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Det är i år 150 år sed.an Känsö karantÄnsanstalt stod fåirctig. Ön med

dess anläggningar är idag utbildnlngsanstalt och ytterförlfugniag
för Göteborgs Kustartilleriförsvar. Denna skrift innehåIler en ksrt
hlstorj-k över Känsö under period,en 1818-1!68, redogörelse för nuva-
rande förhållanden samt minnesbilder m m fråu några kustartil-leris-
ters tjänstgöring på ön. Skriften riktar sig till den som har ett
allmänt intresse för det unika kulturnlnnesnärke, som Känsö utgör,
och tiII den personal ur kustartlllerietl som haft erler har sia
tjiinstgörlng förlagtl dit.

Göteborg 1 juli 19å8

Birger Björnsson
Försvars onrådesbefäIbavare och

Ku starti.llerif örsvarsche f
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KÄNSO SOIII KARÄNTJ{NSANSTAIT OcH KUSTARTIII,ERIETS FÖRIÄGGNING

Karantänssystemet

Krigr nissvd.xt och farsoter har varit nåinsklighetens föIjeslagare och

gissel. På 1lOO-talet härjades Europa av ttd.igerdödenrr. Sjukdonen kon

sjövägen över Medelhavet, Erfarenheterna från denna pestepidemi jänte
det ständi-gt överhängande hotet om farsoter utvecklade i södra Duro-
pas hamnstäder åtgåirder not sjukdomar. Sjöfarantle och resande till
lands från pestsnittad eller misstänkt ort tvlngades av städernas nyn-
digheter att stanna viss tid utanf$1 lemn eller stadsport med sina varor.
Inträffade inga sjukdonsfal-I under denna tid, ansågs resenärerna och

deras varor ofarliga, De fj-ck då an1öpa hamn elter komma lnnanför stads-
murarna. Detta förfarande är grunden för karantänssystemet.

Venedig anlade i början av 1 4Oo-ta1et den första karantänsanstalten på

öarna vid inloppet tiII staden. Stadens styrande utfärdade regler för
karantän och epidemlbekämpnlng. Stränga straff utdönd.es vid överträdel-
ser. Venedi-gs karantänsregler bl-ev förebild för det örriga Alropa,

Karantänstlden var tiLl en början fyrtio dygn. rtKarantänrr kommer av
italienskans rrquarantarr, son betyder fyrtio, Att man bestämde sig för
denna tid Lär ha sammanhiingt ned kyrkans beståimroelse, att det krävs
fyrtio dygn för att renrrs från synd. Karantänstiden har senare förkor-
tats. rrKarantänrr har dock blbehåIl,its som begrepp för isolerlngstid
och örrriga åtgärder för att hindra spridning av snitta.

Före vår egen upplysta tid hacle man olika hypoteser eller liiror rö-
rande de epideniska sjukdomarnas uppkonst och spridning. Man gjorde
ti-digt i-akttagelsen att snittsjukdomar spreds från en person ti.ll en

annan. Snittäinnet syntes överföras genom direkt beröring av clen sjuke,
hans kläder eller sängutrustning. Det konstaterades emellertid. också

att folk blev sjuka utan att ha rört vid en sjuk. Smittan nåste därför
också flnnas 1 luften, Härav följer att porösa varor, t ex k}äder,
bomuLLsbalar och pä1sverk, även kan innehåI1a snittfarllga rrclunsterrr.

Denna doktri-n blev seglivad och kom i bög grad att påverka karantäns-
åtgärderna. Först onkring år 1 900 blev de.t klart att k1äder etc lnte
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var smittförande genom rrdunsterrr utan att roppor och l_öss i praggen
förde snltta vidare.

Iakttagelserna rörande snittsjukdomarnas spridning gav enellertid en
grund för bekåinpning av epidenier. Det franstod som nöovänd,i-gt dels
att isolera den sjuke ell-er nisstrinkt smittade, dels ertt söka förstö-
ra snlttämnet och hj.ndra det att sprida sig. Karantänsåtgärder kräv-
des för att nå dessa mål.

För att förstöra snittärnnena i ruften tilrgreps rökning. Det är en

gemms] tanke att genom rökning rena den rrförd.eirvad.e" luften. Man

trodde att metoden också kunde användas för att rena smi_ttförand.e
porösa varor, Den infördes vid Kåinsö kararrtåinsanstalt och användes

dåir flitigt bI a under koleraepidemj.n på lBjO-talet. Rökning anvdr.ndes

även långt senare. Metoden upphörde 1 detta snmm€urhang då det bl-ev
känt att kolera sprids genon vatten och inte genom luft.

Karantänsväsendet Sverige

De äldsta föreskrifterna on sjökarantän i. vårt land tirl-kom under
Johan rrr:s tid. r början av 17oo-talet gjordes för kortare tider
Kiiri-ngön utanför Orust och sed.arr Kafysund 1 Göteborg$ norra skärgård
tiLl karantänsplatser.

År 177o förekon pest och anclra snittsjukdonar i ut]ärdska hamnar,

bl a i Poren. En karantänsförordning utfär:dades, son föreskrey att
karantänsplatser skulLe upprättas. I'å västkustelr förlades en sådarr

till Känsö och kallades 'rKänsö sund och vargö hålatr. Känsö uppfytlde
kraven på en karantiinsplats. ön 1åg nära infoppet trlL Göteborg, hade

goda och slcyddade ankarplatser och var obebodd.

vissa anräggnj-ngar byggdes på Känsö, br a bosbad för irarantd.nspers;o-

nalen semt ett magasia för rölcring av varor. Dessa byggnader flnns
inte liingre kvar. Verksamheten synes ha varj-t av liien omfattni_ng.

Karantänen drogs in 1772, Anläggningarna såLdes till privatperson ockr

blev sillsalteri och trankokeri,

{
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karautänsanstalt inr.ättes.

f början av 1800-talet hade gula febern börjat htirja i Sydeuropa.
Man rälsxade mecl att farsoten skulle sprJ-das no!:Irt. Sverige beclrev
en livllg hands! med ha.mnarua 1 Uetlelhavet. Inför hotet från gula
febern beslöt Kungl Maj:t 1804 att qnrdgga en perrnanent karanttins-
anstalt på Kåinsö.

