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Medlemskap i museiföreningen kostar 100 kronor per år. 
Det är personligt och ger gratis inträde under hela kalen-
deråret samt tillgång till föreningens hemsida. Hemsidan 
har information om kamratträffar, arbetsdagar, möten av 
olika slag. Här finns också årsmötesprotokoll, uppgifter om 
föreningsstyrelsen och annan information till medlemmar-
na. 

Medlemskap kan ordnas på museet eller genom att sät-
ta in 100 kronor på bankgiro 717-7447 och ange namn, 
adress, telefon- eller mobil-nummer samt e-postadress på 
inbetalningstalongen.

Som medlem får du dessa förmåner:
• fri entré till museet
• medlemstidning, nyhetsbrev, hemsida, Face-   

booksida och Youtubekanal
• tillgång till museets bibliotek
• erbjudande att medverka vid årsmöte och andra   

möten
• möjlighet att göra en insats för vårt museum

Är du intresserad av ett utökat socialt engagemang?
Vi är en liten grupp – som behöver bli större – som träf-
fas på tisdagar och utan ersättning arbetar med att bevara 
det rörliga kustartilleriets materiel och historia. Vi behöver 
medhjälpare med all slags kunskap och erfarenhet, yngre 
och äldre, kvinnor och män. I vår grupp finns både glada 
amatörer och mycket kunniga specialister inom försvars-
området som arbetar med att utveckla vårt museum. Vi ser 
fram emot att få med nya medlemmar i vårt arbete och i 

den sociala samvaron. 

Just nu är medelåldern i gruppen hög och vi vill gärna att 
gruppen utökas med yngre medarbetare. 

Här en lista med exempel på arbetsuppgifter som eventu-
ellt kan intressera dig:

Värd – tar emot besökare och entréavgifter och öppnar   
och stänger museet
Guide – tar hand om och guidar besöksgrupper
Utställningsbyggare - utformar och bygger utställningar
Tekniker – vårdar och renoverar museets materiel och 
föremål
Funktionär – medverkar vid event, möten och olika 
aktiviteter
Skribent – skriver eller sammanställer artiklar i förenings-
tidningen

Alla bidrag, stora som små är välkomna. Du själv bestäm-
mer vad du vill bidra med och i vilken omfattning. Kom och 
gör ett besök hos oss någon tisdag. Kontakta Bengt-Göran 
Fransson 070 948 43 20.

Kontakta oss
Saknar du information från föreningen eller museet eller 
om du har några frågor om vår verksamhet, medlemskap, 
visningar, utställningar, materiel eller om du vill engagera 
dig så kontakta oss. Du kan nå oss via e-post, 
info@kustartilleri.se, på telefon 0455-538 93 när vi har öp-
pet 10:00 - 16:00 eller på mobil 076 835 62 90 övriga tider.
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Tillförordnad redaktör
Bengt Olofsson
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Innehåll nr 1  2021

Redaktören har ordet
Som tillförordnad redaktör för just 
denna utgåva, tidningsprototyp, 
vill jag dels berätta om bakgrun-
den till Rörliga Bladet, dels hur det 
är tänkt att den riktiga tidningen ska 
se ut och hur den ska produceras.

Styrelsen avser att med hjälp av en 
föreningstidning och i ”samverkan” 
med publika medier (Hemsida, Face-
book, e-mejl) öka flödet av förenings- 
och museiinformation till föreningens 
medlemmar. En arbetsgrupp beståen-
de av Anders Bengtsson, Kim Bengts-
son och Bengt Olofsson, fick uppdra-
get att ta fram underlag för beslut, 
bl a innehåll, layout, kostnad och per-
sonal. Gruppen har arbetat under vå-
ren och tagit fram en prototyputgåva 
och övrigt beslutsunderlag. Prototyp-
utgåvan, som du nu håller i handen, 
har lämnats ut till föreningens med-
lemmar med avsikten att få in syn-
punkter. Tidningen ska bli så attraktiv, 
läsvänlig och intressant som möjligt 
och ska tillgodose mångas önskemål.

Tidningen storlek, antal sidor, kan va-
riera, men inledningsvis hamna kring 
30 sidor och med 2 nummer per år. På 

sikt föreslås att tidningen kommer ut 
med 4 nummer per år. Upplagan före-
slås bli 200 exemplar, som skickas ut till 
medlemmar och till några fasta abon-
nenter (andra museer, turistplatser m. 
fl). Tidningen ska finnas till försäljning 
som ett led i att synliggöra museet. 

Tidningens tänkta utförande, layout, 
kan du se i denna prototyputgå-
va och ska ses som ett förslag. Tid-
ningen är tänkt att ha ett antal ”fasta 
sidor” där återkommande text alltid 
återfinns och ett antal sidor för ”ny 
information”, allt för att underlätta 
produktionen. Val av papperskvalitet, 
färgåtergivning, bildkvalité, antalet 
spalter mm har här valts med tan-
ke att få en riktigt läsvänlig tidning.
Prototyputgåvan innehåller en del 
”gamla texter” men även nya texter 
om vad som har gjorts och vad som är 
på gång, allt med avsikt att hålla med-
lemmarna orienterade om vad som 
händer i både föreningen och i museet. 

Den redaktionskommitté som styrel-
sen utser kommer naturligtvis att vilja 
skapa en tidning som medlemmarna 
tycker är intressant och läsvärd. Fören-

ingen har ett stort bild- och fotoarkiv 
som kan ge uppslag till historiska ar-
tiklar. Nästan alla medlemmar har i sitt 
yrkesliv varit med om händelser som 
är värda att berättas. Samarbete med 
tidningarna Kustposten och Flottans 
män kan bredda intresseområdena.

