Utdrag ur årsberättelser och
protokoll för åren 1936-1947

Middag efter invigningen av fanan den 16 mars 1947.

I november månad 1935 lät dåvarande kommendanten i Älvsborgs
Fästning, major Folke Eriksson, införa ett upprop i stadens
tidningar med en anmodan till alla kustartillerister i Göteborg
med omnejd, vilka voro intresserade av att en kamratförening
bildades, att till honom insända en anmälan.
Måndagen den 27 januari 1936 kallades till sammanträde å restaurant Gamle Port för att bilda en förening; varvid 71 intresserade hade infunnit sig. Major Eriksson var både glad och överraskad över det stora intresse som de gamla kustartilleristerna
visade kamratföreningstanken.
Det dröjde inte heller länge förrän initiativtagarens tanke var
förverkligad. På frågan om de närvarande ville bilda en kust-

artilleriets kamratförening i Göteborg, blev svaret omedelbart
ett rungande »ja». Till kamratföreningens första styrelse valdes:
major Eriksson, ordförande, länsarkitekt Allan Berglund, vice
ordförande, flaggjunkare A. W. Winbladh, sekreterare, sergeant
Hans Twedmark, skattmästare, direktör Sven Ström, klubbmästare,
löjtnant G. Nordin och redaktör A. Hallin suppleanter.
Enligt gamla tidningsurklipp avslutades det första sammanträdet
med supe och nachspiel, varunder den goda kamratandan ytterligare
befästes.
I juni företog kamratföreningen utfärd till Alvsborgsön och
Oscar II :s fort. Aven nästa år gjorde man en lyckad utflykt,
denna gång till den natursköna ön Känsö. Aret därpå avsade sig
major Folke Eriksson vid årsmöte å Coldinuordens restaurant
uppdraget som ordförande på grund av avflyttning, och i hans
ställe invaldes major S. Hultkrantz. På årsmötet kallades överste
A. Edström och major Folke Eriksson till föreningens första
hedersledamöter. Följande år, alltså 1939, meddelade major S.
Hultkrantz och länsarkitekt Allan Berglund vid årsmöte i
ordersalen å Nya Varvet att de på grund av avflyttning icke kunde
emottaga omval till ordförande, respektive vice ordförande. Vid
därefter företaget val utsågs major Ernst Rudberg till
ordförande och flaggmaskinist A. Hawborn till vice ordförande.
Efter stadgeenliga förhandlingar höll löjtnant Kretz ett föredrag i
luftskydds-frågan, varefter en kamratmåltid intogs i matsalen.
Under 1940 kunde föreningens medlemmar ej samlas på grund av
krigshändelserna. Följande år hölls årsmöte i mars månad.
Härvid förekom, förutom stadgeenliga förhandlingar, en insamling
för Örlogshemmets å Nya Varvet verksamhet, och inbringade
densamma 47 kronor. Vid sammanträdet höll dåvarande löjtnanten
Larsander ett med ljusbilder beledsagat föredrag angående
kustartilleriets materiel. Efter middagen vidtog nachspiel,
varvid medlemmar av militärrevyn »Saltvattenstänk» bidrog till
underhållningen med valda bitar ur sin revy, som livligt
uppskattades.

Året därpå höll överste R. Kolmodin vid årsmötet ett intressant föredrag om »artilleriets utveckling från forntid till nutid». Vid årsmötet upplästes ett från föreningen »Flottans män»
anlänt telegram med hjärtliga kamrathälsningar.
I juni samma år anordnade föreningen en utfärd för sina
medlemmar. Härunder besöktes först Nya Alvsborg, där landstormskaptenen A. Tell gav en kåserande skildring av fästets
historia samt under en rundvandring närmare beskrev dess olika
delar. Efter besök å Oscar II :s fort, där kaffe serverades,
följde besök vid Kustartilleriets nya kasernområde, som demonstrerades av kapten A. Bergman. Härefter vidtog en rundresa genom Göteborgs skärgård och vid återkomsten till Oscar II:s
fort intogs middag. Under året hade föreningens förste hedersledamot, överste A. Edström, avlidit. Föreningen nedlade genom
ordföranden en krans vid hans bår, varför tackskrivelse ankom
från överstinnan Edström. Föreningen mottog som gåva 50
stycken sångböcker från »Kamratförbundet Vapenbröderna». För
denna gåva framfördes genom ordföranden föreningens varma
tack.
Under 1943 ökades medlemsantalet avsevärt. I anslutning till
årsmötet den 30 mars höll redaktör J. Persson ett föredrag om
»Tunisien, landet i brännpunkten». En utfärd företogs i maj till
Hönö, där genom regementschefens försorg anordnades en
intressant uppvisning av modern stridsmateriel i verklighetstrogen
miljö. Föreningen »Flottans män» inbjöd överste Kolmodin att som
föreningens gäst deltaga i årsmötet med åtföljande kamratmåltid.
Vår förening inbjöd senare »Flottans män» att sända
representant till årsmötet.
Vid 1944 års möte demonstrerades det nya kanslihuset samt en av
de nya kasernerna. Efter förhandlingarna höll major P. Nilsson ett
med film beledsagat föredrag om de nya 21-cmpjäserna.

