m/42.

des ner

vid KA4 till formån for utbildning

av

amfibieforband. I dag används skjutplats Känsö
for amfibieforbandsutbildningen.

21 cm-epoken
1944 kom 21 cm-pjäserna

till Göteborg från

Tjeckoslovakien. Utbildningen påbörjades i Åsa i

april med två pjäsbemanningar. Inledningsvis
organiserades verksamheten i en bataljon med
tre batterier om vardera tre pjäser. De forsta for-

donen till batterierna var av fabrikatet Skoda,
vilka visade sig vara för klena for svenska forhållanden och ersattes därfor med sk TVC (terrängvagnschassi typ C) från Volvo. Senare tillfordes även sk Brockway som var överskottsmateriel från USA. I bataljonen fanns det till slut ett
flertal olika fordon från USA och Sverige såsom
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GMC, Dogde-jeep och Volvos patrullbil vid sidan av de civila fordonen som utgjorde ca 50o/o.
Mobiliseringsplatser var Gellinge, Ölmevalla,
Surteby och Rya. Skjutningarna skedde regelbundet vid Falkasand samt från fiiltställningar i
Halland och Tånga Hed (markmål). Forberedda
ställningar fanns vid Tjuvkil och på Skaftolandet. Vid repövningar sköt man ofta i Skåne från
Hammarsbackat Rinkeby med flera platser tillsammans med rörligt 15,2 cm artilleri från KA2.
Utbildningen var forlagd till 4. kompaniet med
fordonsutbildningen på 5. kompaniet och bedrevs vid KA 4 frän 1944 till 1955. Därefter flyttades den till KA2. Förbanden mobiliserades
fortfarande vid GbK. Mobiliseringsansvaret
överflyttades dock 1971 till BK.
Luftvärnet vid 2l cmbatterierna:
Varje 2l cm batteri hade en tropp bestående

l-

av två pjäser 40136 som närluftvärn. Den drogs

som regel av GMC. Ibland utnyttjades inhyrda
lastbilar. Pjäserna grupperades i omedelbar närhet - max 100 m - från batteriet. Utbildningen
skedde samtidigt som 21-utbildningen. Luftvärnet grupperades som vanligen före Zl:orna.
Skjutningarna skedde i allmänhet från samma
platser. Utbildningen var forlagd till 8. kompaniet (inledningsvis 3. batt).

Övrigt luftvörn
Vid KA 4 - under och efter kriget - skedde utbildning på tungt luftvärn 7,5 cm och senare
även 10,5 cm. Luftvärnssoldaterna utbildades
vid 7. kompaniet. Denna utbildning upphörde
1948 varvid 7. kompaniet utgick ur organisationen. 10,5 utgick som luftvärn 1948, men pjäser-

till kanonbatterier med sjömålsuppgifter. Pjäserna skrotades
na fanns kvar och ombildades

1985-86. På dessa batterier skedde ingen utbild-

ning inom GbK (KA4).Skjutningarna skedde på
skjutplatserna Vallda Sandö, Öckerö. 7. kompaniet sköt främst på Känsö, Måvholmen, Styrsö
och Krokarösen (Åsa).

Förutom luftvärnet vid 2I cm batterierna
fanns det luftvarn vid de tunga batterierna och
kustspaningsradarstationerna (ksrr). Detta luftvärn utgjordes inledningsvis av Bofors 40 mm
automatkanon modell/36. Luftvärnet vid tunga
batterier ersattes i slutet på SO-talet av Bofors 40
mm automatkanoner modell/48. Första utbildningsåret pä 4Ua8 med centralsikte var ca 1958.

Pjäsutbildningen hade inletts tidigare. Utbildningen skedde på S.batteriet. Senäre döptes detta kompani om till 3. batteriet.