En karantiinskornrnlssi-on tillsattes under ledning av lantlshövdi.ngen i
Göteborg, sorn tillika var karantänsbefä'lhavare på västkusten. I kon-
missionen ingick bland andra amiralitetsmedj-cus Pehr Drbb. Kornmissio-
nens upptlrag innefattade bI a att plenera och an1ägga en bestående
karantänsenstalt på Kiinsö.

Pehr Drbb torde ned sltt gedigna metlicinska kunnande och energi ha
varit konmissionens ledantle p "rsonlighet. Genom hans framsynthet ut-
fonoades tle nya anläggningarna på Kåinsö enligt pri-nciperl son efter
våra nått på eoitlernivård, fortfarantle åir aktuel-Ia.

Med, dr Pehr Dubb.

Neir h'one'' 1804 kou tillbaka till Kåinsö tillhörtle cle byggnaderr bryg-
gor ln m, som fanns därr sillsalteriet, Anläggningarna övertogs och

såd,ana föråindringar gJordes ongåen<le att ön kund.e användas för karan-
tän. Karantänspersonal anstälId.es.
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Planerlng för nya pernaneuta karantänsbyggnader började santidigt.
Pehr Dubb var nediclnskt sakkunnig. An1äggningen blev I färdigt skick
unik. Någon direkt förebiltl torcle inte kunna återfinaas. Det karak-
tåiristiska åir att husen byggcles på stenkar I vattnet - vart och ett
på sln iilla konstgjorda ö. fltirigenon nådtles god isolering, Öarna

förbands necl vlndbryggor. Det ver Drbbs Åsikter, som återspeglas i
detta byggnadssätt sEnt i lnrednlngen, TiIl tlet yttre kou byggraderna

på Känsö att uppföras i svensk berrgårdsstil och fick ett gediget octr

ståtHgt utföraad,e.

Kiins ö karantiinsanstalt

Det ttröjde emellertitl innan byggnationen kom igÅng. Sverlge fick krig
och dåliga finanser. tr'örst 1816 börjacle arbetena, Då anlände en 8r-
betsstyrka på 120 rnen ur Bshusläns regemente. Även civila yrkesmän

och arbetare samt krinlor son hantlarrgare utqyttjades. 1818 arbetade

vid anläggningen ea styrka på 6O-1OO nan ur Älvsborgs regemente. Ar-
betsledare var kapten (sedernera na;or) Jacob Forsell. Hösten 1818

rapporterade arbetsledaren att kara.ntåinsinrättnlngen var fiirdlg. Konr

mlssionen synede inrättaingen och fsnn allt gott.

Major lorselL blev deu förste karantänsbefälhevaren. TiIl sitt förfo-
gande had.e han en karantänsliikarel en karaatåinskirurgr tjåiastenåint

vaktmästare, en uncterofficer jiinte karantänssolclater och rnatroser.

Vid tider då farsoter håirJade eller väntades utökacles styrkan ned

bI a fartyg ur flottan för bevakning.

I
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Karantänsväsend.et sorterade und.er konnerskollegi.un. Det var ju snit-
tans sprid,ande via varorl sortr man frärnst ville förhindra, 1gg4 bör-
jade enellertitl nedlcj.nalst;rrelsen sin tillstrm över karaatiinsväsen-
clet. 1885 upphörde karantänsbefälhavarinstitutionen på Kåinsö och
anstalten fick en Iåikare som chef,

t;

An1äggningarna på Känsö.

De byggnader och anläggningar i övrigt, son fåirdlgstälrdes 1916-19,
finns idag i aIlt våisentligt bevarade (se skiss på denra skrifts bak-
sida ) .

Karaatänsanstaltens centrala och viktiga del var de fyra byggnaderna
på sina konstgjord,a öar. Två av husen - de största - var magesi.n av-
sedd,a för röhrlng eller vädring av varor. En skeppsrast kunde renas
i varje nagasin.

Ett hus var pgstlasllg!!: Drbb ville clär lnte ha stora saIar. sjuk-
ruDmen flck ryma högst fyra sängar, De sjuka slqrlre Imnna lsoreras
från varandra. För ventilationen sörjdes Doga. vld nottagnlng av en
pestsjuk skulle följancle åtgärder vidtas. Vinttbryggorna skulle hlegas
upp och sjukhuset lsoleras. Någon lral fanns inte, r stället fanns
untler huset ett varv, dit clen sjuke roddes. liggaatle I s1n koj hlesa-
des han upp genon en lucka i golvet, En pegtsjuk fick Ju lcke beröras.
I sin koj skulIe han särkas ner i ett battkar ooh clåtrefter necl hJälp
av hokar och skärande instrument på Iånge skaft kIädas av, sjuky&.-
darna sbtldades genom vardukskläder och genom att gnfula den sJuke
netl ättika,

I{ågra sJuka i pest eller gula febern kom dessbättre al.drlg tlII Klinsö.
Ovrnstående föreskrifter har inte behövt tllliinpas. Enstaka fal1 av
kolera och and.ra snlttsJukdonar har därenot vårdats tlär. Eåbvid bår

.i uöjligheterna att isolera de sJuka varit ti1l nytta,

Den fJärtle byggnaden var olgernationssjulhusa Det rar avsett för per-
soner som kunde vara smittacle men iate var sJuka, eJuknaHare, arbeta-
re som renatle varor m fl, obsenratioaseJukJruset anväailes flitlgt då
karantåinsbehandllng pågick.

7
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Observationssiukhuset (t Y) och pestsiukhuset

Cbgfshusej uppfördes son en tvåvAningsbyggnad t herrgårdsstil. Det åir

vitnåIat på tle tre eidor son vetter mot oJön och rödnå}at not land.

