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ÖB följde kustförsvarets övningar 

Dramatisk räddningsövning på Eriksberg. 

 

Göteborgs kanoner slog till, med förödande kraft när kustartilleriet 

bjöd ÖB Lennart Ljung på stor avskedsföreställning i södra skärgården. 

ÖB bidrog själv till mullret genom att utlösa en mina med 200 kg 

sprängmedel. Han förklarade efteråt att han var mycket nöjd med 

resultatet med stridsskjutningen. 

— Ett förband med så stor eldkraft utgör ett väldigt hinder för en 

angripare att komma 

in i Göteborgs hamn, 

sade han till G-P. 

Skjutningen skedde 

mot såväl rörliga 

som fasta mål och 

på åskådarplats 

fanns inte bara OB 

utan också 

marinchefen, 

viceamiral Bengt 

Schuback. Klipporna 

bemannades av några 

hundra inkallade 

repsoldater. 

 

Civilförsvarets övning på Eriksberg var not så realistisk. Övningen 

ingick om en del i den stora manövern Väst 86 och genomfördes 

inför en tusenhövdad publik. Runt om i göteborgstrakten pågick 

olika stridsmoment 



 

. 

O "Viktig övning" 

— En övning av det hår slaget kostar en del, men det är viktigt inte minst 

från psykologisk synpunkt att den kan genomföras och visas för stor 

publik, sade Lennart Ljung. 

Luftvärnspjäser, robotar, minor och kulsprutor lade en kusligt tung 

ljudkuliss över södra skärgården och på Älvsborgsfjorden låg minfartyg, 

minutläggare och en robotbåt som avskärmande bevakning. Skjutledaren, 

överstelöjtnant Åke Blomberg från kustartilleriets skjutskola, hade all 

anledning att vara nöjd med resultatet. 

- 80 procents verkanseld på första salvan, inte alls illa, sade han 

förnöjd sedan 7,5 cm kanonerna skjutit prick på ett par ynkligt 

små flottar drygt 6 kilometer ute till havs. 

 Behärska skärgården 

Bataljonschefen Bo Ståhlsparr omtalade att hans "gubbar" inte varit 

inne på krigsförbandsövning sedan 1971, men någon ringrost hade han inte 

förmärkt. 

— Som proffs och yrkesmilitär är jag mycket imponerad av dem. 

Motivationen är stor, alla vet vad det gäller. Göteborg ligger bakom dem 

och Göteborg skall hållas, sade Ståhlsparr. 

Brigadchefen. Fredrik Hillelson påpekade att det är viktigt för hela 

västra Sverige att inloppet till Göteborg kan hållas. . 

— Fienden kan luftlandsätta trupper och den kan landstiga norr och 

söder om Göteborg; men kan  man inte komma in med trupper och materiel 

till hamnen kommer fienden att få svårt att ta den här delen av landet. 

Därför måste vi behärska skärgården, sade han. 
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Dramatisk räddningsövning på Eriksberg. 
 

Något tusental göteborgare bevittnade på lördagsförmiddagen 

räddningsverket/ civilförsvarets stort upplagda övning på Eriksbergs 

varvsområde och har idag som påtagligt minne av evenemanget rökodör 

i kläderna. Två viggenplan figurerade som bombfällande fiendeflyg, det 

var det enda Militära inslaget i uppvisningen. 

Läraren vid räddningsverkets skola i Skövde Claes-Göran 

Carlsson fungerade som konferencier och förberedde publikum på 

höga ljudeffekter efter larm. 

En av Göteborgs 170 tyfoner tutade så flyglarm. Tre minuter har 

göteborgarna påsig att hinna till skyddsrum. I övningen hann inte alla 

och medan elden flammade upp i uppbyggda husattrapper och någon 

skrotbil, låg skadade och vred sig på marken. 

Den kommunala brandgruppen med ambulans var först på plats för att 

ge hjälp, störda av bomber med fördröjd brisad. Röken från facklor 

och brinnande trävirke steg högt och svepte in åskådarplatsen i ett 

moln, vindriktningen var inte riktigt efter planerna. 

In på arenan svansade tre räddningshundar med skyddsstövlar på 

tassarna till skydd mot hettan. Där var schäfern Jussi och hans glada 

gäng, som gav skall när namnet utropades och sedan med liv och lust 

spårade "skadade" som i dolts på olika sätt. Hundarna kom från 

Skåne, i Göteborg finns inga med deras dressyr. 

Vid det laget var undsättnings-plutonen igång. Skyddsrum, som 

blockerats bröts upp. De skadade fördes till bl a uppsamlingsplats på 

Lillhagens sjukhus. Vidaretransport skedde med lasarettståg från 

Göteborgs central till Alingsås. 



Uppstigen på ett lastbilsflak, som tjänade som hedersläktare, följde 

bl a moderatledaren Carl Bildt och milobefälhavaren, konteramiral Jan 

Enquist övningen och förklarade sig efteråt, enstämmigt, nöjda med 

vad de sett. 

 
 

ÖB Lennart Ljung kom inte till Eriksberg utan besökte Hisingsgruppen 

på Säve och åsåg på eftermiddagen stridsskjutning på Galterö. I 

morgon får han tillfälle att se infanteribrigad i anfall i Landvetter. 

Stridsaktiviteterna strålar undan för undan samman i riktning Göteborg 

och på tisdag smäller det på nära nog allvar. Då är försvarsminister 

Roine Carlsson på plats. 

 



Chefen för armén, generallöjtnant Erik G Bengtsson kom till 

övningsområdet på lördagen och tittar på söndagen bl a på militärt 

färjebygge vid Kastellegården i Kungälvs Ytterby. 

BERTIL STRIDSBERG 

 

Landstinget övar samband 

Medan civilförsvaret övade livräddning och skadeinsats av alla de slag 

på Eriksberg, övade kommun och landsting samband och kommunikation 

på sitt håll. En utredning görs av socialstyrelsen om landstingets behov 

av förbindelser i ofred, då landstinget liksom i normala tider har 

ansvar och huvudmannaskap för sjukvården. 

Vanligatelefonförbindelser förslår inte, två av varandra oberoende 

sambandssystem måste finnas och nu prövas mobitex, det nyaste 

inom teletekniken, där meddelandet kommer i text. I Göteborg finns 

systemet redan på taxi och i hamnen. 

Medan t ex den för landstingets olycksberedskap viktiga län-

salarmeringscentral (LAC) endast har en kanal tillgänglig för 

radiosändning, får det nya systemet åtta kanaler. 1 oktober tas det i 

bruk i bl a Göteborg. 

 

 

 

 


