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De medaljerade, som här syns flankera
vår ordförande Bosse Andersson, är
från vänster Ebbe Bengths, Peder
Lidbark, Sune Forsmark, Sven-Göran
Palm och Bart Dellbing.

Med blickarna riktade stadigt mot
framtiden höll kamratföreningen
årsmöte den 7 mars. Ett fyrtital med-
lemmar träffades för de stadgeenliga
årsmötespunkterna och kanske i än
högre grad för att just kunna "träffas".

Föreningens ordförande lotsade
snabbt de församlade genom dag-
ordningen, som bland annat innehöll
styrelseval. De som ingår i föreningens
styrelse 2007 är Bo Andersson, ordfö-
rande; Gustav Lundberg, vice ordfö-
rande; Christer Fagervall, sekreterare;
Sven-Göran Palm, kassör; Lennart
Hammarstrand, redaktör; Mikael
Lundgren, klubbmästare; Kjell Sör-
qvist, Peder Lidbark och Lars Nilsson.

Vid årsmötet, som hölls i Bohus-
salen, fick också Gun Strandberg,
Rune Kaaling, Morgan Pettersson,
John Gustavsson, Eva Hugosson,
Göran Lyrfors samt Eiwe och Siri
Svanberg ta emot veterannålar för 20
års medlemskap i kamratföreningen.
Alla medaljörer och nyblivna
veterannålsinnehavare gratuleras!

Efter förhandlingarna var det dags för
förflyttning till mässen där en välsma-
kande pyttipanna väntade tillsammans
med många härliga minnen i goda vän-
ners lag. Kvällen gick fort ...
/Ham

För arbetet med att göra vårt museum
ännu bättre belönades fem av våra
kamrater vid årsmötet.



I Förra numret av KFN beskrev Fridolf
Askerstad sina upplevelser på Dyrön
från 1944 och framåt. Han fortsätter ..

Den 22 september 1969 är det nog
många av oss som kommit till "mo-
gen" ålder som minns, den värsta
storm som drabbat landet de senast
femtio åren drog då fram över lan-
det och Västsverige drabbades hårt.
Bataljonerna Marstrand och Björkö var
inkallade till krigsförbandsövning, och
huvuddelen av dessa hade inryckning
den dagen. Själv var jag placerad som
batterichef på batteti Koön och skulle
upp till Marstrand för vidaretransport
till Dyrön som var mobiliseringsplats
for de tre batterierna Koön, Dyrön och
Rönnäng. Avsikten var att vi med båt
skulle ta oss till Marstrand och vidare
till Dyrön. På grund av den hårda stor-
men beslöts det att vi billedes skulle
transporteras till Marstrand. Vi hann
precis slinka över Älvsborgsbron innan
de stängde den for all trafik. På vägen
upp såg vi hela tiden stormens förö-
delse men klarade oss helskinnade fram
till fårjeläget över Instörännan.

När vi gick genom samhället mot
batteriet haglad tegelpannorna runt
omkring oss och när vi passerade
grindarna höll vi på att bli överkörda
av ett av de portabla "dass" som Fort
ställt ut. När vi tittade mot Marstrand
var det sig inte likt. Radarantennen på
fästningen hade blåst ned och hamnat
på borggården. Som tur var kom ingen
till skada. Några in ryckande fick vi
inte den dagen så mobiliseringen blev
rörskjuten ett dygn. Fick senare höra
vindstyrkan tidvis var 40 mi sek.

Klockan var väl omkring halv åtta på
morgonen och stormen hade inte nått
sin kulmen än. Färjeskepparen var
mycket tveksam om han skulle våga sig
på överfården. Färjan var ju en linfårja
och skulle kabeln brista skulle det bli
katastrof, men han gick ändå och vi
kom över till Instön och vidare till
Marstrand.

Fridolf Askerstad
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Där väntade den s.k. Dyröfårjan, en till
passagerarbåt ombyggd fiskebåt, för att
transportera oss till Dyrön. Att gå den
yttre vägen runt Koön var inte att tänka
på utan vi gick den inre vägen genom
Instörännan. Det blev ändå den värsta
sjöresa som jag varit med om för när
vi kom ut på Älgöfjorden kom vinden
i stort sett rakt emot oss och den hade
ökat i styrka. Vi stampade oss sakta
fram över Älgöfjorden. När vi kom upp
i höjd med Meholmarna ökade stormen
ytterligare och vi gick inte framåt längre
utan började driva in mot Meholmarna,
motorn orkade inte i motvinden. Som
tUr var släppte det efrer lite grand så vi
stampade oss förbi Meholmarna och
kom fram till hamninloppet till Dyrön.
Som tur var låg detta lite i stråklä så vi
kom in i hamnen. Skepparen, en gam-
mal erfaren dyröfiskare, sade att detta
var det värsta han varit med trots många
års fiskande på Nordsjön och i
Nordarlanten.
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Beredskapsmuseetoch
LV6 den 7 september
En riktig höjdarresa ordnas fredagen
den 7 september då vi både besöker
Luftvärnsregementet i Halmstad och
Beredskapsmuseet utanför Helsingborg
tillsammans med de övriga kamrat-
föreningarna i Göteborg. Samling i
vakten Käringberget kl. 09.00 för resa
till Halmstad. Där får vi information
om regementet, besöker museet och
äter lunch. Nästa anhalt blir det fantas-
tiska beredskapsmuseet i Viken utanför
Helsingborg. Här tittar vi bland annat
på den nyingiasade "Maja', en 15,2
cm pjäs i mycket gott skick. Beräknad
hemkomst kl. 18.00. Anmälan senast
den 29 augusti till Kjell Sörqvist på
tel. 031-92 0790 eller till
Gustav Lundbergt på telefon
031-290546 alternativt e-post