Som jag nämnde tidigare så vill vi i 
arbetsgruppen ha in synpunkter på 
prototyputgåvan. En kopia av tidning-
en kommer att läggas ut på hemsi-
dan tillsammans med ett antal frågor. 
 
Med önskan om en trevlig läsning - 
och synpunkter

Bengt
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  6 Nytt inför sommarsäsong 2021. Sto-
ra förändringar har skett i hall 1.

  8 Biblioteket - inventering, utgallring, 
registrering av ca 2000 enheter har 
skett under två års tid.

  5 Museiverksamheten 2020. Redovis-
ning av föregående års verksamhet.

 11 Projekt underhåll - 15,2 cm kanon 
m/1937. Välbehövlig rostbekämp-
ning och målningsarbete pågår.
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luftmål. Från inventering till färdig 
utställning.
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 10 Projekt underhåll - lysraketpjäs     
m/1950. Rostbekämpning och 
målningsarbete genomfört.
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 16 När roboten kom till KA 2. Från 
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 13 Så fick kustartilleriet tung kustro-
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 21 Boktips. Olle Melin recenserar 
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 26 Föreningens nya vision och färd-
plan 2021-2026.



Efter att ha blivit vald till ny ordförande 
vill jag kort presentera mig själv, även om 
många känner igen mitt namn. Som tidi-
gare och den sista regementschefen för 
Karlskrona Kustartilleriregemente KA 2 så 
är det en ära att bli vald till ordförande. 
Efter att jag lämnade Försvarsmakten har 
jag först arbetet som konsult i 4 år för att 
därefter drivit eget. Där har jag arbetat med 
ledarskap, NLP (Neuro Lingvistisk Program-
mering), utvecklat en hel del applikationer 
med ett nytt armeringsmaterial för betong, 
engagerat mig politiskt, mm. Den minsta 
gemensamma nämnaren i allt detta är att 
jag har svårt att låta bli en utmaning – ut-
veckla mig som människa och individ och 
förhoppningsvis kan jag bidra med mina 
erfarenheter.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans 
med er i föreningen och att utveckla och 
förverkliga muséets nya vision och färd-
plan. Den finns att läsa på hemsidan htt-
ps://carefully removed external link due 
to policy. Det blir en utmaning att fullfölja 
denna och utveckla muséets samlingar och 
lokaler. Vi har många utmaningar framför 
oss och en som är gemensam för oss alla är 
den nu pågående pandemin. Om planerna 
för massvaccination lyckas så bedömer jag 
att vi har stora möjligheter att locka till oss 
besökare till vår nya utställning i sommar. 

Det finns ett uppdämt behov hos oss alla 
att få uppleva olika saker, att kunna umgås 
samtidigt som vi tillsammans får en upple-
velse. Vi har en unik möjlighet att i vack-
er skärgårdsmiljö inbjuda besökare till vår 
verksamhet.

Vår omvärldsutveckling kan ge många ett 
incitament att komma och besöka oss. För-
svarsfrågan är på agendan och vi har möj-
lighet att genom vår verksamhet påverka 
framtiden. Vi måste kunna vår historia för 
att ha en möjlighet att förutspå framtiden. 
Det sägs att historien upprepar sig fast med 
en tvist. Med detta sagt så berätta gärna för 
andra att vi finns och övertala dem att bli 
medlemmar.

Ser fram emot att få träffa er i gemensam-
ma aktiviteter framöver, där kamratskap 
och samhörighet är viktiga delar.

Väl mött!

Günter Villman
Ordförande

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk be-
stående av ett antal statliga och statligt stödda 
museer. Statens försvarshistoriska museer och 
Statens maritima och transporthistoriska muse-
er leder och stöder det gemensamma nätverket. 
Museerna är spridda över hela landet och hu-
vuddelen behandlar Sveriges försvar under det 
kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre 
tider.

I museets samlingar finns samtliga kanoner som 
använts vid det rörliga kustartilleriet. Flertalet 
mätstationer och mätinstrument samt huvud-
delen av de robotsystem som använts finns re-
presenterade i samlingarna. Ett stort antal av de 
fordon som funnits vid kustartilleriet är utställda 
i museet. Samlingarna innehåller även en mängd 
reservdelssatser, framför allt till pjäser samt en i 
det närmaste komplett samling av uniformer för 
kustartilleriet.

Ärade medlemmar

Jag ser 
fram emot 

att arbeta till-
sammans med er 
i föreningen och 
att utveckla och 
förverkliga musé-
ets nya vision och 
färdplan.

Ordförande har ordet
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Museum för rörligt kustartilleri är en del av Sveriges Militärhistoriska Arv



Museiverksamheten 2020
Ökat besöksantal
Museet har varit öppet för allmänhet-
en under 10 veckor från den 22 juni till 
den 30 augusti. Entréavgiften har varit 
60 kr för vuxen och 30 kr för barn.
Antalet besökare har varit 8047, varav 
5248 anläggningsbesökare och 2799 
betalande besökare, vilket är en ök-
ning med knappt 20% av antalet be-
talande besökare.

Guidade visningar
Det har genomförts 13 guidade 
gruppvisningar samt två visningar för 
personal inom Försvarsmakten. Dess-
utom har guidade visningar genom-
förts för landshövdingen och politiker 
från riksdagen.

