






Flaggan hissas av Gustav Lundberg 



Flaggan hissad 







Öv 1. Svante Kristensson klipper det blågula bandet 
och förklarar därefter museet invigt. 

KA 4 och Kamratföreningens fana (skymd t v) på  
ömse sidor om det blågula bandet. 
Bo Björheden skymtar bakom fanan 





Inbjudna gäster 



Inbjudna gäster 



Uppvisning av äldre uniformer och 
exercis från äldre tider visades 





Uppvisning av äldre uniformer och 
exercis från äldre tider visades 



Uppvisning av äldre uniformer och 
exercis från äldre tider visades 



Regionmusiken i Uddevalla spelade under invigningen 



Regionmusiken i Uddevalla spelade under invigningen 



Fil Dr Nils Dahlbeck avtäcker Götiska Förbundets Minnesmärke 
vid Götiska batteriet 



Götiska Förbundets Minnesmärke vid Götiska batteriet 













































Arbete med bottenplattan 



Arbete med bottenplattan 



Arbete med bottenplattan 



Arbete med bottenplattan 



Arbete med bottenplattan 

































































































Hydda PA-31 (antennen skymtar 
Bakom antennen till PA-39 

PS-33 (lämnades senare till 
Rörliga museet i Karlskrona 

Antenn PS-239 
Revs p g a rostskador 

Antenn PA-39 

Museiplan ca 2008 

















Övlt Sven Robertsson talar vid invigningen  
av minnestavlan över Barbarakatastrofen 1950 









Årligen återkommande minnesceremoni vid Barbara-tavlan 



Årligen återkommande minnesceremoni vid Barbara-tavlan 



Årligen återkommande minnesceremoni vid Barbara-tavlan 







Regementschefen, Sven Robertsson samtalr med 
Gustav Lundberg vid invigningen av G L väg 





Skylten avtäcks 





Gustav och skylten 









PA-31:an överlämnades 2010 till Beredskapsmuseet i Helsingborg 



Interiör PA-31 



Interiör PA-31 



Interiör PA-31 



Interiör PA-31 Interiör PA-31 



Interiör PA-31 



Interiör PA-31 







Montering av salutpjäser på batteriberget 



Tillbyggnad på byggnad 2 







Tillbyggnad på byggnad 2 
och elverksskjulet 























































Gjutform byggs 









Bärare för vridbord på plats 



Antennmasten hämtas från f d 
Radarskolan och lastas av vid 
Museet.  Antennmaster flyttas  
m m. 













































Fridolf målar vaktkuren 











Ulf kopplar in mottagaren till PS-239 



Barth förbereder inkoppling 
av Ra-800 

















































Gustav  målar 3.an 



Helmer kollar in sina chefer 



Gustav o Ebbe  



Ulf funderar … 



Tommy kopplar ledningar 
i PS-239 sändare 



Museiplan 2011 



Tankeutbyte …. 



Ulf kollar karparna 
han planterade in för 
20-talet år sedan 



Relax efter genomförd förevisning vid  
Regementets dag 



Deltagarna vid minnesstund för omkomna 
vid Barbara-olyckan 1950 



Thorild Gustavsson vid besök i museet 



Besökare 



Besökare 



Helmer räknar pengarna 
i sparbössan 



Vid lunchbordet 



Vid lunchbordet 



Fridolf och Bengt har fixat till kustartillerimärket 



Fridolf målar 1:an (2012) 



Gustav i gropen där en 7,5 cm kanon skulle stått. 
Tyvärr fick han inga pengar till installationen 



Diverse mätinstrument i sambandsrummet 



Diverse mätinstrument och elektronrör i 
 sambandsrummet 



Museiplan med PA-39 antenn, PA-31 hydda och  
d:o nsrr typ PS-33, T h antenn för ksrr typ PS-239 



Fridolf och Freddy bygger ställningar för minorna 



Tankeutbyte i lunchrummet, t h Olle X 



Tankeutbyte i lunchrummet, 



Salutpjäser på ”kanonberget” 



Gustav B berättar om OII fort  



Gustav B berättar om den fempipiga kulsprutan  



Gustav B i blivande bibliotek med besökare 



Mätinstrument i sambandsrummet 



Minmateriel i minrummet 



Mätinstrument i sambandsrummet 





Panoramabild över traditionsrummet 



En ”filur” installeras 



Antenn 262 för PS-239 i avvaktan på installation 



Beteckningen ”Museum” ändrat till ”Traditionsrum” 



Sommaren 2012 



Ulf och Ebbe 
”pustar ut” efter 
en hård dag 



Garnisonens dag 2012 
 



Antennen till PS-615 på plats 



12/80 grupperad framför Traditionsrummet 



Svante och Fred smider planer i musial miljö 



































Gustav Brännerud fixar fotoalbumen 



Gustav Brännerud fixar fotoalbumen 