Dåir botttle barantåiasbefälhavarer liikare n fl,

En intressant byggned tir parloirgS (santalsnrmet), som utgörs av en

pavlljong vitl hannen. IIåir kunde de, eon 1åg i kerantän' träffa och

aantala 6sd qnhfi1.lga eller andra begökanile eller ned anstaltens tJiias-

temän. De son skuIle träffas, kom ln 1 parlolrea genom notsatta 
'lör-

rar. Ru.@et är delat 1 två hiilfter genom ett Jiir;rga11er. I anslutning

tlll rtetta anbrlngades rölorlngskiirl och santalen förales genom en rök-

ri,tlå. .
Verksaoheten vlil anstalten var tltlvls mycket IlvIig. Ett ganeka stort

antal porsoner var anstäIl<la, fartyg 1åg i hannen och besökande kom.

Detta krävde ett värtlshue. 1820 byggcles ett sArlant av JaktlöJtnant

[yclell, son också blev krögare. T1II en börJan glek rörelsen bra.

Ilniler en perlod ev ringa vs3lgnmhst vltt anstalten glck enellertid

Rytlell 1 konktge. Kronan övertog busetl som blev narketenteri och

boetaal. Viktor Rytlberg bodtle håir någfa sonrar som inforpstor. Huset

kaIlas idag FRYclellska husetrr.
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På Känsös högsta punkt byggdes ett ulslktotorn. Härifrån had.e rnan

uppsikt över skärgårdshavet och ett bra stycke ut till havs och lnrn-
cle övervaka att lnga fartyg unrlandrog sig karantänr när såden vat a1r-

befalld. Tornet står kvar som sJömärke.

Ett batteri sn'lades redan 1805 på berget vld ha.naen. Det finns tsvar.

Kanonerna är d.ock icke de ursprr.ngllga. Da nuvarande bärgades frÄn

? sJöbotteu för några år seilan.

Chefshus och parloir

Känsö var från börJan en kal och ogästvåinlig ö. l[aJor ForseII och hans

efterföljare Bnmt late minst lii.karna lad,e ned stort arbete på trärlgård
och park och skapade det idylliska ouråcle utan Eotsvarighet i denna

skålrgårtlr son l1gger bakom anlåinggningens strana rad av byggnailer,

I träclgårtlen ligger Känsös äldeta byggnad, clen lilIa vackra tggUig:
darverk:tg9el. Den byggiles 1800 och användes provisoriskt eon pestsjuk-
hus j-nnan a.nstaltea blev fåirdig.

I parken flnns en grav, Diir vilar 01of Ericoson, fader tlll de berönda

bröd.erna Nils och John Ericsson. 0lof Erlcsson yar verhästare vid
byggnationen och tlog 18'18. Till nintre reste Göteborgs Arbetarförening
1889 en stor granitvård lntill grayen.

F

;
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anlacles en kyrkogård. Den invlgiles
som verkat och bott på Kåiasö - män,

.a

Intensiteten i verksaoheten på Kåinsö karantänstation var vä:Iande.
Eöjtlpunkten nåddes under 185O-talet, då koleran rasad.e 1 Europa. SÅ

t er ankos 1872 onkrlng 450 fartyg till anstalten. f slutet av 18OO-

talet förfIöt åtskilliga år utan att något fartyg besökte Känsö.

Anstaltens siste chef och lÄkarer <lr Gustaf Hjortsbergr avglck 1922,

1974 övertog försvaret förvaltningen och anlåiggningen underställdes
komenclanten 1 Älfsborgs fästaing.

Känsö som
1äggn1ng.

kustartillerlets ytterför-

Kåinsö - tless nark och byggnatler - förvaltas idag av försvarsourådes-
b efälhavare n /kus tart i 11 eri f örsvar sche f en i Göt eb org.

Karantiinsbyggnatlerna Fir byggnadsminr^esnärken. Deras yttre får l:rte
föriindras. Inte heller får föråindringar göras i parloirens inre. 19t6

neddelacles förbud mot olovligt beträdande av Kåinsö för att skydde

parkr \yrkogårrt och öns i. övrigt tlelvis egenartade flora.

Dessa förhålIauden har på ett utnåirkt sätt kunnat förenas med de kravt
€rom en ytterförIäggniag ställer. Karantänsanstalten har ned blbehåIlet
yttre skick bli.vit en effektiv utbililningsanstalt. Såluncla undergår
kustartilleriets blivande fast onståillila och värnpliktlga befäI en

clel av sin utbildning håir. Minutlfugaings<llvisionen vid KA 4 bedrlver
nycket stor del av sln utblltlning på Kåinsö med omgivande farvatten,
Krlgsförband inkaltade till repetltionsövning fu1lgör regelbundet

tjänstgöring på ön. VarJe aomrnar sanlas hEir ungrlonar till Iägerkurs.

Anstaltens byggnader utnyttjas nu på följande sätt:

Cbefshuset är fortfarande chefshus ned förIäggning för skol- eller
förbantlschefr offieersnäss och expeclition.
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Huset invitl batteriet på berget (f a Uostadshus åt vissa anställala
vld karantåinsanstalten) är unilerofficersmäss. Håirifrån har man en

betagande uteikt över havet.

Rydelloka husetl f d värdshueetl innehåIler moclerua övaingsanla,gg-

ningar för stridslednlng, underrättelse-r sanband.s- och stabstjänst.

ilagasin nr 1 innehåIler förläggningar och en stor lektlonssal. Uaga-

sin ar 2 iir förläggningens kök ocb natsal. F d pestsJukhuset iir för-
Ieiggning och näss för underbefäl. Den Drbbsf,s fair'f,änksanheten ned

snÄ sjuknun har konmit väl till pass. Observationssjukhuset innehål-
ler narketenterl och förläggning. Tunnbindarverkstaden är karlettnäss,

1957 började en omfattanile restaurering av byggnaderna. Officersnäs-
sen (chefshuset), underofficersnässen, parloiren och Rydellska huset

iir ktara under eftersomnaren 1958. Övriga byggnader återstår. Arbete-
na beräknas vara avslutade 1970, Restaurerlngen tir tlileödande. Den

nåete utföras rned stor varsanhet. Arbetena sker i försvarsonräd.ets/
kustartilleriförsvarets regi ned, blstånal av Kungl Arbetsnartrnadsety-
relsen och Kungl Fortifikationgförvaltningen.