Primus och Digitalt museum
Inventering och indatering av materi-
elen i PRIMUS och det Digitala muse-
et har fortskridit även under detta år, 
även indatering av bilder/fotografier 
har genomförts. Vidare har det publ-
icerats artiklar om robot 08 och 15,2 
cm kanon m/1937 på det Digitala mu-
seet och arbete med fler artiklar är un-
der arbete.
 
KA Bataljon m/80 - och luftvärns-
utställning
Komplettering av KA Bataljon m/80-

utställningen har genomförts med 
bland annat tidslinjalen för förbandets 
framtagande, utveckling, nyttjande 
samt avveckling.

Till luftvärnsmaterielen har det tagits 
fram ytterligare informationsmaterial i 
form av bland annat rollups som kom-
mer att visas till 2021 års utställning. 
Den utställda materielens exponering 
har förbättrats och materiel som tidi-
gare varit i förråd har tagits fram för 
att komplettera utställningen av luft-
värn i kustartilleriet. 

Underhållsprojekt
Rostlagning, målning och en del an-
nan service har genomförts på ltgb 30 
och lysraketpjäsen. Det återstår en hel 
del arbete innan ltgb 30 är färdig.

Säkerhet
Larm har installerats i lokalerna. Det är 
ett larm som är kopplat till larmcen-
tral vilket innebär att vi kommer att ha 
kontroll på om någon utomstående 
tar sig in i museet.

Uppvisningsmatriel
Den 12 cm KA-pjäs m/1980, som vi har 
för uppvisning vid olika evenemang, 
började läcka olja vid en elevations-
cylinder under 2019. Under året har 

packningar i båda cylindrarna bytts av 
pjäsverkstaden på MarinB och pjäsen 
är nu fullt i ordning.

Bibilioteket
Arbetet med biblioteket har fortsatt 
under hela året och en sökfuntion 
med hjälp av en pekskärm har utveck-
lats. Det återstår en del arbete men 
det bedöms vara slutfört till nästa sä-
songs öppnande.

Färdplan 2026
Ett visionsarbete tog sin början under 
senaste årsmötet. En grupp utsågs 
och den har arbetat under året. Ar-
betsgruppen kommer att lämna sitt 
förslag till vision och färdplan framåt 
på kommande årsmöte. Färdplanen 
kan du läsa om längre fram i tidning-
en.

Tillbyggnad av museet
Arbetet med att skapa förutsättningar
för en tillbyggnad av museet har fort-
gått under året. Eftersom föredrag-
ningen som genomfördes för SMTM 
2019 inte gav önskat resultat har riks-
dagsledamöter uppvaktats och infor-
merats om våra önskemål. Förening-
ens förhoppning är att de ska kunna 
påverka via det politiska

Museiverksamheten 2020

Museinytt 
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Museets fasta utställning
Museet består som bekant är av en 
inomhus- och en utomhusutställ-
ning. Utställningslokalen är uppdelad 
i två större utställningsytor samt i tre 
mindre rum. Sammanlagda inomhus-
ytan är ca 1 850 m². Materiel place-
rad utomhus återfinns på en utställ-
ningsyta motsvarande den inomhus 
och omfattar terrängfordon, robotar, 
kanoner, eldledningar och övrig för-
bandsmateriel.

Materielen inomhus har fram till nu 
i stort varit utställd efter en rationell 
utställningsform baserad på tillgäng-
lig utställningsyta. Ambition finns för 
att utöka utställningslokalernas yta 

ytterligare för att kunna ha all mate-
riel inomhus och med inriktningen 
att skapa en kronologisk och upple-
velsebaserad utställning. En första ut-
ställning för typförbandet KA-bataljon 
m/80 är färdigställd. Genom en enkät-
undersökning bland våra besökare vet 
vi att vi är på rätt väg. Vi ser det som 
angeläget att fortsätta utveckla den 
övriga fasta utställningen med följ-
samhet med föreningens nyantagna 
vision Museum för rörligt kustartilleri 
- en historisk upplevelse med lärande 
för framtiden.

Förändringar till säsongen 2021
Det övergripande målet med projek-
tet är att utveckla museets fasta ut-

ställning så att besökarna finner en 
tydlig ”väg” hur att möta och ta till sig 
utställningens olika delar. 
För detta arbete har följande delmål 
ansattas:

• utveckla entréområdet
• utveckla artilleri och robotutställ-

ningen i entréhallen  
• förbättra delutställningarna om 

rörlig spärrbataljon och luftvärn
• utveckla de mindre utställnings-

rummen
• förbättra delutställningen om    

KA 2 och Karlskrona Fästning- 
Blekinge Kustartilleriförsvar

• reducera antalet inventarier i den 
fasta utställning

Nytt inför sommarsäsong 2021
TEXT HERMAN HÅKANSSON FOTO BENGT OLOFSSON, ANDERS BENGTSSON

spåret så att vi kan få medel till en till-
byggnad. Med samma syfte har även 
landshövdingen informerats när han 
besökte museet.

Arbetsdagar
Ideella arbetsdagar har genomförts, 
fyra under våren och tre under hösten. 

Arbetet har bidragit till att utveckla 
museet och till att förbättra skicket på 
vår materiel. 

Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört tolv proto-
kollförda sammanträden. Vissa 
styrelsebeslut har därutöver skett via 

e-post och telefon.

Tillsyningsman
Under verksamhetsåret har en tillsy-
ningsman blivit anställd.