Kamratföreningen representerades vid A II:s kamratförenings
10-årsjubileum den 10 sept. av överste R. Kolmodin och C. A.
Hofving.
Årsmötet hölls i KA 4 matsalsbyggnad, vid middagen hade
personalvårdsdetaljen ordnat med musik och sång.
I juni företogs en utfärd till Känsö, där luftvärns- och minmateriel demonstrerades, varefter middag intogs. Före avfärden
till Känsö visades modern kustartillerimateriel rn. m. å
kasernområdet.
På årssammanträdet i april 1946 instiftades på förslag av
maskinmästare Hofving kamratföreningens förtjänstplakett, vilken
skulle utdelas i guld, silver och brons till medlemmar vilka varit
aktiva under 10, resp. 15 och 20 år. Förtjänstplaketten skulle
även kunna utdelas till därav synnerligen förtjänta medlemmar.

H. Hedberg överlämnar blommor till
avgående ordf. överste Kolmodin.
På Kristi Himmelsfärdsdag samma år deltog kamratföreningen
i en gemensam uppmarsch inför ÖB general Jung. Man samlades
på Gustaf Adolfs Torg och marscherade sedan till Götaplatsen,
där defileringen skedde. På försvarsutställningen, vilken var
anordnad vid Näckrosdammen, talade sedan ÖB och betonade
betydelsen av de militära kamratföreningarna, vilka visade att

krigsmakten hade starka fästen i det civila.
Den 25 augusti företog föreningen en utfärd till Björkö, varvid
förtjänstplaketter för första gången utdelades till därav förtjänta medlemmar. Dåvarande regementschefen vid KA 4, överste
Kolmodin, erhöll densamma i guld och i anslutning till detta
överlämnade hr H. Hedberg en kristallvas med blommor från
föreningen till överste Kolmodin, vilken, djupt rörd, tackade.
Under 1946 utdelades även föreningens förtjänstplakett i silver
till länsarkitekt Allan Berglund, vilken under så många år arbetat
för föreningens bästa.
På nyåret 1947 beslöt man att föreningen skulle anskaffa en egen
fana, men då medel härtill saknades, föranstaltades om en insamling
härtill. Hälsovårdsinspektör Andersson, föreningens nitiske
skattmästare, lyckades snart få fram det nödvändiga beloppet, och
främst tack vare grosshandlare V. Bredelius och skofabrikören S.
Hult.
På årsmötet den 16 mars 1947 skedde invigningen av fanan, varvid
även ett antal förtjänstplaketter utdelades.
Kamratföreningen deltog samma år i Försvarets Dag, då man med
den nyförvärvade fanan i teten marscherade till Slottsskogsvallen
och åsåg tävlingar, vilka där hade anordnats.
På Regementets Dag den 17 augusti var även kamratföreningen
samlad och kunde då överräcka ett vandringspris, vilket skulle
utdelas till bästa kompanilag i hinderlöpning på närstridsbanan.
I juni 1948 representerades kamratföreningen av flaggmaskinist
Hawborn och maskinmästare Hofving vid det nordiska
soldatmötet i Oslo. Som tack för den visade gästfriheten och för
att ytterligare stärka gemenskapen, överlämnades kamratföreningens miniatyrstandar till Oslo kustartilleries kamratförening.

Kamratföreningens uppmarsch å Kamratföreni ngarnas dag
den 30 ma j 1946.
Ett utförligt och intressant föredrag om det nordiska soldatmötet
hölls på årssammanträdet 1949 av flaggmaskinist Hawborn.
Under pingsten 1949 stärktes ytterligare de under förra året
knutna banden med norrmännen genom den resa, vilken på initiativ av
flaggmaskinist Hawborn företogs till Halden. Härvid besågs även
under norskt ciceronskap Fredriksstad, Kongsvinger och andra
sevärda platser. Resan var synnerligen lyckad och alla deltagarna
voro överens om att pingsten varit väl använd.
Under tiden 5-7 juli 1949 hölls ett skandinaviskt soldatmöte i
Fredricia i Danmark. Från Sverige deltogo 37 kamratföreningar med
53 representanter. Kustartilleriets kamratförening i Göteborg hade
till mötet sänt maskinmästare Hofving.
Danskarna voro utmärkta värdar och deltagarna i soldatmötet komma
nog sent att glömma de många vackra minnena från denna resa.
Bl. a. defilerade samtliga kamratföreningar inför det danska
kungaparet. Efter defileringen talade konung Fredrik till deltagarna,
och knöt på så vis de nordiska länderna än fastare vid varandra.
Ja, detta var vad som i mycket stora drag hänt inom kamrat-

föreningen under dessa år. I framtiden kommer genom tidningen
utförliga referat från viktiga händelser under året att lämnas,
varför läsaren då kommer att erhålla en god bild av föreningens
verksamhet.