Radarskolan
vid KA4 9. kompaniet, där
utbildning pä spanings- och eldledningsradar
påbörjades. Kompaniet/bataljonen kom att be1949 organiserades

nämnas Radarskolan (RadarS), då 11. komp
överflyttades 1952153. Inledningsvis bedrevs utbildningen i tre radarvagnar på Käringbergets
topp vid sidan av den befintliga mäthallen. Den-

na mäthall kompletterades 1952 med en tvåvåningsbyggnad som bl a inrymde tre radarstationer (wå eldledningsradar och en närspaningsradar) och två stridsledningscentraler. Skolbyggnaden slutfordes år 1955 med en tredje del. Denna del inrymde tre hallar for kustspaningsradarvagnar med var sitt PPI-rum, plottingsal, materielförråd, tjänsterum m m. Nu fanns förutsättningar för att under tak kunna koppla ihop hela
informationssystemet från sensorer till ledningsplats för tre ksrr, en nsrr, två err, lodbas- och inbasmätare. Ledningsplatserna fick namnet röd
och blå stridsledningscentral.
1958 påbörjades teknisk utbildning av värnpliktiga vid skolan. Som elever tog man ut blivande civilingenjörer och gymnasieingenjörer på
teletekniska linjer. Utbildningen av dessa skedde
inledningsvis i baracker, men kom senare att inrymmas i östra skolbyggnaden som stod klar i
maj 1964. Skolan hade under åren därefter fol-

jande organisation: chef, stab (4), Operativ utbildningsavdelning (9), Teknisk utbildningsavdelning (13), Drift- och planingenjör och Materielavdelnirg (14). Totalt fanns vid denna tid 42
fast anställda vid RadarS.
Under senare år fortsatte skolan att utveckla
konceptet med sensorer kopplade till ledningsplatser och integrerade vapensystem. En del utrustades med materiel motsvarande den som
tillforts L2l7}-batterierna. Den komplexa plattform som skolan utvecklats till har utnyttjats i
olika utbildningar och vid Kustartilleriets Stridsskolas (KAS) olika kurser. Ett exempel på sådana
integrerade övningar var en typövning som genomfördes under flera år, bla 1991. Denna övning kallades "Costa Gratis". Systemen på radarhöjden var uppkopplade och bemannade av en
kurs ur KAS. Förbanden i Göteborgs södra skärgård som till vissa delar var bemannade av årsklassen anslöts till radarhöjden. Vidare deltog 18.
patrullbåtsdivisionen och bevakningsbåtsplutonen. Denna samordnade integrerade miniövning i Göteborgs inlopp inom ramen for ordinarie utbildningsprogram och budget leddes av C
RadarS och C 18 ptrlbdiv.
I dag (2001) har skolan benämningen ledningstekniska kompaniet (Karlstens kompani)
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och innehåller utbildningsanordningar för det
nya LlM-konceptet (Lednings- och informationssystem inom marinen) med radarstationer,
sambandssystem och utrustningar för sjöbevakningscentraler och ledningsplatser vid amfibieforband.

I<A Befälsskola
Ett studentkompani utbildades på KA I åren
1948-50. I och med årsklass 1951 flyttades verksamheten till KA 2 fram till 1955 för att överforas till KA4 1956 och benämnas Befälsskolan.
Verksamheten fortsatte intill 1985, då utbildningen fordelades ut till samtliga kustartilleriforband. Verksamheten omfattade utbildning av
stam- och reservofficersaspiranter samt flertalet
plutonsbefälselever inom kustartilleriet. Kustjägare, skyddsingenjörer mfl utbildades några inledande månader i Goteborg, därefter fortsatte
utbildningen vid KA 1, Skydds och andra platser.
Ett inslag som uppskattades av aspiranterna, var
den vinterutbildning som genomfördes i Storlien under 3 veckor. Instruktörerna hade genom-

gått speciell utbildning i vintertjänst. Plutonsbefälseleverna (PB) genomförde samtidigt sin
utbildning i bl a Åre och Tiängslet.
Utbildningen vid BeftilS kännetecknades av
bl

.
.

.

a:

Hög kompetens och ambition hos kurschefer,
plutonchefer och instruktörer.
En anda som genomsyrades av disciplin med
"glimten i ögat", vilja att nå maximalt resultat i
utbildning samt i fostran av Ulivande officerare och beftil med hoga krav på såväl instruktörer som elever.
Efterhand som pedagogiken - ledarskapet -

trupputbildning moderniserades, utvecklades
denna i verksamheten vid KA BefalS. Som exempel kan nämnas den gruppinriktade utbild-

.
.
.

ningen.

Övningar i "rätt" terräng.