Förberedelserna inför utställningen 2021 pågår nu för fullt. Under våren 
har ett mer omfattande arbete genomförts för att utveckla museets ståen-
de utställning. De inplanerade idella arbetsdagarna har kompletterats med 
friviliiga arbetsinsatser under ytterligare ett arbetspass i veckan. Syftet och 
förhoppningen är att besökarna ska uppleva en tydligare ”upptäcktsväg” ge-
nom museets samlingar samt att utvecklingen av de olika delutställningarna 
ska uppskattas. Nytt är också temautställningen - Att skjuta mot fartyg och 
båtar.

Museum för 
rörligt kustartilleri – en 
historisk upplevelse med 
lärande för framtiden

Museinytt 
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samt om möjligt utveckla:

• möjligheter till uppsittning i ett 
eller två fordon tillhörande inom-
husutställningen

• utveckla någon form av barn- och 
ungdomsaktivitet

Utställningen utomhus
För utomhusutställngen kommer inga 
större förändringar genomförs för 
denna säsong. Dock pågår renove-
rings- och måliriarbete på 15,2 cm ka-
non m/1937 och robot 08. Dessutom 
kommer 15 cm haubitsen m/1919 från 
inomhusutställningen att placeras ut-
omhus. 

Under sommaren
Fortsatt utvecklingsarbetet för den 
fasta utställningen och för kommande 
års temautställningar kommer att på-
börjas och då givetvis med en parallell 
erfarenhetsinsamling. Allt i syfte för 
att i god tid kunna lägga förslag till 
åtgärder inför säsong 2022.

Herman började vid KA 2 
1975 och har tjänstgjort 
i olika befattningar inom 
det rörliga kustartilleriet 
under 1980-1990-talet.
Från mitten 1990-talet 
fram till pensionsav-
gången  2016 tjänstgjor-
de han främst  i olika 
befattningar med marina 
utvecklingsfrågor.

Författaren

Museinytt 
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Bengt gjorde sin värnplikt vid KA 2 
som signaltekniker 1959/1960. Efter 
tio år som driftchef vid en av flyg-
vapnets radargruppcentraler, åtta 
år som konsult vid Telub anställdes 
Bengt vid FMV. Huvuddelen av tiden 
fram till pensioneringen 2000 arbe-
tade Bengt inom området  marina 
ledningssystem med främst system-
utredningar och materielanskaffning, 
bl a Strika 85 som nu finns i museets 
samlingar.

Arbetet med biblioteket fortsätter och 
vi bedömer att till nästa säsong så är 
arbetet med att gallring och sortering 
i bokhyllorna klart. Då har alla böcker 
som inte direkt har koppling till det 
rörliga kustartilleriet gallrats ut – det 
är främst böcker med koppling till 
det fasta artilleriet, böcker med kopp-
ling till Kungsholmen och KA 2 – och 
de kvarvarande aktuella böckerna 
har sorterats i grupperna Regelverk 
(reglementen, instruktioner, bestäm-
melser mm), Materiel (i huvudsak 
teknisk dokumentation och handha-
vandeinstruktioner), Läroböcker samt 
Förbandsdokumentation (gruppe-
ringsinformation, tillbehörslistor, öv-
ningsförberedelser mm).

Biblioteket innehåller ca två tusen 
”enheter”, böcker, pärmar, mappar, 
ritningar mm. Alla kopplade till mate-

riel eller verksamhet för det rörliga ku-
startilleriet. Vissa är riktigt gamla, den 
äldsta boken är från 1852. Det finns 
också gamla och ”vackra” (maskin)rit-
ningar över bl a luftvärnskanoner. Av 
reglementen och motsvarande finns 
oftast flera utgåvor eller versioner 
så man kan följa hur dokumen-ten 
har uppdaterats genom åren. Utöver 
böckerna finns även en nästan kom-
plett samling av TiKA Tidskrift i Ku-
stArtilleriet.

Alla böckerna finns nu registrerade i 
datorprogrammet Excel och lagrade i 
museets pc-dator. Alla böckerna ska 
dock kunna sökas via en pekskärm i 
anslutning till biblioteket. Bokhyllor-
na kommer att märkas upp så det ska 
vara lätt att hitta. I bokhyllorna finns 
de s k referensexemplaren. Överex-
emplar kommer att förvaras på annat 

ställe utanför biblioteket. 

Biblioteket kommer inte att vara all-
mänt tillgängligt för besökare och 
medlemmar, men alla kan få tillgång 
till eller låna böcker efter hänvändel-
se till guider, museivärdar eller annan 
museipersonal. 

Vissa av böckerna som tex Soldatin-
struktioner/reglementen är eftertrak-
tade. Vi kommer att bjuda ut överex-
emplaren till försäljning från en hylla i 
entrén tillsammans med annan över-
skottsmateriel.

Alla som har lånat böcker från bib-
lioteket eller har böcker som bor-
de finnas i biblioteket uppmanas att 
återlämna dessa respektive se till att 
de kommer till biblioteket på ett eller 
annat sätt för att registreras.

BiblioteketBiblioteket
TEXT BENGT OLOFSSON, FOTO BENGT OLOFSSON, HERMAN HÅKANSSON

Författaren

Museinytt 
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Bengt-Göran började 
vid KA 2 1967 och har 
tjänstgjort i olika be-
fattningar, främst inom 
teknisk tjänst. Under 
senare delen som mili-
tär trafikinspektör och 
trafiksäkerhetschef inom 
Marinbasen fram till sin 
pensionering 2004.