Kåinsö merl dess unlka byggnatler ooh särpriiglade natur har bevarats åt.

eftervåirden. An1äggnlngarna iir tlock inga döda nuseiförenåI utaa t hög

grad levand.e. Som kustartllleriförläggnlng och utblldnlngsanstalt
fyller Kåinsö alltJiint en betydelsefull uppglft.

T

?
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xl$sö sou r'önr,ÄGGl{rscsPr,ars

Mlnneebilder neilteckaade av några kustartillerister

Major Å1bert Gyllencreutzz

Byggnedsplanens för Ktiasö karaa'tänsstation voro }ikson l{ya VarYets

signerade av överintendenten Freclrie Magnus Pi-per. Han hade som blträ-
dande arkitekt Fredrik BIom, ned tiden överste rid Ftottans llekaniska

corps, och en av 18QQ-talets bästa arkitekter. Blon har bI a rltat
ilästgardeskasernen vid Storgatan i Stockholm (nuvarande Statens histo-
riska uuseum)1 Rosenholns Slott (på liurgården), santliga byggnader på

Skeppsholnen och Galärvarvet i Stsckholm, byggnaderna på l{ya Varvet '

sent CarI Johans kyrka. Nog har ehefshuset och parloiren i sin stränga

klassiska stil uågot av den Blonske anCan.

Flera originella män har varit chefer för Ktinsö karantänsstation, 1885

avgi.ck den siste nilitäre karantiinschefen. Nu skulle chefsskapet sam-

rnanslås ned befattningen som fiskeriintendent vid Västra distriktet.
Den förste av dessa chefer var Gerharcl von Yhlen, jur och fii kand.

En ganska närklig nan. Initiativtagare till studentmössanr d.eltagare

i NordenskiöIds vegaexpeditlon och stor forskare om sillens vandrlngar.

Hans efterträdare Axel Iljunguanr fil dr hade helt andra vetenskapliga

åsikter än von Yhlen och det utspann sig ett vetenskapligt gruff ända

upp till Veteaskapsqkademienr där Ljungrnan kallade von Yhlen för von

Lygens, som ej var sämre och skällde Ljungman för Ljugnan. Gerhard von

Yhlen dog 1902 och begrovs på t<åinsO.

i
Kiinsös slste ehef var karantii:lsIäkaren Gustaf Hjortsbergt som samti-

di-gt var extra provinsialltikare i flckerö distrikt. Hjortsberg var en

stor hedersruan och avhåIlen av hela skärgÄrdeu. Uncier en provskiutning

at 24 cm kanon var jag konmenderacl till Käinsö att vinkla in nedslagen.

Hjortsberg kon upp till nig och tittatle på de fÅ skotten. iledan jag

sedan våintade på båten blev iag bjutlen på lunch och som han varit kam-

rat med rnin farr hade han nycket att tala om llvet i Uppsala och Göte-

borg. Efter hans penslonering 1922 träffades vi ibland'

På Iendsarkivet i Göteborg förvaras Kåinsö gästbokt inbunden i kalv-

skinn, ur vilken jag tar nig friheten att citera några YerserB detalier'
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Oustaf EJortsberge avekcdsordr
rstor tir nln eorg och aahrclr rtA Jag as fÄnnar ileans för nlg eå kåir-

vordna ö, Ugn större lir sia taekseobet för allt tlet gode, son uniXer

nln 27-åriga verksanhet 1 ilenne skiirgåril komlt nig till ileli.

För att fA ett biIllgt eomarnöJe för s1g oeh sin fårailJ tsg koneul

S.A. Svallantter plats uader es deJ. år eon roilogörare på Kåineö ech uecl

fanilJea netlföIJrle Yiktor Rytlberg sor laforoator flr sonen. IIiir fick
haa ein första koatakt netl bavet ooh enligt CarI Yerburg lnspiratlo-
uen till rlrlbrytaren på $etersJönE ocb nDeu flyganile boIIänd,areail,

haa vet ven seglarn är
son sväver frnn, rlår bro'ttsjön yr
blanrl nångbegliineta gker. r

(SLutstrofen i Den flygaaile holliintlerea)

I Oästbokea har han gbivit fölJande dlkt:

oYäg, son hiir vld nlna fötter svallar
Bil-rlen av ett mänskoliv }tr tir
Sto:nnen vräker Dig blantl '^kna haI1ar

Du får fölJa vart hang röet Dig kallar
haa Dlg födile ocb ban Dlg förtiir
Och när utea nÄI Dr }äage farit
rytande men l1ka naktlöe slav
tills Dr bnrten eJunker 1 Dj-n grev,

Yen kaa sPanra vart Dr farit

T S'',,'na öcle han eom Du fått vendra

Fö1jes evigt utav nYa aadra, n

Bland förniinlteter eom aatechst sig i Gästboken nåirks Oskar Fretlrik
(Oscar II 4ock utan vereer, men necl uppvahtning: Y Eaffnert T. Oyntbert

l G. vou Rosenr R. von Roeen) aer 19/8 184t,

ilaJor Forsells efterträdare naJor Hallströn nåtte baft det hett ol
öronen, ty haa skalalar d.en 26/9 1842t

nsolstråLarna ttåi4ib til].hopa av vattnet en oltistod berett och flskar-

na f1änta och ropa: Fy fan båir börja.r bU- hett. n
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Eanllton:

Unåer trettlotalet var Kåiasö bas och etåinttlgt utf,Iyktenå1 för frlvlI-
I1ga notorbåtgflottllJear e9n så snåningou blev sJöviirnekåren. Då

krlget utbröt 1959 förladee nycket folk t111 ön. Där Iåg ett lantl-
stotlnshoDpaalr pereonc1 ur dåvaran<le frlvllliga notorbåtsflottilJeu
sart en Eäagd tsuetartlllerleter. ön var ganska förfallen och alLa

trädgå,rilar helt lgennrna. Då nlmrtliiggDlngsavtlelningen metl kapten

Stellra YuIf eon obef förlades tlLl önr börJade en ny period. tulf
blcv förIåiggnlngschef och hatte gtåintligt folk lgåne ned röJnlngsarbe-

tea. PA dcn tiilen hade nan en häst på ön. Häeten tragkacle onkring och

ilrog vatteutunnor. Vettenfrågrn Yer löst på så vis att Eaa håintade

vttten ur oLika bnrnnar och fyllcle cisterner och baljor lite överallt.

