
 

 

 

 
 

 

KA 4 50 ÅR  

KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 

1992 

 

 

 

 

REGEMENTETS DAG 

 

 
 

 



 

 

KA4 50 ÅR  -  KA4 50 ÅR  -  KA4 50 ÅR 

PROGRAM 
09.30 Grindarna öppnas 
09.40-10.00 SAMLINGSMUSIK; Musikkåren Bohus Bataljon 

10.00-10.45 JUBILEUMSCEREMONI Åskådarplats Al 
Musik; Musikkåren Bohus Bataljon 

11.00-11.20 FÖREVISNING; markstrid, helikopterluftiandsättsting (D) 
11.45-12.00 HUNDUPPVISNING; Frivilligorg (2) 
11.45-12.15 KONSERT; Hemvärnets Musikkår, Göteborg (7) 
13.30-15.00 FÖREVISNING (G) * Åskådarplats A2 
15.15-15.45 KONSERT; Hemvärnets Musikkår, Göteborg (17) 
17.00 Regementets dag slut; grindarna stängs 

 
MATERIELVISNING  hela dagen 
Mtrl KA-bataljon (1) 
KA-materielbana (4) 
Rörlig koktrosscontainer (5) 
Rekrytering (6) 
Robot 17 (9) 
Rörlig förbandsplats (10) 
Frivilligorg (2, 3, 6, 11) 
Fartyg och båtar (12) 
Rörlig minspärrtropp; minor o dykare (13) 
Artilleri; kanoner o eldledning (14) 
Luftvärn (15) 
KA 4 museum (17) 
KA Radarskola (18) 

ÖVRIGT  

Sjukvård; inom hela området 
Mat serveras mellan kl. 11.30-16.00 
Ärtor & Pannkakor 15 kr (5) 
Ärtor 10 kr (17) 
Barn under 7 år äter gratis 
Åskådarplats: 
Jubileumsceremoni 10.00-10.45 (Al) 
Förevisning 13.30-15.00 (A2) 
Parkering (E) 
Infart från Göta Älvsg,at och Hästeviksgat. 
Röd markering materielstig 
Blå markering bussväg 
Busshållplats (H) 

För att minska störningarna för kr8gboende bjuder STADSTRAFIKEN på 

FRI SPARVAGN 
LINJE 4 BRUNNSPARKEN - SALTHOLMEN T.O.R. 

Gäller för familj eller enskild mot uppvisande av denna folder 

* Förevisning 
1. Attackflyg (Viggen) bekämpas (1v) 
2. Fi ubåt bekämpas (hkp, bevaka båt) 
3. Stillaliggande ubåt oskadliggörs (dyk) 

4. Fi strandsäkringsföretag bekämpas 
(Artilleri, Minor, RB17, 40/48, Grg) 

5. Återtagande av terräng (landstigning) 
6. C KA 4 avslutningstal 



 

 



 

 
Regementschef vid KA 4 är sedan den 1 jan. 1992 

överstelöjtnant Lars Lerner 

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORGS KUSTARTILLERIBRIGAD/ 

ÄLVSBORGS KUSTARTILLERIREGEMENTE 

Namnet Älvsborgs Kustartillerire-

gemente vittnar om de borgar vid 

Göta Älv som kontrollerat infarten 

till Sveriges viktigaste transportled 

under långa tider. Även om försvar-

straditionen har gammalt ursprung, 

så har regementet i detta perspekt;— 

en ung historia. 

Regementet bildades 1942 under det 

då pågående andra världskriget för 

att bemanna de förband som organi-

serats i Göteborgs- och Bohusläns 

skärgårdar. Utöver denna uppgift 

som fortfarande gäller, har rege-

mentet tidigare utbildat tunga rörliga 

artilleriförband. 

Idag utgör regementet kader för den brigad (femte kustartilleribrigaden) som 

försvarar Göteborg och södra Bohuslän från sjösidan och utbildar samtliga 

kustartillerister och vissa flottister för västkustens krigsförband. 

Vidare utbildas personal till marinens samtliga sjukvårdsförband och teletek-

niker till kustartilleriet. 

Sedan den 1 juli 1991 har regementet också ansvar för brigadens hemvän. 

(Skärgårdens hemvärnskrets). I morgon skall vi förutom våra nuvarande 

uppgifter även utbilda en amfibiebataljon med ca. 850 soldater och 70 båtar 

som skall kunna uppträda utefter hela rikets kust men naturligtvis vara särskilt 

kunnig i strid på västkusten. 

Alla vi på KA 4 vill visa litet av vår historia, vår dagliga gärning 

och även presentera delar av vår framtid. 

Hjärtligt välkomna till regementets 50-års jubileum. 

Lars Leffler 
Regementschef 
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 Stridsbåt 90 under våldsam landstigning. 

 

 Salutpjås skjuter "Dubbel Svensk 

Lösen". 4 

KA 4 firar 
50•årsjubilium 

och 
Regementets Da 

Lördagen den 15 augusti firade KA 4 
regementets dag efter 50 års trogen 
tjänst i Sveriges försvar. Arrange-
mangen blev en långt större publiksuccé 
än väntat. Tusentals göteborgare 
trängdes på området för att på nära 
håll se vad Västkustens kustartilleri 
klarar av. 

1942, under pågående världskrig, 
bildades KA 4. Namnet Älvsborgs 

Kustartilleriregemente vittnar om de borgar 
vid Göta Älv som kontrollerat infarten 
till Sveriges viktigaste transportled 
under långa tider. 

Göteborgarnas favoriter 
Lördagen den 15 augusti var fylld av 

välbesökta uppvisningar som snabbt fick 
stämningen  i  topp. Bland publik-
favoriterna kan nämnas: 

 luftlandsättning av en förstärkt halv-
pluton med tung helikopter 

 bekämpning av Attackviggen med luft-
värnstropp 

 bekämpning av fientlig ubåt med hjälp 
av bl a hydrofon och sjunkbomber 

 bekämpning av stillaliggande fientlig 
ubåt med hjälp av dykare som under 
vattnet placerade sprängladdningar på 
skrovet 

 bekämpning av fientligt strandsäkrings-
företag med hjälp av artilleri, minor, 
robot 17 och handgranater 

 återtagande av terräng, där landstig-
ningen genomfördes med  den nya 
Stridsbåt 90. 

Försvarar Göteborgs och Bohus län 
Idag utgör regementet kader för femte 
kustartilleribrigaden som försvarar Göte-
borgs och Bohus län från sjösidan. Dess-
utom utbildar man samtliga kustartille-
rister och vissa flottister för Västkustens 
krigsförband. Vidare utbildas bl a personal 
till Marinens samtliga sjukvårdsförband 
och teletekniker vid kustartilleriet. Ut-
över detta genomförs centraliserad utbild-
ning av betjäning till radarstationer med 
elever från flygvapnet och flottan. 

Utbildning av amfibiebataljon 
Sedan 1 juli 1991 har regementet också 
ansvar för brigadens hemvärn (skär-
gårdens hemvärnskrets). Inom en snar 
framtid skall KA 4 förutom nuvarande 
uppgifter även utbilda en amfibiebataljon 
bestående av ca 850 soldater och 70 båtar 
som skall kunna uppträda utefter hela vår 
kust, men naturligtvis främst vara kunnig i 

strid på Västkusten.* 

Hans Tönnvall 
Chef Stabsbatterie 

 