Terrängbil 311 A, som i det dagligata-
let kallas 30:an, kom i tjänst i försvaret 
med början 1975 och i kustartilleriet 
ingick den som last- och dragfordon i 
KA Bataljon m/80 och då med beteck-
ningen Terrängbil 311A med trupp-
transporthytt 511 A. Signifikanta data 
om fordonet framgår av faktarutan. 
Fordonet var i bruk fram till nerlägg-
ningen år 2000. På KA 2 ställdes då ett 
exemplar undan för att bevaras vid ett 
eventuellt kommande KA-museum.

Efter att ha stått utomhus i flera år (se 
bilden) så har väder och vind gått hårt 
åt materielen med bl a rostangrepp 
på metallytorna och rötangrepp på 
trädetaljerna. Museets utställnings- 
och förrådsytor räcker inte till för alla 
objekten. Något år till utomhus och 
30:an hade varit bortom all hjälp.

Museet har en underhållsplan där alla 
objekt som behöver vård och tillsyn 
finns upptagna och prioriterade. 30:an 
stod högt upp på listan redan 2018. 
Jag och Hans Willebrand bedömde 

då att det behövdes en arbetsinsats 
på minst 400 timmar och material och 
externa tjänster för ca 60 000 kronor. 
Vi fick styrelsens uppdrag att genom-
föra renoveringen.

I januari 2019 startade vi renoverings-
arbetet med att riva av flak, lådor, 
lämmar och demontera stötdämpare, 
delar av bromssystemet och bränsle-
tanken. Därefter började vi med slip-
ning av balkar och andra metalldetaljer 
med efterföljande rostskyddsbehand-
ling. Eftersom vi inte har en riktig ser-
vicelokal fick hålla till i plåtförrådet. 
Det var ruggigt kallt och obekvämt på 
alla vis under hösten och vintern. Hös-
ten 2019 blev Hans tyvärr svårt sjuk 
och kunde inte delta i arbetet längre. 
Museet förlorade en mycket kunnig 
medarbetare och jag en arbetskam-
rat sen många år. Renoveringsarbetet 
saktade in avsevärt. Under hela 2020 
fortsatte dock arbetet med att måla 
allt som rostskyddats, tillverka flak 
och lådor och montera de renoverade 
delarna. Så här ser bilen ut nu.

Vi är nu inne i 2021 och jag försöker 
slutföra renoveringen, som förhopp-
ningsvis ska vara klar innan året slut. 
Terrängbil 311 A ska därefter ingå i 
basutställningen och ska vara på plats 
när museet öppnar sommaren 2022. 
Roligt att kunna visa upp ett for-
don som ingått i krigsförbandet och 
”tjänstgjort” i  23538 km enligt mätar-
ställningen.

Min erfarenhet av Terrängbil 311 A är 
att den var robust och driftsäker och 
med mycket bra terrängegenskaper. 
Förarutbildningen var något enklare 
då fordonet hade automatväxellåda. 
Under perioden 1985 till 2000 utbild-
ades vid KA 2 årligen ca 90 värnplikti-
ga bilförare. Övningskörningen i stan 
uppskattades dock inte av de boende 
som klagade på det höga motorlju-
det. För att lösa transportbehovet i 
Försvarsmakten i dag renoveras Ter-
rängbil 311 och 411 i avvaktan på ny-
anskaffning.

Projekt underhåll, terrängbil 311 A MT
TEXT BENGT-GÖRAN FRANSSON, FOTO KIM BENGTSSON, ANDERS BENGTSSON

FörfattarenFAKTA
Tillverkare Scania
Motor   Scania D11
Cylindrar 6
Effekt  220 hk
Drivmedel Diesel
Tankvolym 167 liter
Förbrukning 4 liter/mil
Elsystem 24 Volt
Kraftöverföring Automatlåda
Differtialspärr Fram och bak
Fördelnings-
växellåda Ja
Terrängväxel Ja
Vinsch  Sidmonterad, drag-  
  kraft 8700 kg

Längd  6,70 m
Bredd  2,49 m
Höjd  2,89 m
Tjänstevikt 8820 kg
Maxlast  4580 kg

Kom i tjänst med början 1975 och ingick 
som last- och dragfordon i KA-bataljonerna.

Fanns kvar vid de rörliga förbandens ned-
läggning år 2000.

Museinytt 
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Vår lysraktpjäs har i många år stått ute 
och farit illa. Efter att museet stängt 
för säsongen 2020 bestämde vi oss 
för att göra i ordning lysraketpjäsen 
så att den kunde ingå i den perma-
nenta utställningen.

Arbetet påbörjades hösten 2020 med 
att ytor som hade rostat slipades rena 
och sen behandlades med rostskydds-
färg. Det var ett omfattande arbete 
då avfyringsramperna och insidan 
av hytten var svårt angripna av både 
fukt och rost. Vår museiförestånda-
re, Bengt-Göran Fransson, påbörjade 
renoveringsarbetet av avfyringsram-
perna som gjordes färdiga för slut-
målningen. Tyvärr blev lysraketpjäsen 
stående ute ytterligare några måna-
der vilket medförde att rosten kom 
tillbaka på sina ställen. Då det grund-
läggande arbetet var väldigt bra gjort, 
så blev rostangreppen inte så stora.

Under senhösten och vintern åter-
upptogs arbetet igen. Arbetet började 
med att vi inspekterade underredet 
och vagnen på pjäsen och avfyrings-
ramperna samt hytten. Underredet 
visade sig inte vara angripet av rost, 

som vi befarade, så det räckte med 
rengöring och lite bättringsmålning. 
Vagnen i övrigt visade sig också var i 
bra skick så även där räckte det med 
tvättning och bättringsmålning. In-
sidan av hytten däremot visade sig 
dock vara i ganska dåligt skick.