1940 börJade Käaeö b1l bas för utbikinlngen. Vintern 1942-45 var jag

förLag<l till ön oeh nlnns då nest av aIlt den stora tråingselne soltr

rådde överallt. Jag tror att onkring 400 nan var förlagda till ön.

Uan bodtle 40 nan i varje logement och 60 på vinden. Uppvåirnning sketlde

ned stora karniner som brunno natt och dag, I officersnässen boclde

onkring 2O off. Det var ganska trevligt vid ni-ddagsnålet tlå var och en

bade ned slg sin karbi<tlykta och stätlde den på bordet. Nåir nan gick

tiI1 sängs tog nan lyktan ned oig och då nan skulle sova ställde rogn

ut clen i korridoren. hrkten av karbid fanns överaIlt.
Son jag nÄrnnds var tlet trångt på ön. Jag ninns hur Jeg son fåinr'ik fick
exercela 80 nan i parken. Det rar en ganska stor örmingsav<lelnlng och

det var nästan onöjligt att överblicka tlen. Men viljan Yar gotl på båda

slclor.
Somrarna 4r-45 var minörerna förlagcla tiII ön och jag tjänstgjorcle son

iastmktlonsofficer. Det var trevliga år. På onsdagarna hade vi d'ang.

DaagbaDaa beile från börJan stått på en annsn ö. Vl lyfte hela banan I
sJöa ooh bogseraile rten tlll Kiiasö ned IIilS l[ul 6. Det var en vacker syn.

F6r att få fllokor tilI d,ensen satte vl upp aaslag pÄ öarna och sealaa

häntarte vl ilen ned roddslupar. Det var Iätt att få folk att ro ntir tlet

giiJ.lile håintnlngea, evårare var det att få folk tiII återfärtlen.

f,
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Bror KIelst:

Den 9. april 1940. Jag ha<le order att inställa nig på en öe son hette
Kåineö och son enllgt sJökortet skuLle J,lgga 1 Göteborgs södra sk&ir-

gård. Kriget nellan forge oeh tysklantt hade utbnrtlt. Vl son å.He ut
denns norgon kiinde att vl au kom nåirnare ellvaret. Känsör öa tliir vi
ekulle gå 1lantl1 såg verkllgen dyster oeh olatressaat ut. De ganla

bygguailerna eåg föga lnbJudaaile ut. nrktr smutg oeh allgköns bråte
hJälpte t111 att ge ett obehagligt intryck. På kyåiJ.len vid ett uppe-

bAlI I tjiinetgörlngen tog Jag er pronenatl för ett tlels se pA sJöbl-
get, som rasade alldelee utanförr ilels gå på upptäoksfåiral på ön. Iot
glutet av d,enng pronenrd, kon Jag tiIl ilen garn'la kyrkogårtten. Det var
en uaderllg gyn att se degsa granvårdar över näuniskpr son baft aln
ilagliga gärulng hiir på öa och tlll sist genon sJtrkrton eller på ar.nat

sätt fått vilonrn hiir nellan bergea. De haale såikerllgen gJort eln
p1ih, Efter beaöket blanrt gravwå,rdarna eatte Ja,g dg på berget och

fllosoferaale. Den ro och den tlllfretlgetälleLse Jag kiinile hör endast

Iyrkogårilea på Ktinsö tlll. Denna pJ.ats utaännde Jae då till tlen vack-
ragte på Kåineö.

1945 återkon Jag ttll Ktinsö, Ylesa utbllilatngsenheter ur XA 4 förLeileg

dlt. ön genonetrövaalee fLerfalillga gÅnger och ilå upptäckteg flera vack-

ra platser eon nåinnlskor ekapat e1ler kanske äadå nera tle platser son

nsturen genom årtlonde återeröv:rat. Kyrkogårclea haile röJte uppr dock

nyoket yarenntr gå att lilyJ.Ieu fsnns kYBr.

1955 återkon jag ånyo t111 Käneö son uppbörrlslan för skolförband. En

renoverlng av byggnaderua hade tlå gJorts eLler var under utförantle.
Dessa hade r1å fått en nera vän119 karaktiir. Efterson byggnaderna ocb

öne hlstorla behandlae I Frnat sarrmanh4lg, skall inte Jag återge detta.
Jag vill dock frarhåUa de byggnader son Jag anser vara, särs*111 nnSe-

I{igeå att vårda. Det iir son nr 1 rrParLolrentr. Denna byggnatl nlaner eå

uycket on glädjer sorg och tårar. SoB nr 2 v11L Jag franhåU.a ilea I1I-
Ie vackra rrBagaretugant eller nTunnbtnd,arverkstadenrr i trä<lgårilen. Son

nr 5 v111 Jag ba rrluethueetn i parken.

Dea vecbaste pJ.atsen är fortferande kyrhogårtlen.

Yl befåi1 på KA 4 uppskattar att få vår tJiinstgörlng förlagal tllL Käusö

eiirekllt under sonnsron. De vpl uppskattar iate aLltitl Käneö vld tltlen

J,

,
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för deras första tJiinstgöring. Efter elutad utbildning tÄnlrer d.ock

aÅnga på den tid, dÅ de eftet en kenske hård tiiinstgöringsdagr kuade

ta av sig unifornen och nästaa från logementet svalka sig i havet.

