
Kamratföreningsträff
mellan Kustartilleriets
Ka m ratfören inga r.

Kamratföreningskamrater!

Som ny tillträdd ordförande i Göteborgs Garnisons
Kamratförening är det med stor spänning som jag
ser fram mot allt som händer både i föreningen
men också i vår omvärld. Jag har fått förmånen att
ta över efter Stefan Gustafsson som efter väl
förättat värv nu återvänt till Stockholm och
högkvarteret som "halv" göteborgare.
Tack Stefan för Dina insatser!

Vapenbrödema (Amf 1) står värd för 2006 års
Kamratförenmgsttäff. Träffen är avsedd att äga
rum på Berga den 11-13 aug.

På programmet står förutom sedvanligt "mingel"
med gamla och nya bekantskaper också besök på
Mellsten liksom en trevlig middag på Berga Slott.
En presentation av verksamheten på den nya
förläggningsorten, Berga, kan vi också säkert
förvänta oss.

Ingen av oss är glad för det sätt som vi upplever
att Göteborg behandlades i Försvarsbeslutet 2004,
men det är historia nu och inget vi kan göra något
åt vare sig vi vill eller inte.

Istället måste vi titta framåt och glädjas åt det som
ändå finns kvar i Göteborg och de möjligheter för
framtiden som de medför. Garnisonen är utifrån
antalet anställda halverad. Samtidigt finns här både
en bredd som imponerar och ett garnisonsområde
som i nuläget i princip är helt intakt. Parallellt med
detta ser vi hur renoveringen av Oscar II Fort
fortgår på ett positivt sätt.

Naturligtvis kommer vi också att få tillfålle att
utbyta tankar med våra gamla kära kollegor, kanske
inte minst viktigt. För mer information, prata med
Gustav Lundberg och anmäl Dig senast den 20
juni! Plotta alltså in helgen 11-13 aug för denna
kamra tföreningsträffl

Medlemsavgifter,

De som inte betalat medlemsavgiften för 2006
ombedes göra det innan maj månads utgång. Efter
detta månadsskifte kommer medlemsmatrikeln att
revideras. Har Du tappat bort inbetalningskortet så
använd postens inbetalningskort. Plusgironumtet
är 4 50 49-4 och medlemsavgiften 100:- för alla.

Vad allt detta kommer att innebära för både
Kamratföreningen och för KA 4 Museum är idag
oklart, men nog finns det åtskilligt med möjligheter
som bara ligger och väntar på oss.

Nyrekrytering är ett område som är viktigt för vår
fortlevnad, och där måste vi alla hjälpa till. Prata
både med gamla arbetskamrater men kanske också
med lite yngre kamrater. Erfarenhet är otroligt
värdefullt, men lika viktigt är injektioner av nya
ideer från yngre kamrater.

Med vänlig hälsning
Kassören.

Museet

KA 4 Museum är öppet onsdagar mellan kl 0900 -

1300. Det är väl värt ett besökför både Dig som
har varit här men absolut också för Dig som ännu
inte hittat hit. Här finns mycket att titta på, både
materiel som hela tiden kompletteras men också
dokument och foton. Gör gärna ett besök, ta en
kopp kaffe och träffa gamla kollegor för lite
tankeutbyte.

Vi firar i år att det är 70 år sedan vår förening
bildades, och det kommer att blir ett ordentligt
födelsekalas i höst med anledning av detta. J ag
hoppas verkligen att så många som möjligt kan
delta i firandet - mer information kommer när
detaljerna börjar klarna.

Avslutningsvis hoppas jag få se många ansikten,
både nya och gamla, på de aktiviteter som kommer
framgent men också på museet.

Bosse Andersson
Ordförande

"*,**J:!J:! FröluhdaJ:

~



Redaktörens Rader Då skall vi visa hela den fantastiska bredd som
finns i garnisonen idag. Det blir allt från
uppvisningar av bevaknings båtarna från Amf 1 till
att visa några av de sjukvårdskonster som
praktiseras på FSC. Naturligtvis kommer också de
nationella skyddsstyrkorna, våra hemvämssoldater,
att fmnas på plats med både utrustning och

förmåga.

J ag heter Lennart Hammarstrand och har nu fått
förtroendet att ta över som redaktör för
föreningens information. Även om jag inte är helt
ny i informations sammanhang efter att ha arbetat
med Västbrisen det sista året, är det inte någon lätt
uppgift när man ser i backspegeln på de som
tidigare innehaft denna post.