Övningar i förband - tillämpat. I slutskedet
övningar med alla yrkesgrenar som deltagare.
Kvalificerade skjutkurser, bla luftvärn på Gotland och i Härnösand.
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Mar in en s Sj ukv år d s skola
196I organiserades Marinens Sjukvärdsskola.
vid KA4. Innan dess hade kustartilleriet haft en
sjukvårdsskola på I(A 2 och därefter på I(A 1
och flottan en i Karlskrona. Skolans uppgift var
att genomföra befattningsutbildning och formell fö rbandsutb ildnin g fo r sj ukvårdsbefal ( in klusive läkare och tandlakare) och värnpliktiga
till hela marinens krigsorganisation. Instruktörerna kom från både flottan och kustartilleriet.
Dessa var skolläkare, yrkesofficerare som dessutom ofta hade sjuksköterskeutbildning samt
instruktionssköterskor. Till detta kom ett stort
antal gästföreläsare från sjukhusen i Göteborg
främst Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Skolan inrymdes i en kasern. Genom att skolan
från flottan fick en mer teoretisk och från KA
en mer faltmassig tradition, innebar det att skolan kom att kombinera detta i utbildningen. Inledningsvis utnyttjades anläggningarna och
området vid brigadstabsbatteriet i Hjuvik för
fältmassiga övningar, men efter nedläggningen
av F 9 på Säve flyttades den fältmässiga utbildningen dit och pågick där under många år. På
Säve utvecklades utbildningsformerna och stora övningar i form av stridssjukvårdskurser
med upprättade Marina stridssjukhus (MASS)
och med övning av hela kedjan från skadeplats
till kvalificerad vård övades under tillämpade
forhållanden. Under åren 1962-1973 gav skolan
praktiskt stöd till ambassadör Alva Myrdal i
hennes arbete vid FN mot inhumana vapen.
Detta arbete gav skolan viktiga erfarenheter av
olika slags krigsskador men gjorde den även
valkand utanför försvaret. Skolan hade under
sin storhetstid årligen ca 450 elever. Under senare år har skolan inte från den centrala ledningen givits de möjligheter som den tidigare
haft. Detta har väckt förvåning med hänsyn till
den centrala betydelse som sjukvården har då
det gäller att skapa ett gott stridsvärde vid våra
forband. I samband med omorganisationen
1992, inlemmades skolan i den nyskapade skolbataljonen tillsammans med KA Radarskola. I
dag är sjukvårdsutbildningen kraftigt reducerad och den kvarvarande delen utgör en utbildningsenhet på Amf 4.

KA Instruktörsskolan och I(A OHS
Instruktörsskolan hade till uppgift att utbilda
blivande underbefäl i kustartilleriet. Skolan var
gemensam for hela KA. Vid skolan studerade
man dels civila ämnen, dels ägnade man sig åt
instruktörsutbildning. Under en period pä 70talet hade skolan till uppgift att utbilda alla blivande underbefäl inom Milo V i civila ämnen.
Instruktörsskolan ombildades 1980 till KA Officershögskola (OHS) som ett led i den nya officersutbildningen. OHS hade ca 80 elever/år. Stor
kraft ägnades åt att utveckla ledarskaps- och
trupputbildningen. Som exempel genomfordes
1981 utbildning med ett stort antal kurschefer
och instruktörer till handledare i UGL (Uweckling-Grupp-Ledare). Stcid fick skolan från FOA
55. Skolan awecklades 1983 och utbildningen
flyttades till Karlskrona för att tillsammans med
flottans motsvarighet bilda marinens officershogskola (MOHS).

KA 4 efter 1982
Osökerhet om framtiden
Inför 1982 års försvarsbeslut prövades om KA4
skulle vara kvar som utbildningsforband.
Denna fräga har sedan dess varit aktuell i
samtliga försvarsbeslut intill beslutet våren 2000.
Under de senare försvarsbesluten har denna osäkerhet ökat och delats med stora delar av övriga
utbildningsförband i Sverige. Insikten om behovet av att anpassa sig till nya förutsättningar har
dock funnits i hela officerskåren. Under denna
tid fick regementet olika namn oqtr lydnadsforhållanden beroende av den då pågående utvecklingen. 1986 blev forbandet en utbildningsenhet

inom myndigheten MKV med

KA

4. Därefter

blev forbandet åter KA4 direkt under CM. Som
ett resultat av ÖB verksamhetsidd VI 90, där

tyngdpunkten lades på krigsförbanden, kom forbandet att kallas Göteborgsbrigaden (GMB), innehållande utbildningsenheten KA4. Sedan folj-