Det har nången omvlttnat för mlg.

Förvaltare Hegard ?etterssonl

utflyttningen av stanekolor ochÅret var 1942, I börian av rnal ägde

ålttersklassen till skåirgArden ruID.

För eignallster, nlnörer och lätta ertillerister nkulle begreppen

Älvsborgsekolea, fiegerbyn, trye Valvetl Gröna Vallen o s Y utbytas not

Kiinsö. Eär sku[e en Ea,sse, pÄnnisf,or beredas plats. Signalister ocb

uinörer blev anvlsede vinden ovanför matsalen som förläggning. Ifat-

salsrladen, som tlen ka1ladesl var ett enda stort oinrett utrynne.

UaderbefäIet skulle också dvälJas i clenna atnosfär. Det utgJor<le inget

större probleu. De flesta var vans vid iinnu uera sPartanska förlåigg-

nl4gsförhåIland,en såson medleumar i ilen svenska neutralitetsva,kten på

Sveriges östra lmst.

Tl vi1le enellertld vara litet åtskiljcla från de öv{ga. Dåirför avbal-

kades ett utr5rum" 1ängst åt vänster. Son viiggar använcles ganla dörrar;

]örnmsr och 1 övrtgt vaal man kuaile konns över. För ingången hÄng(les en

fl]t. Vl bade åetadkorulit en lsolering, dock icke 1Juttllgr ifråa de

övriga, som v&r nyttlg oeh nödvändig för vår rtagliga tjiinst.

Det fanne lnte nfura låaghårlga soldater det året uton en. Denne sol-

<[at fick order att tlll en vlss tld klippa slg. Haa gjortle inte som

ban blev tlllsagil. Vacl haa 4ngav för skiill koumer Jag inte nu ibÅg.

Ean flck lstäIlet en ny order att inflnna sig på vårt unclerbefä]srum

ea vlss tld på kväLlen. Sa:una luställelsetlil och plats fick en annan

goldat. Den slstaåinnde solalaten var frlsör och fick också besked om

ett nedföra hårkllppningsattlralJer. Båcla två an'lände på avtalad tid'

I uittEa av rummet sattes clen lår:ghårlge. Belysningen var nÅgra flck-

Ianpor. Kl.ippningen glck frlktlonsfritt. Den hllppte skötte sedan

nönstergiUt sltt hål'

För övrlgt flnns nycket att berätta om tillvaron på Känsö. Angenäna

osh Binalre angenäma minnen. TiIl tte angenärna hör strantthuggen på tle

angriineandeöarna,illltlemlndreangenämafjortondagarsieole4,ing

f
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På den tiilen vsr na! för ung

Nu <läremot iir jag villIg att
on skärgårclen. Dåir heter clet

ligger ett påirlbend aY öar. n
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för att fästa sig vltl naturens skönhet.

inståima i Iasse Dahlqvists vaokra visa
i refräugen: rrsköIjda av tusende sjöar

T

T I det påirlbantlet åin Känsö clen vacleaste pärIan.

Ma jor Claes SPrakarn:

Varje soldat bör utbildas i den temäng och niljö tlåir han eka1l etri-
4a. Kustartilleristen åir skåirgÄrclssoldat och konmer I etor utsträck-
ni.ng att placeres vid krigsförband på öar. Han bör vänJa slg vid en

viss gracl av isolering, ett fåtaI förbindelser meil henorten och en

stundom karg natur. För de allra flesta åir tletta något helt nyttr för
ett fåtaI är den påtvingade isoleringea och tlen karga naturen en evår

onställning från vad d,e äro vana vicl. Känsö har blivit utbildnings-
plats för att ge en bild av verksamheten och llvet under desea be-

tingelser. Även om lnte alla striclsmeilel och utbildningsanordningar

finns representerade på ön1 iir den ilock sA väI belåigen att nan tlåiri-
från snabbt och 1ätt kan nå nånga låi,npliga övnlngsplatser.

Första gÅngen jag kon tlll Känsö var våren 1944, Jag hade just I&innat

Sjökrigsskolan för att 1 praktiken omsätta mi-na lnrnokaper. Föga kElntle

jag till västkusten och livet på en ö. Meil spåinda förvåiatningar anträd-

tte jag resan clit och rnina förhoppningar on något såireget och vackert

blev aldrig evikna. Som en tu.g kuliss 1åg aIla byggnaderua och Känsö

torn framför mig, panpiga nen inte tlirekt välkonnande. Jag vieste inte
6å att de avskä::nade en irlyll som är aågot av ilet vaclcaste i Göteborgs

skiirgåril. Kåinsö visar sig över huvrd taget awisande från vilket hålI
man än nåirnar sig.

Denna vå::nånail innebar upptäckt av en västlmstö, Det var fasclnerande

att från Känsö torn se solen försvinna bakom Vinga eller att under bår-

tla stormar'se de upprörda vågorna vräka sig mot klipporns. De Iåga bus-

karns fu.öpo över narken, avpassade för en hård och karg tillvaro.

,

t
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En eonmardag ned bleke såg Jag stora flockar ejderhannar sinna onkri.ng,
eIlerr senare på vårenr hur ejdrarna 1åg parvis runt stranclen, hanen i
sta praktclrtikt med grön lrinclftäck' honan i enkelt brun sbud., Tnrt och
nås kon från sina västllga fångstvatteu och slog sig till ro för natten
på klipporna.

ilen kärvheten var inte Kiiasö särnärke. Ittytlen fanns i 1ä bakon bergs-
kammarna och det var den som gav ctet bestående intrycket. I parken clåir

kribbalea rlominerade men var lagon uppblandad ned de fresta av våra
Iövträtlr var nanken den vitaste natta av vj-tsippor, oeh konvaljens }oaop-
par Iät mj-g ana att tlen väntacle på ein titl. I tur att korona var också
najnycklar och prästkragar. Dessa var tle artrikaste av vårens ocb. för-
sonmarens blonnorr eom anlänt eller Iät neddela sin ankomst och som

sätter sln prägel på Kiinsö d,a1ar och läplatser.

sedan den våren har jag årligen tjiinstgJort på Känsö. rbrand har clet

bara varit någon ssmnrarvssls, lblanil nest hela året. Minnena från clen

första tiden'är åinau bestående ocb med glätlje koastaterar jag att natur
ocb byggnatler åir nästan helt orörcla. Pietetsfirllt har de 15o-åriga
byggnatlernas yttre bevarats och koaserverats som anstår ett byggnads-
mi.nnesmärke.