För att kunna lyckas med min uppgift, behöver jag
hjälp av alla er medlemmar. Minnen, små skrönor
eller varför inte lite foton från något tillfälle ni varit
med kan bli till en riktigt bra helhet.

Ni når mig på något av följande sätt:
lennart. hammars tran d@mil.se

lennartham@~ahoo.se
031 - 692720 (arb)
031 - 68 22 05 (bost)
0709 - 31 9725 (mob)

Formerna för hur information om föreningen
skall distribueras i framtiden är inte riktigt klara.
Västbrisen som vi tidigare använt som
informations spridare finns inte längre. Den nya
gamisonstidningen Insats & Förband kan vi i
nuläget inte använda.

Försvarsmaktsdagen
den 3 juni

Den 3 juni kl. 12.00 öppnar portarna för "Swedish
Batde Camp" på Bananpiren i Frihamnen. Där
kommer den "nya" Försvarsmakten att visa upp
mycket av allt nytt som Försvarsmakten idag
disponerar. För de marint intresserade kommer
b ordnings styrkan ur Amf 1 att göra en förevisning
samtidigt som förhoppningen är att bland annat
den nya korvetten Helsingborg skall kunna
besökas.

Därför har vi just nu valt just det här sättet att nå
ut med information till Dig som medlem även om
det inte innebär att det är exakt så här det kommer
att se ut i framtidc;:n. Vi är nyfikna på vad ni som
medlemmar tycker och hur ni vill att vi skall arbeta.
Skall vi skicka det via mail till de som har den
möjligheten, skall vi ha en hemsida där
informationen finns tillgänglig eller skall vi
fortsätta använda tryckta media? Kanke alltihop?

J ag ser fram mot a.ti höra av er medlemmar, både
vad gäller innehåloch former.

JAS-flygplan kommer vid flera tillfällen att göra
överflygningar och uppvisningsgruppen med SK60
kommer att visa vad de kan. Från armen kommer
flera av moderna vapensystem att visas upp, till
exempel artillerisystemet Archer och de allra
senaste stridsvagnarna. En spännande förevisning
kommer att äga rum både kl. 14.00 och kl. 18.30
där ett flertal av Försvarsmaktens olika förmågor
demonstrerars på ett mycket handgripligt sätt.

Avslutningsvis ett stort tack till Christer för hans
enträgna arbete att få fram underlag till Västbrisen!

Lennart Hammarsttand

Garnisonens dag den 17 juni

Allt för många tror att all militär verksamhet i
Göteborg är borta, men vi vet ju bättre! Därför
öppnar vi upp Käringberget för en riktig familjedag
när de del.tagande båtarna i Volvo Ocean Race går i
mål lördagen den 17 juni.

Förutom det mycket tekniskt inriktade
programmet kommer det att bli artistuppträdande
där t.ex artister som J oe Labero, Charlotte Perelli
och Fame kommer att delta. Sammantaget en
spännande dag med ett mycket späckat program.
Åk ner (gärna med spårvagn/buss om Du bor i
Göteborg) och upplev den största militära
uppvisriingen i Sverige sedan början av 1980-talet!



FotoarkivetZätas arkiv

Längst inne i hörnet på museet finns ettt par bord
med flera fotoalbum. I ett av de äldre hittade jag
ett antal foton med minanknytning. Av albumet
framgår inte särskilt mycket om bilderna, men
troligtvis är de från tiden kring 1910.

Carl-Erik Zenzen var kapten i kustartilleriets reserv
och ryckte in på KA 1 i juni 1937. På sin ålders
höst tog han sig med lust an uppgiften att teckna
ner en del av sina minnen från kriget. Det var
fantastiskt att se honom sitta framför datorn - en
gammal Apple Macintoshdator - och skriva!

Zäta finns inte längre bland oss, men hans minnen
finns kvar. Det är fantastisk läsning där historia
blandas med humor och allvar men alltid med
glimten i ögat. Här finns allt från bevakning av
polska ubåtar, Alandsoperationen och gruppering
av KA-batterier i Lysekilstrakten i samband med
ockupationen av Norge.

Då och då kommer ni att få ta del av vad han fick
uppleva. Ibland som utdrag ur hans berättelse,
ibland där jag komprimerat hans berättelser.
Publiceringen av hans berättelser sker efter att jag
pratat med hans fru. Tack Maj-Brit!