Amfibieepoken
Arbetet med att omforma KA 4 till ett amfibieutbildningsforband inleddes 1990 och snart blev
många på regementet engagerade. Hösten 1991
lades en huvudplan för utbildningen och framställningar gjordes till marinstaben om ändrat
utbildningsuppdrag från utbildning under ett år
av hela, i detta fall, 5. amfibiebataljon till utbildning av bataljonen under 2 är. Efter att ha fått
klartecken for detta påbörjades planeringen.
Denna ledde fram till att ena hälften av de värnpliktiga avsågs utbildas utbildningsåret 1994195
och den andra 1995196. Hela bataljonen skulle
därefter genomföra en gemensam slutövning

hösten 1996. Våren 1992 kom dock uppdraget
att reducera regementets yrkesofficerskår med ca
30 officerare - från 145 till 1 15 - och de civilt an-

ställda från l8 till 12. Samtidigt gavs uppgiften
att till marinchefen lämna in en detaljerad, kraftigt reducerad budget for de närmaste 5 åren.
Detta krävde att planering och befälsutbildning
for amfibiesystemet prioriterades hårt. Planeringen gjordes parallellt for beftilsutbildning,

värnpliktsutbildning, materielanskaffning och
iordningställande av lokaler och övningsfalt. Detaljarbetet måste ske långt ner i organisationen
(plutonslagen) samtidigt som underlagsinhämtning och våixeltjänstgöring, främst vid KA 1, var
nödvändig.
Efter ca 4 månader fanns fardiga femårsplaner

framme med detaljeringsgraden ner till lägsta
ekonomiska redovisningsenhet (konto). Samtidigt pågick en omfattande befälsutbildning och
viixeltjänstgöring som skulle fortsätta ett antal
år. Inriktningen blev att de befäl som skulle
krigsplaceras i 5. amfibiebataljonen i första hand
skulle utbilda sina plutoner med hjalp av de instruktörer som var välbekanta med denna huvudtjänst medan övriga (huvudsakligen fasta artillerister och signalister) skulle forstärka minutläggningsdivisionens personal vid utbildningen

de benämningen Göteborgs Marinregemente

av stridsbåtsförare.
Hösten 1992 genomfördes den första slutövningen av amfibiekaraktär vid KA 4. Övat för-

(GMR) och därefter åter l\lvsborgs kustartilleriregemente (KA 4).2000 blev namnet Älvsborgs
Amfibieregemente, Amf 4.

band var en amfibiestridsgrupp med muldivision, stabs-, granatkastar- och bevakningsbåtspluton. Övningsområde var Göteborg-Ström323

stad. Under detta och följande år utnyttjades de
värnpliktiga som ursprungligen var avsedda for
det tunga batteriet Björkö som stöd åt befalsutbildningen för att utveckla amfibietaktiken och
pedagogiken. Detta hangde samman med att
CM beslutat att ingen utbildning längre skulle
ske på I5,2 cm fast artilleri. Något som i realiteten innebar att inga fler utbildningsuppdrag for
fast sjöfrontsartilleri gavs till KA4. Hösten 1993
deltog denna styrka som "B styrka Klf i skärgården utanfor Nynashamn under den stora övningen ORKAN och "slogs" i första hand mot 2.
amfibiebataljonen med gott resultat sett ur KA 4

perspektiv.

Sommaren 1994 inleddes utbildningen av
första halvan av 5. amfibiebataljonen, utom 504.
kjkomp och del av spaningsplutonen som utbildades vid KA 1. Denna omgång genomförde
slutövningen i form av ett sammansatt förband
(56. amfibiebataljonen) i Blekinge skärgård hcisten 1995. Samtidigt hade utbildningen av den
andra halvan påbörjats. 505. kjkomp och del av
spaningsplutonen utbildades på KA 1, medan
övriga delar utbildades på KA4. Utbildningen
fortsatte under vintern och våren för att senare
avslutas med övningen HUMMERN under SAM
MARIN hösten 1996. Då prövades 5. amfibiebataljonen som typförband for hela amfibiesystemet i en 10 dagars provserie som hade utarbetats
av FOA (föregångaren till FOI).
Övningen var mycket omfattande och innehöll ett stort antal prov. Angriparna (B-styrkan) utgjordes av totalt 400 man från I 15,Il7
och K 3 med 12 pansarvärnsroboteldenheter. På
angriparsidan förekom dessufom A]S 37 från
F 7, helikoptrar från marinen och armdn (ca 12
st), och flera målfartyg (slutprovet innehöLl27
sjömål). Övningen var upplagd som en icke
styrd, dubbelsidig övning med taktisk handlingsfrihet for både A- och B-sidan. De förbandsobservatörer (FOA-forskare och officerare) som deltog hade till uppgift att notera förlopp och döma ut skador. Totalt var 200 forskare och befal engagerade direkt i proven. Proven
verifierade att amfibiebataljonen i allt väsentligt
svarade mot den av Ön fastställda målsättningen.
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Utbildningen i dag 2001
Efter 1996 har utbildningen i huvudsak omfattatr
delar av amfibiesystemet. Förbandsenheter ur
regementet har deltagit vid gemensamma slutövningar (SAM MARIN) och internationella övningar inom ramen for PfP-verksamheten (Partnerskap for Fred). Tekniker- och operatörsutbildningen vid tidigare RadarS och sjukvårdutbildningen har kraftigt reducerats.