Stanclardförbättringarna har gJort Kiinsö mer trivsam. Det framgår också
klart att de sengste åldersklasserna ninns tlden på Känsö som en annor-
lunda nen nyttig och trevltg period, son de inte viII ha ogjord.

'*.I '- ^ _.
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uNcDoMsurBrr,DNrNc pÅ x.i[rsö

Göteborgs Kustartilleriförealngs ungdomsavdelnlng (UKA +) nar sedan

1948 beclrivit lägerkurser på Känsö, Dessa lurser iiger ruu under två
veckor 1 jull nånatl och brukar sanla ett 70-ta1 tleltagare från 1 etort
sett bela lanclet. ÅIdern varierar från 1 5-19 Er,

Meningen med dessa kurser tir att ge pojkarna en neningsfyllil fritiils-
sysselsättnlng, att förberetla ilen för sln viirnpliktsutbiltlning samt

att ge dem en orlentering om nilitäryrket. Utbtldningeu anordnas av

CKA 4 och. letls av befäI från I'Ä 4. Eleverna fördelas i:

Allrnein kurs: Elever som d,eltager första gången'

Speciallimrsl Elever 6om genomgått allniin kurs.

Inetruktörsku.rs: Elever som genongått specialkurg sålnt elever 8o!
genongått lnstnrktörokursp eom autingea tjäastgör
son biträdande instnrhtörer el1er genongår särskild
kurg.

Utbiltlnlngen omfattar försvarskunskapr ekJutningr eignaltjänot; orien-
terlngl båttJiinst, sjukvårcistjiiust och idrott.

Äv naturliga ekä1 konuer båttjåineten ait upptaga ea stor del av progran-

met. För allnåinna kursen nest rocld och segllngl för epeolalkursen seg-

ling och tjåinst som gast 1 notorbåt sa,nt för lnstruktörskureen utbilil-
uing tltl båtehef I ,00-båt. De aY poJkaruep som vlil prov vlser att tle

besltter tlllräckliga kunskaper' erhåLIer railitiirt förarbevls på 100-

båt. För att ge blträtlaade lnstmktörerna en påbyggnail påbörJas med

dessa körnlng ned A-slup.

I itlrott lngår bl a si-nlng ocb llvräddaing sant f,otbolL" Fotboll spe-

lae som en seris ned lag från tle ollka avdeluingarna samt befäIet.
Efte,esom eleverna iir L den rnest aktiva åldern måste progranmet upptaga

så stor del av clygnets tlnnar son nöJ1igt. Även lördagar oeh söndagar

påSår 6vningar dock inte så lntoaeirt som övrlga dagar.

En 1ördag inbJuils föräldrar och öv:lga anförvanter att beeöka lfigret.
Progrnrnraet för denna beeöksdag varierar från konrm t111 uppvisnlng 1

båttjiinst och örrlga ä.nnen. Siikert tycker poJkarna ilet llknar exaneu

7
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och må"nget moders- och fadershjåirta klappar stoltr när rrminrr pojke rort

seglar eller kör motorbåt inför en entusiastisk publik.

Untler ett par dygn i sista veckan får eleverna leva friluftsliv. De

olika kurserna förflyttar sig I roddbåtar, segelbåtar eller notorbåtar

till olika platser, övernattar t tält och ombord, lagar sin nat sjäIva

sant Iåir sig att klara oig untler litet fältnässiga förhålland,en.

Det åir klart att eleverna återviintter till Kåiresö från clenna tiIIåinpnings-

övalng rnecl nå.uga nya erfarenheter och maten i matsalen smakar åinnu bätt-

re än ti6igare, bastubaclel f,änns 6könt och sängen iir ljuvligr men tlessa

dygn åir det |tstorarr äventyret och son ledare anser jag den övaingen vara

nycket värdefull.

De sista tlagarna aavänd.es tiII prov och tävlingar sant en lägeraftont

ttåir flickor iubjudes tiII d'ants.

Efter att i niira tlo år ba rleltagit som ledare för tlenna utbilctning kan

jag vitsorda, att Känsö är en idealisk plats för tletta ändanål. Hamnen

och Kåinsöbassängen är väl skyrtdadel så nan kan i de flesta väder betlri-

va övningar i och på vattnet. B;rggnatlerna är bra som för}äggning och ön

åir til1räckligt stor och har en omväxlaacle aatur för att förekomsnde

övningar skaLl kunna bedrivas.

Detta gör att tlet tir en al}män förhoppning, att ungdomsutbildningen

även i fra,otlden fÄr fortsätta på Kiiasö.

tr'örvaltare Gustav Luntlberg.

6
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xÄnsö FtoRÄ

Under lceappa 14 dagar i. juli månati 1966 hatle jag förnånen att få be-

söka Känsö. Avsikten ned besöke-b var att inventera öns flora. Den er-
farne botanisten vet emelIertid,, att en undersökning under så kort
tidsrpnd och begränsad tilI en årstid, icke på något sätt kan b1i
ful1stäindig.