I takt med att tiden går, blir det allt svårare att
identifiera vad äldre bilder föreställer, vilka
personerna är och när bilderna tagits.

"Efter studentexamen första fredagen i juni månad
1937 gjorde jag min första inryckning på
onsdagen. - Det nya livet började. - Denna första
del av studentvårnplikten förlöpte väl. Vi lärde oss
hälsa och uppträda som det anstår en kustartillerist.
Första mötet med skarp ammunition och skjutning
med våra 57:or skedde på Korsö. I<adetterna skulle
skjuta först och vi skulle sitta på berget bakom och
se och höra. Jag måste erkänna att nog small det till
bra när första skottet avlossades. Flaggkorpral
Svensson vände sig till oss och frågade: "Nå, hur
många sket på sig ?" Som väl var ingen. Efter
detta var det vår tur att skjuta. Allt gick efter
planerna väl - alla laddare hade fingrarna i behåll.
En period tillbringades på Ängsholms fort och
avslutades med att skärgårdens sötaste flickor
inbjöds tilllördagsdans. Månsken, god mat, dans,
smek allt som hör ungdomen till. Varje morgon
inträffade en annan mycket speciell händelse. Vid
morgonuppställningen saknades alltid en person i
en grupp. På löjtnantensfråga,- Var är
Hummerhje1m?- kom svaret direkt- Han matar
kråkan. Vi hade en tam kråka, som fick sin mat
varje morgon.Resten av första tjänstgöringsåret
förlöpte utan större sensationer, vi muckade i god
ordning och påbörjade vår andra tjänstgöring våren
1938."

Därför kommer ibland bilder som företrädesvis
har några år p~ nacken att dyka upp. Om Du vet
något om bilden får Du gärna höra av Dig med
vad Du vet, så skall vi försöka lägga pussel
samtidigt som vi lär oss något nytt om våra gamla
bilder.



Den nya styrelsen

Vissa av våra soldater bar omkring på denna
"tingest" för 40 - 50 år sedan.

Vid årsmötet i mars 2006 valdes en ny styrelse med

följande sammnnsättning:

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare:
Informatör/redaktör
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot

Övlt Bo Andersson
Gustav Lundberg
Sven Göran Palm
Christer F agervall
Lennart Hammarstrand
Lars Nilsson

Kjell Sörqvist
Peder Lidbark

Vad föreställer bilden?

Först öppnat rätt svar belönas med tre trisslotter.

Svaren skall vara Kamratföreningen till handa
senast den 1 juni under adress.

Tillsammans med Försvarsutbildama i Göteborg
och övriga kamratföreningarna i Göteborg
inbjudes till familjedag på I(änsö Kristi
himmelsfärdsdagen den 25.maj 2006.

Göteborgs Garnisons Kamratförening
Box 5155
426 05 Västra Prölunda

Samling vid kasernvakten l<äringberget kl 0900.
Båtarna går från hamnen kl 0930. Parkering i
hamnen. Sedvanligt program med rundvandring
med kulturellt och botaniskt inslag samt enklare

förtäring.

Anmälan till Kjell Sörquist telefon 920790 eller
Gustav Lundberg telefon 290646 senast 15.maj.

Obs! Vi lämnar en lista i vakten så att det blir
enkelt att passera.

Identifieringsuppgift, lätt

Materiel kommer, materiel försvinner. Bilden
nedan visar en del aven anläggning som tillfördes
I<ustartilleriet i början av 50-talet och som
användes under mer än 20 år.

Känsö-foto

Vid årsmötet i mars 2006 visades ett foto över
Känsö, taget en vacker februaridag. Eftersom det
visades sig finnas intresse för bilden, har
föreningen nu beställt 20 förstoringar i format 70 x
50 cm på ett högklassigt texturmaterial.Vad föreställer bilden? (Tips: Ledtrådar finns på

Garnisonsmuseet) Bilderna kommer att finnas på museet från den
15 maj och kostar 175:- utan ram. När de beställda
bilderna tagit slut går det att beställa fler, men då
blir priset drygt 300:-. Först till kvarn gäller med
andra ord...

Först öppnat rätt svar belönas med en trisslott.
Svaren skall vara I<amratföreningen till handa
senast under adress.
Anm: Museets personal rar ej delta i denna uppgift.