Platserna
Nya Varvet
Inledningsvis utnyttjade kustartilleriet, som tidigare nämnts, Nya Varvet som förläggning. När
flottans depå drogs in 1869 blev Nya Varvet ett av
Sveriges centralfängelser. I samband med att det
första KA-detachementet bildades delades området mellan sjoforsvaret och fångvården. I samband med att Härlanda fängelse stod klart 1907
lämnade fångvården Nya Varvet. Nya Varvet blev
kustartilleristernas hemvist intill dess KA 3 lades
ner 1926.

Köringberget
För KA4 iordningställdes ett nytt kasernetablissement vid Käringberget under ären 1942-48. Inledningsvis byggdes kanslihus och två kaserner
som stod klara 1944. Hösten 1943 byggdes kasernerna AI-2. Sist ftirdiga,194647, blev kaserner-

na B, C och D. Under åren har området utvecklats. En större ändring genomfördes under åren
1982-86 i samband med att Nya Varvet lades ner.
Kasern AI-A2 överlämnades till Plikwerket som
genomforde en omfattande ombyggnad. Ett nytt
kanslihus för regementsledningen samt Marin-

kommandounderhållsbataljon Väst byggdes.
Förråd och verkstäder byggdes om och utökades.
Tånguddens hamn inkoptes från Röda Bolaget,
inlemmades i kasernområdet och byggdes om for
i forsta hand kustflottans förband i Göteborg.

Könsö
Känsö övertogs av fiörsvaret under 1930-talet efter det att karantänsverksamheten upphört. Under beredskapstiden och KA 4 forsta år var en

l-

Känsö utanför Göteborg, tidigare karantänstation nu utbildningsplats för Alvsborgs amfibieregemente.

stor del av utbildningen forlagd dit. Efter det
andra världskriget har ön utnyttjats som forlaggning sommartid vid utbildningen av fasta spärrforband. Byggnaderna har under åren genomgått en modernisering. Under många år skedde
detta i samarbete med AMS som hade en arbetsstyrka på on. I dag finns ca 40 beftilsforläggningar och 140 värnpliktsforlaggningarpå Känsö och

den utgör en viktig plattform för regementets
konferens-, utbildnings-, övnings- och ung-

värmestugor och forlaggningar vid alla typer av
övningar. Delar av detta barackbestånd har tidvis
varit uthyrt som sommarbostäder till anställda
vid GbK och MKV. I dag är huvuddelen av byggnadsbeståndet awecklat.
Falkasand utnyttjades vid den rörliga 2l cm
utbildningen intill dess denna upphorde. Däref-

ter utnyttjades lägret som sommarbostäder för
ett stort antal anställda. Lägret är nu awecklat.

domsverksamhet.