Sagt och gjort. Vi gjorde upp en plan 
och påbörjade det återstående re-
noveringsarbetet som omfattade: 
målning av undrerredet samt ovansi-
dan av vagnen, målning av avfyrings-
ramperna, kontroll och smörjning av 
höjd- och sidriktinrättning samt mål-
ning av ut- och insida av hytten. Insi-
dan av hytten var som tidigare nämnt 
i ganska dåligt skick. Tak och vägar var 
hårt angripna av rost och fukt. Batte-
rilådor och box för fälttelefon m/1937 
var också angripna av fukt och rost. 
Manöverpanelen för avfyrning samt 
höjd- och sidriktinrättning behövdes 
också åtgärdas. Så arbete inleddes 
med att ta ut den utrustning som gick 
att ta ut ur hytten, och därefter städa-
de vi hytten invändigt ordentlig. När 
detta var gjort kunde vi ge oss på att 
skrapa rost. Det visade sig att detta 
inte var iså lätt. Det trånga utrymmet 

i hytten gjorde det ganska svårt att 
både ta ta sig in och  att komma åt 
i alla skrymslen och vrår (vi tillhör ju 
inte de mest viga personerna i dag). 
Tro det eller ej så lyckades vi ”vika” 
ihop oss så pass mycket att vi kunde 
ta oss in och färdigställa hytten. Hyt-
ten målades invändigt med en vit färg, 
som också varit originalfärgen. Resul-
tatet blev riktigt bra. Efter att hytten 
gjorts klar ägnade vi oss åt att få rik-
tinrättningen och manöverpanelen 
samt sambandsdelarna inne i hytten  i 
ursprungligt skick.

”Nu i efterhand kan jag knappt tro att 
jag har suttit i hytten och avfyrat rake-
ter” säger Göran som tjänstgjort som 
skytt och pjäschef.

Det som nu är kvar att göra är att måla 
ett antal lysraketer och placera dem 
på avfyringsramperna. 

Vi räknat med att allt jobb på pjäsen 
kommer att vara klart till öppning av 
museet i år. Det är glädjande att vi nu 
kan visa upp pjäsen inne i hall nr 2 på 
museet.

Projekt underhåll, lysraketpjäs m/1950
TEXT OCH FOTO OLA SVENSSON, GÖRAN KARLSSON

FAKTA
Tillverkare Blekinge Kustartilleriför- 
  svar Verkstäderna
Chassi
Elsystem  24 Volt
Bromssystem  Tryckluft (Knorr)
Bredd  2,0 m 
Höjd  2,25 m
Längd  5,65 m
Vikt  3000 kg

Lysraket m/48 C
Kaliber   10,3 cm
Vikt   30 kg
Längd   2070 mm
Spännvidd  355 mm
Hastighet max  620 m/sek

Lyshuvud
Längd   710 mm
Vikt   6,6 kg

Lyskropp  gult ljus
Ljusstyrka  400 000 Cd
Brinntid   65 sek
Fallhastighet  5-15 m/sek

Inköptes i början av 1950-talet för att ersätta 
de 150 cm strålkastare som fanns på de rör-
liga artilleriförbanden.

Konstruktionen blev inte lyckad då många 
fel uppstod på grund av kablar och kontak-
ter var svåra att hantera i mörker. 

Utgick ur rörliga förband i början 1970-talet.

Ola började vid 
KA 2 1979 och har 
framför allt tjänst-
gjort vid luftvärns-
utbildningen. Efter 
KA 2 nedläggning 
som mobilise-
ringshandlägga-
re vid Blekinge 
flygflottilj fram till 
pensionen 2018.

Göran började 
vid KA 2 1975. På 
regementet har 
han tjänstgjort på 
Spärrbat och Art.
bat Från år 2000 
tjänstgjorde han 
på Marinbasen i 
olika stabsbefatt-
ningar. Pensione-
rades 2015.

Författarna

Museinytt 

 10



Vi har startat projektet underhåll 15.2 
cm kanon m/1937. Kallas för pro-
jektbundet underhåll som omfattar 
rostborttagning, rostskyddsmålning, 

grundmålning och smörjning av ka-
nonen. Mycket jobb som ska vara 
klart senast vid årets slut. Vi som job-
bar med kanonen är Göran Karlsson, 

Ola Svensson, Lars Ågren, Benny Lars-
son och Hans Assarsson. Vi försöker 
vara på Aspö på torsdagar.

Projekt underhåll, 15,2 cm kanon m/1937
TEXT GÖRAN KARLSSON, FOTO OLA SVENSSON, ANDERS BENGTSSON

FAKTA

Göran började vid KA 2 
1975. På regementet har 
han tjänstgjort på Spärr-
bat och Art.bat Från år 
2000 tjänstgjorde han på 
Marinbasen i olika stabs-
befattningar. Pensione-
rades 2015.

Författaren
Tillverkare Bofors
Eldrörslängd L/43
Skottvidd Laddning 1= 17 000m,  
  Laddning 3= 23 000m
Utgångshast. Laddning 1= 625 m/sek,   
  Laddning 3= 825 m/sek
Ammunition Pansargranat, halv  
  pansargranat, spräng- 
  granat
Granatvikt 46 kg
Mekanism Skruv, ogivalskruv
Riktning  Manuell
Vikt  Grupperad 14,8 ton
Grupperingstid Ca 30 min i fältställning

Eftersom pjäsen vägde nästan 15 ton fanns 
det varken lastbilar eller traktorer som orka-
de dra den. Därför byggdes den för tvådelad 

transport, där eldröret färdades på en sär-
skild eldrörsvagn.