gustav.lundberg l@spray.se

Gigantiskt örlogsbesök
10-13 maj
Infor den stora marinövningen Noble

Mariner 2007 som genomfors i Södra

Östersjön hålls en "Pre sail conference"

i Göteborg den 10-13 maj. 43 fartyg

med totalt 7000 sjömän kommer att

ligga i Göteborg under helgen. Flera

riktigt stora fartyg kommer hit, bland

annat ett hangarfartyg! Några besök

ombord blir det sannolikt inte men

möjlighet att, på avstånd, bese fartygen

kommer naturligtvis att finnas. Om

det i ett sent skede blir möjligt att be-

söka något fartyg kommer information

om detta att finnas på museet och på

föreningens hemsida http://hem.pas-

sagen. se/ka_kamra t~bg/ index2. h tm

Garnisonens dag
den 9 juni
I samband med att ostindiefararen

Götheborg III återvänder till sin

hemmahamn efter att seglat till Kina,

ordnas Garnisonens Dag. Museet hål-

ler öppet och vi behöver hjälp med allt

möjligt. Din hjälp behövs! Hör av Dig!

Känsödagen 17 maj
I år är der torsdagen den 17 maj som
gäller för de som vill åka ut till Känsö.
Känsöbassängen känns säkert igen av
många ... Resan görs tillsammans med
Försvarsutbildarna och vi samlas i vak-
ten kl. 09.30 för uttransport till Känsö.
Anmälan senast den 12 maj till Kjell
Sörqvist på telefon 031 - 92 07 90 eller
till Gustav Lundbergt på telefon
031-290546 alt. e-post

gustav. lundberg l@spray.se

Beredskapsmuseet
den 30 juni
15,2cm pjäsen "Maja" ur batteri Hel-
singborg som är Europas enda inglasade
kanonbunker invigs under högtidliga
former. På plats kommer bl.a. vår sekre-
terare Christer Fagervall att vara med
föreningens 12/80-pjäs. Ring Gustav
Lundberg på telefon 031-29 05 46
senast den 25 juni om Du vill åka
med - men ring snabbt! Vi har bara ett

fåtal platser till detta exklusiva arrang-
emang. Vi startar 08.00 ...

Onsdagsöppet
på museet
Kom och träffas på museet, prata

gamla minnen, titta på nytillförd mate.

riel samt drick en kopp kaffe (museet

bjuder). Passa samtidigt på och titta

på de förändringar som skett inom

området. Onsdagar ...
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Palm Sven-Göran

Rågkomsgatan 56

43140 Mölndal

Kamratförenings-Nytt
C/o FörsvarsmedicinCentrurr
Box 5155
426 05 Västra Frölunda
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Hemresa: Från Visby kIllOS. Prel.
återkomst FömedC omk kI 2300.Program

Fredag 24/8: Ankomst till Bunge
Vandrarhem, förläggning, middag,
samkväm (med öppen bar).

Preliminär anmälan skall lämnas till
Gustav Lundberg, tfn 031/290546
(e-post gustav. lundberg 1 @spray.se
eller Kjell Sörquist, tfn 031/920790
(e-post kjell@sorquist.se) senast den
1/7. Ange önskemål om forlägg-
ning. Slutlig anmälan till ovan-
nämnda senast den 25/7. Avgiften
(1500 kr/person) skall vara inbetald
på foreningens konto 4 50 49- 4
senast 25/7.

Lördag 25/8: Frukost, rundtur
Fårösund, besök KA 3 museum,
lunch Fårö, guidad tur på Fårö
(åter Bunge Vandrarhem ca 1530).
Kvällen: kamratmiddag (ej dans).

Söndag 26/8: Frukost, avslutning,
återresa mot .visby för egna akti-
viteter intill avfärd med båt mot
fastlandet. Närmare detaljer meddelas de som

lämnar prel./slutlig anmälan.
Kostnad: 1500 kr. I priset ingår
resa (ink! båtresa), förläggning och
förplägnad fre em/kväll - söndag

frukost. Föreningen sponsrar lunch
i Visby före avf'ården. Förläggning i
enkel, två- eller fvrbäddsrum.

Läs mer om Bunge Vandarhem på

http://www.bungevandrarhem.com
Välkommen till en härlig helg
med mycket - skratt, minnen,

sevärdheter och mycket mer!
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Den 24-26 augusti är det dags för Avresa: Från FömedC(f d KA 4)
2007 års Kamratföreningsmöte som med buss fredag kl 0500 (prel.)
i år äger rum på Gotland med Båt Oskarshamn-Visby kl 1055.
KA 3 Kamratförening som värd.