Fr
Lägren (vid farbanden)

ivilligve rks amh eten

Skörgårdsb atalj onen ur hemv ör net
Det hemvärn som haft till uppgift att skydda

De baracklager som uppfordes under det andra
världskriget vid de fasta förbanden och i Falkasand utanfor Åsa har under många år utnyttjats

kustartillerianläggningarna i skargården har haft
en nära anknytning till KA4. Under tiden 1992

vid utbildningen. På Styrsö, Donsö, Galterö,

till 1996 var utbildning av hemvärnet

Björkö, Hjuvik, Koön, Dyrön och Rönnäng har
de befintliga byggnaderna dels utnyttjats

vid for-

bandsövningar med fasta spärrförband, dels som

ett av regementets ordinarie utbildningsuppdrag. I dag lyder denna bataljon under Göteborgsgruppen,
men har ofta instruktörer från regementet.
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Ktstartilleriets re s erv offi cer sförening
i Gateborg (KAROF G)
Lokalavdelningen i Goteborg av Kustartilleriets

är fortfarande mycket aktiv och givit ut tidning{
arna Kustposten och KA

reservofficersförbund bildades 7 15 1946. Under
åren har föreningen haft många aktiviteter varav

KA 4 museiverksamhet

de mer kanda är Känsöskjutningarna och
Känsökursen som utvecklats till en kustartillerigemensam kurs i samarbete mellan KAS och
KAROF centralt. Vid föreningens 5O-årsjubileum utgavs en årsbok (KAROF Göteborg 50 år,
En jubileumsskrift , 1946-1996).

G ö t eb o r gs

Kt st ar till

er ifö r enin

g

frren.

På initiativ av ett antal pensionerade officerare

iordningställdes under 70-talet ett förbandsmuseum på IG4. Museet har i dag en stor samling
äldre foremål och bilder från kustartilleriets historia i ett antal byggnader i "Fortbacken" inom
kasernområdet. O II fort håller på att iordningställas som museum av Statens Fastighetsverk.
De gamla 24 cm pjäserna har flyttats tillbaka till
fortet och planerna är att öppna anläggningen

för besökare.

(FBU)
Föreningen stiftades 1950. Under åren har befal

från KA 4 varit aktiva som instruktörer

i

for-

eningen. Ett flertal år har föreningen organiserat
utbildning i bl a navigation och motortjänst. De
senaste åren har föreningen haft kurs i försvars-

upplysning avseende amfibiebataljonen.

Ktstartilleriet s ungdomsav delning
i Gateborg (UKA4)
Under en lång tid av år har KA4 haft en livaktig
ungdomsavdelning. Varje sommar sedan slutet
på 50-talet har det varit ett sommarläger med ca
140 ungdomar på Känsö. Vidare har det funnits
vinterläger i Ånn och i Tianstrand och en hemortsutbildning. Ledare för denna verksamhet har
sedan 1963 varit förutvarande förvaltaren, kup-

tenen Gustav Lundberg. Sedan 1986 bedrivs
denna verksamhet i samverkan.med Sjövärnskåren, före detta Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj.

Kamratföreningen vid KA 4
Föreningen grundades 1936 på initiativ av majoren Folke Eriksson, dåvarande kommendant på
Ävsborgs ftistning. Man kallade till sammanträde den 27lI pä restaurang Gamle Port for att bilda en förening, varvid 71 intresserade hade infunnit sig. Föreningen bildades och därefter blev
det supö och nachspiel. Föreningen har varit och
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fr iv illigv erks amh et
vid Käringberget
Ö v r ig

Göteborgs signalungdomar har haft sin utbildning på m 4 under många år.

Sjövärnskåren har genomfört navigationsoch maskinutbildning på båtar från KA4 for bla
Skärgårdsbataljonen ur hemvärnet. Utbildning
av "Röda korsare", lottor, bilkårister, FMCK
(Frivilliga Motorcykelkåren) och FAK (Frivilliga
Automobilklubben) har skett pä KA 4 under
många år.

Alvsborgs
amfibieregemente (Amfa)
Dagens regemente är ett amfibieregemente som
byggr med gamla KA4 som bas. Regementschefen är i dag även chef för Göteborgs garnison.
Många äldre erfarna instruktörer har slutat men
många nya officerare från andra delar av forsvaret har tillkommit och tillkommer. Ett stort antal
kommer från fd Älvsborgs Regemente (I 15) i
Borås och från fd Lv6 i Göteborg. Uppgiften att
beftilsutbilda dem över till amfibiesystemet är
viktig och kommer att kräva stora resurser. Samtidigt tillfor de en bred erfarenhet från sin tidigare tjänstgöring i armdn som är vardefull för

amfibieforbandens utveckling.

inom regementets område är
i dag,2001, staben for Chefen militärdistrikt Syd
På Käringberget

a
I

(C MD S) samt Göteborgsgruppen ur MD
i

S

grupperad.

Iean-Carlos Danckrn'ardt Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget.
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