Organisation 
1939 – 1954 sju batterier om tre pjäser, två 
pjäser i reserv. Från 1954 fem batterier med 
fyra pjäser, ett batteri behöll tre pjäser.

Modernisering 
Gummihjul tillkom 1958-60 samt pivåplatta, 
anpassning till ARTE 719-systemet 1970.

Grundutbildning genomfördes vid KA 2  6 
Batteriet 1939 – 1973.

Utgick ur krigsorganisationen 1985 - 1991, 
då den ersattes av den moderna 12 cm 
KA-pjäsen m/80.

Museinytt 
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Luftvärnet utgjorde en viktig del i ku-
startilleriförbanden och det är gläd-
jande att vi på museet kan visa upp 
en komplett samling av fältautomat-
pjäser och luftvärnseldledningar som 
funnits inom rörligt kustartilleri från 
1930-talet och fram till 2000-talet. 

På en relativt begränsad yta visar vi 
upp luftvärnsutvecklingen vid rörligt 
kustartilleri över en tidsperiod om 70 
år.

Det är jag som tillsammans med Gö-
ran Karlsson som arbetar med luft-
värnsutställningen med stöd av någ-
ra av museets övriga medlemmar. Vi 
påbörjade arbetet under vintern 2018 
- 2019 och vi har jobbat i tre skeden:

- I det första skedet, vintern 2018 - 
2019, inventerade och dokumentera-
de vi all vår luftvärnsmateriel och re-
gistrerade objekten i system PRIMUS. 
Nästan 80 objekt finns nu i registret 
och kan sökas och visas i DIGITALT 
MUSEUM, i delen ”Museum för rörligt 
kustartilleri”, vid sökning på ”luftvärn”.

- I andra skedet, sommaren 2019 till 
vintern 2020 - 2021, gick vi igenom 
materielen och förbättrade materiel-
statusen. Bland annat har en 40 mm 
fältautomatpjäs m/1936 målats, siktet 
till arte 725 och centralinstrumentet 
till arte 703 har fått ny färg, två sta-
tiv till målangivarna för arte 703 och 

725 har färdigställts samt en ammuni-
tionsutställning har upprättats. Mest 
arbete har vi dock lagt ned på vår 40 
mm fältautomatpjäs m/1948. Pjäsen 
var lite stukad, men har nu blivit må-
lad, dragstången har svetsats, styrsta-
gen har riktats och den har utrustats 
med den nya maskeringen. Här har 
vi haft ett stort stöd av Bengt-Göran 
Fransson, Sten Svensson och Anders 
Steinbach.

Under tiden har vi också flyttat in 
sammanställningsplatsen till arte 725, 
en 40 mm fältautomatpjäs m/1936 
och inte minst en IR-spanare 725 till 
utställningen. Den senare är vårt mu-
seum ensamt om att kunna visa upp.

- I det tredje och pågåendet skedet 
utvecklar vi utställningen genom att 
dela in utställningen i tre områden; 
man kommer först till de äldre hand-
riktade fältautomatpjäserna 20 mm 
m/1940-73 och 40 mm m/1936 där-
efter följer arte 703 med 40 mm fäl-
tautomatpjäs m/1948 och slutligen 
Luftvärnssystem 75 M med arte 725 
där även 40 mm m/1948 ingår. Som 
presentationsmateriel har vi färdig-
ställt fyra st så kallade ”roll-ups” som 
beskriver de olika systemen samt en 
storbild över Luftvärnssystem 75 M. 
Anders Bengtsson och Kim Bengsson 
har gjort ett mycket fint redigerings-
jobb med dessa bilder. Samtliga pjä-
ser har också fått en pjäs-

bemanning i olika tidstypiska unifor-
mer och faktaskyltar finns vid objek-
ten. På sikt skall dessa ersättas av di-
gitala pekskärmar.

Arbetena kommer att löpa framöver 
och tanken är att skapa en ljudslinga 
som beskriver striden mot luftmål, 
att bemanna arte 725 med uniforms-
klädda dockor och att hänga upp en 
flygplansmodell i taket ovanför ut-
ställningen. Vi har ambitionen att fort-
löpande uppdatera vår utställning.

Luftvärnsutställningen ”Strid mot luft-
mål” finns på museet i hall 2, längst in. 
En av våra två 40 mm fältautomatpjä-
ser m/1936 finns utomhus.

Luftvärnsutställningen ”Strid mot luftmål”
TEXT OLA SVENSSON, FOTO ANDERS BENGTSSON

Ola började vid KA 2 
1979 och har framför allt 
tjänstgjort vid luftvärns-
utbildningen. Efter KA 2 
nedläggning som mobi-
liseringshandläggare vid 
Blekinge flygflottilj fram 
till pensionen 2018.

Författaren

Museinytt 
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TEXT STURE MALMGREN, FOTO CHRISTER CEASAR, KIM BENGTSSON, GOTLANDS FÖRSVARSMUSEUM, ARBOGA ROBORMUSEUM

Berättelsen om utveckling av robot 08 och 1:a tunga kustrobot-
batteriet

Marinförvaltningen hade under 1957 
undersökt möjligheterna att anskaffa 
ett komplett robotsystem från utlan-
det, eftersom de svenska försöken 
inte gett önskat resultat. Avtal teckna-
des med Nord Aviation i Frankrike om 
köp av tio robotar med beteckningen 
CT 10 med komplett markutrustning 
samt utbildning av svensk personal i 
Frankrike. Leverans skulle ske somma-
ren 1958. Utbildningen genomfördes i 
januari och februari 1958.

