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Tal vid invigningsmiddagen (kasernens invigning) 1944.  

Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente är av ungt datum. Genom särskild go 

stadgades att detsamma skulle påbörja sin uppsättning den 1.oktober 1942. 

Dessförinnan hade emellertid ända sedan 1906 kustartilleriförband varit 

anknutna till Göteborg. Sistnämnda år uppsattes Älvsborgs kustartilleri-

detachement som en särskild avdelning av Kungl Karlskrona kustartilleri-

regemente och i samband med förra världskriget ombildades detta detachement 

den 1.januari 1915 till en särskild kår, Kungl Älvsborgs kustartillerikår, vilken 

sedan ägde bestånd till 1925, då kåren i samband med detta års 

försvarsreform indrogs. Kvar lämnades endast ett mycket minimalt detachement 

- fortfarande tillhörande Karlskrona kustartilleriregemente - som endast hade 

till uppgift att nödtorftigt underhålla den upplagda materielen. Någon utbildning 

förekom vid detta detachement icke. I samband med det senaste krigsutbrot-

tet svällde emellertid materielvårdsdetachementet ut till ett bered-

skapsdetachement, som så småningom fick karaktären av ett från Karlskrona 

uppsatt fältregemente. Som bas för detta fältregemente bildades det 

fredsregemente, vars kaserners invigning vi idag fira.  

Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente uppsätter vid mobilisering och krig många 

förband, som säkert i många lägen komma att finna sin användning inom andra 

delar av riket än här på Västkusten. Men det står likväl fast att regementets 

huvuddel - liksom tidigare kustartilleriförband i Göteborg - på ett särskilt sätt 

är knutet till försvaret av staden, erkannerligen dess portar mot sjösidan, en 

försvarsuppgift lika gammal som staden själv. Regementet är i detta hänseende 

ställt under samma uppgift och ansvar som en gång bars av det krigsfolk, ur 

vilket Kungl Göta artilleriregemente en gång utgått.  

Denna anknytning till staden Göteborg, som varit och är det i regementets 

uppgift och ansvar bärande elementet och som vackert symboliseras av att 

regementet för Göteborgs Lejon i sin fana, vill regementet väl vårda. I den 



vackra bilden av den in- och utgående sjöfarten häri  

Göta älv invid gränsen till regementets hem förnimma vi på ett särskilt och 

levande sätt, hur i denna stad livets pulsar slå. Vi se också här en symbol för 

den öppenhet mot världen bortom haven som staden alltid representerat och 

som i så hög grad gagnat hela vårt folk.   

Sjöfart, industri, vetenskap, konst och press hava givit denna stad dess 

särpräglade anlete, i vars drag vi förnimma så mycket av livets bestående 

rikedom.  

Det är en lycka för ett truppförband att få leva och växa in i ett samhälle, 

där livets ständigt nya intryck oavlåtligt driver framåt och där medborgarens 

omsorger om sitt samhälle skapat så många bestående skönhetsvärden.  
 

Regementets personal gläder sig åt att ha fått bliva medborgare i denna stad. 

I känslan härav vilja vi vid detta tillfälle samla allas våra tankar i en 

välgångsönskan för staden, som må givas formen av ett fyrfaldigt leve.  


