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Kustartilleriets kamratförening i Göteborg - 20 år 

Anförande av Generalmajor Rudolf Kolmodin vid Kamratföreningens 

firande av 20-års jubileet. 

Om tillblivelsen av kustartilleriets kamratförening i Göteborg kan jag 

icke orda. Föreningen var redan ett faktum - ett mycket glädjande 

sådant - då jag 1941 fick börja min verksamhet i Göteborg, först som 

kommendant i Älvsborgs fästning och sedan som chef för Göteborgs 

kustartilleriförsvar och Kungl. Älvsborgs kustartilleriregemente. Från 

beredskapsåren under det sista världskriget minns jag tacksamt och 

med glädje den stora anslutningen till kamratmötena, som kanske 

befordrades i någon man genom det allmänna intresset för vårt militära 

försvar, som av förklarliga skäl var ett kännetecken för tiden och som 

kanske också accentuerades av att vårt kustartilleri i Göteborg stod 

under utbyggnad . Det var alltigenom en glädjefylld och kamratlig 

samling mestadels omkring upplevelser i det förgångna men förvisso 

också omkring dagens händelser och frågor. Föreningen vill i sin mån 

vara en bärare av en levande tradition, som vill åt framtiden bevara det 

livsdugliga och goda i det som varit. 

Kustartilleriets kamratförening i Göteborg har spritt mycken glädje 

bland många gamla kustartillerister. Den har också ökat 

samhörighetskänslan och sammanhållningen mellan personalen i aktiv 

tjänst, reservpersonalen och de värnpliktiga, som fått sin utbildning vid 

kustartillerist. Den har därvid genom och även inom den aktiva tjänsten 

befrämjat stärkandet av en samarbetsanda som lämnar möjligheten 

öppen till den enskildes initiativ och fria insats inom helhetens samlande 

ram. 

Ur samlingen i kamratföreningen omkring det framfarna och dess 

minnen växer sig stark en solidaritet omkring det egna förbandet, som 

även i sitt intresse sträcker sig över dagen till framtiden. För vapnet är 

detta av en betydelse som knappast överskattas eftersom 

kamratföreningens medlemmar alltid ha nått och alltjämt nå långt ut i 

det civila livet. En livskraftig kustartilleriets kamratförening kommer 



på sådant sätt också vapnet till stor nytta. Den blir inom sitt område en 

oumbärlig del av kustartilleriets totala gemenskap. 

Kustartilleriets kamratförening i Göteborg har förvisso under de 

gångna 20 åren verkat på ett riktigt sätt såsom ett band mellan det 

gångna och det som kommer, mellan hemort och förband. Må den 

tillväxa och blomstra till glädje för alla dessa medlemmar och till gagn 

för vårt vapen 

  