Innan inventeringen påbörjades, hade jag fått tillfälle att ta de1 av

den skrivelse, som prefekten vid Sotaniska träd.gården i Göteborg,
professor Carl Skottsberg den 'l 7 naj 1934 hade avgivit till Kunglj.ga

Vetenskapsakatlemlens naturskydrlskonnitt6, Avsikteu med denna skrivel-
se var att få Känsö fritllyst, bI, a" just för öns egenartad.e flora.
Det var för nig synnerligen värdefuLlt och intressant, att ned ut-
gångspunkt från professor Skottsbergs iakttegelser, nu und.ersöka, om

floran, trots fridlysning, hade föråindrats under de dryga l0 år, som

förflutit seclan undersökningen gjordes"

Att floran undergått föräLcdringar und,er denna tid kunde konstateras.
Ett viixtsamhälIe är 1 regel aldrig oföränderligt utan där förekonmer

större eller mind:'e våixlingar både i indj-vid- och artantsl. En def
arter försvinner och andra till-korner uniler årens lopp. Så bar också

skett på Kåinsö.

MeI!gIg33, vilken reclan av Skottsberg förnodades b1i allt sällsyntaret
kund.e ej återfinnas på ötr. Fick också av a'arlrn personr som var väl
förtrogen mecl ön, uppgi.ft på att den helt had.e försvunnit. Inte heller
glan*ifgg' Ii!flfl.3' :g1l:j3:Ig3' ggg3gllSg och sumparven kunde åter-
finnasr vilket enellertid ej nödvåindigtvis nåste betyda att arterna
hatle försvunnit,

.|^ 
Flera av cle vårväxterl sorr Skot'tsberg nii:nner, hade iag på grund av års-
tiden ej nöjlighet att undersöka. De hade ned sina ovanjordlska delar
reclan försvunnit,

IigpiggllSl, vilken Skottsberg hade funnit på kyrkogårdenr är tydligen
nu på utgående. Några blomrnande exemp1-ar kunde ej påträffas, endast

ett par plantor med svagt utvecklade blad är tydligen a1lt, vad som nu

F



-20-

återstår av denna säIlsyuta våixt.

Profeseor Skottsberg nämner också den ovanli-ga rika förekorasten av

glglgngg. Två lokaler metl' ganska riklig förekoust av denna ovanliga

och egendonligt byggda ormbunke hittades på ön.

Den viLrla ng1glgg3g flnnes kvar, likaså g!*3gflgEan och 59::!9*19.
Den slstnäm.da förekonrner dock ej i någon större mängd. !!I*g5åleg t(

iir på västsidan av ön qycket vanlig och hade utveckLat utomordentligt

stora och vackra plantor.

Den värt, som framför aIlt föranledde professor Skottsberg til-l att
beg&ira fridlysning aY Kåinsö, var g3lli989g. 0m denna blomma skriver f
Skottsberg, att rrd.en nu frod.as på en yta av flera kvmrr. I jåinförelse

med vad Skottsberg skrlver, vågar jag uppskatta det största beståndet

till c:a 1O kvn yta. Dessutom förekonrmer nu värten på ett flertal
olika lokaler rrrnt ön ned högst varierancle individantal. Det synes

alltså som om narrispen har ökat i raåingtl sedan den sista undersök-

ningen.

Marrispens blonningstid inträffade just uncler tlen tidr jag vistades

på ön och för en botanist var det en sålrskl1d betagande syn att se

denna i svensk flora så ytterst säl1synta vtixt i så rik och intensiv

blomning. Ett hav av lysande, Ijusviolett fåirg - en färge soltr för öv-

rigt åir säI1synt bland svenska växter. Jag är övertygad omr att om

Kiinsö inte hade varit fridlyst, så hade med a1I siikerhet denna l,imonium-

lokaI nu inte funnits kvar.

som r\ya arter för KEinsö får vä1 tle påträffade exemplaren av :!I3193::l- a
ori-s och stor kustruta betraktas, Båda arterna får anses som sällsynta,
a-

Av den förstnåinnda kunde fero exenplar inräknasr av den sistnämnda en-

dast två.

Kåinsö flora bär tydliga spår av mänsklig påverkan, vilket också Skotts-

berg påpekar. Frännande arter har av Karantänsstationens personat in- 6

planerats och den del av dessa har tydligen hävdat sig väl i konkurren-

sen med clen ursprungliga vegetatlonen. Dit hör såpnSj1i!33r lfgl{lilfglt
en obestäma i:ig:g:t och en del ädra rövträd' såson E3:!5$!Cgi' 1i39

och esklönn. En annan förvi.ldad art, vars närvaro är svårare att för-
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klara, åir cle på sina stiillen stora och vackra beståndea aY II93I9lt
vilka blomgn6e i varlerand,e fåirger frå^ra uörkt vlolett-rött tlII re-

naste vltt. Även förvll<latt !9IgB11 finnes på ett par stiillen. Dessa

båcla arter bsr nåhåinda genon frö, som flutlt ned havsvattaetl kornit

f3gn lanrnqr!, där alt allntint planteras såson skycltlaatle strandvegeta-

tion för att binda sanildYnerna.

slutligen kan niinnas, att ett enda eremplar av d,en sällsynta g3*gl-

Ian hittacles nere yid, trhamrrenrr. Denn"a värt iir en typlsk nrderatv&irtl

d v s tlen växer ner eller minclre ti11fäIllgt upp rlr såtlant raterlall

sorn är fråinnande för den ursprtrngliga nilJön. Just vlcl nha'nnenrr har

under senare tid gjorts utfyllningar netl sand och grtrs, håintat från

annat håll.

Kyrkoaclju:rkt John Eriksson
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Magasin nr 1 (rökning av varor)
PestsJukJeus

0bservationssjukhus
Magasin nr 2 (rökning av varor)
Chefshus

Parloir
värrlsbus (ttnydellska husetil )

Bostatlshus

P!oY. peatsjukhus (bageri)

Källare (av gråeten)

Förläggningr lektionssal
UnderbefäIsförläggning oeh mäss

Marketenterir förläggning
Kökr matsal

Officersmässr exp

Byggnadsminnesnärke

Utbilttningslokaler
Underofficersmäss
Kadettmäss
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