Skjutningarna med CT 10 fortsatte till 
och med 1960 och från 1959 parallellt 
med försöken med robot CT 20. Nya 
skjutningar med luftvärn och ny zon-
rörsammunition genomfördes utan 
att man lyckades skjuta ner någon ro-
bot. Varje robot av de 10 som inköptes 
1958 sköts mellan 5 och 9 gånger och 
1962 var det dags att skrota systemet. 

Så fick kustartilleriet tung kustrobot

Som en del av det invasionsförsvar som byggdes upp efter andra världskriget tillfördes robotsystem. De var avsedda 
att bekämpa fienden till sjöss. Robotarna, som efter omfattande försök tillfördes flottan och kustartilleriet, benämn-
des Robot 08. Vid kustartilleriet ingick de i 1:a tunga kustrobotbatteriet.

Bakgrunden till Robot 08 kan sökas 
redan till slutet av andra världskriget. 
Våren 1950 hade utvecklingsarbetet 
kommit så långt, då med en försöks-
robot med beteckningen 310, att en 
kurs för militär personal anordnades 
med deltagare från alla försvarsgre-
nar. Kustartilleriet representerades av 
en elev från vardera KA 1, KA 2 och 
KA 4. Den som deltog från KA 2 var 
Torsten Ericsson sedermera utnämnd 
till förvaltare och utbildare av tek-
niker på robotsystemet. I mitten på 
1950-talet avslutades försöken med 

robot 310.
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Försöksrobot 310 på ramp, november 1946, klargjord för start från försöksplats Karlsborg. Robot-
skjutplatsen låg norr om Karlsborg inom LV 1 skjutfältsområde och möjliggjorde dels relativt långa 
skjutdistanser över Vättern, dels goda observationsmöjligheter av robotarna.

Start av robot CT10 från Vialms udd på Gotland.

Robot CT10 ingår i vår samling och har nu blivit restaurerad och kommer att visas i Hall 1.



Efter en paus i skjutningarna under 
1964, men med prov och försök med 
nytillkommen utrustning, skedde un-
der våren och försommaren 1965 
rekognosering av ny försöksplats i 
Härnösandsområdet med skjutplats 
på södra delen av Åstön och led-
ningscentral på Hemsö. Nu närmade 
man sig målet från försöksrobotar till 
stridsrobot och det var SAAB i Linkö-
ping som fick uppdraget att utrusta 
roboten med bland annat stridsdel 
och zonrör, samt att vara systeman-
svariga för de sista utprovningarna 
som ägde rum i Härnösandsområdet 
åren 1966 och 1967. 

De sista provskjutningarna skedde 
mot fjärrmanövrerad motortorpedbåt 
utrustad med radarreflektorer. Efter 
detta var systemet klart att ingå i krig-
sorganisationen 1968 med Blekinge 
kustartilleriförsvar som mobiliserings-
myndighet och med KA 2 som utbild-
ningsregemente.

Grundutbildning av 1:a tunga kustro-
botbatteriet genomfördes 1967-1968. 
Någon ny grundutbildning av värn-
pliktiga genomfördes sedan inte för-
rän 1988.

Så fick kustartilleriet tung kustrobot
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1959 levererades två nya robotar 
med beteckningen CT 20. Med dåti-
dens mått som norm var denna robot 
toppmodern med avancerad teknik. 
Ny utbildningsomgång av befäl sked-
de i Frankrike. I augusti sköts det för-
sta garantiskottet och i september det 
andra. 1960 blev ett intensivt år. Nya 
robotar inköptes och detta medförde 
ökat personalbehov med åtföljande 
utbildning och dels pågick fortfarande 
skjutningarna med CT 10 och proven 
med luftvärn.

Utvärderingen efter 1960-års skjut-
ningar innebar beslut om anskaffning 
av stridsrobot 1961. 

Projektering, tillverkning och försök 
med ny materiel för ett tung kustro-
botförband för kustartilleriet genom-
fördes under åren 1961 – 1963. Den 
nya roboten hade radarmålsökare och 
i och med detta upphörde komman-
dostyrning från ledningscentralen. 
Detta innebar att skjutfältet på norra 
Gotland var olämpligt framförallt på 
grund av mycket sjötrafik.

Gruppering av robot 08. Roboten lyftes med kran från lastterrängbil 939 H och monterades på 
robotpjäsvagn 08.

Start av robot 08 från Vialms udd på Gotland.

Robot CT20 accelerera upp till flyghastighet 
med hjälp av två krutstartraketer, 9-10 G.

Två robot CT20 leverades för fortsatta försök.

Robot 08 med robotpjäsvagn ingår i våra samlingar och visas i Hall 1.



FAKTA
Startvikt  1 200 kg beroende på  
  utrustning
Starthjälp  Dubbla krutraketer,   
  brinntid = 3,6 sek
Acceleration 9-10 G
Drivning  Turbojetmotor, max  
  23 000 varv/min
Bränsleförbruk. 9 kg/min
Flygtid  20-30 min beroende  
  på flyghöjd och fart
Flyghastighet 900 km/h
Räckvidd 200 km
Längd  5,72 m
Spännvidd 3,01 m
Diameter 0,66 m

Robot 08 A är en vidareutveckling av den 
franska roboten CT 20.

Kom i tjänst i slutet av 1960-talet (1968) och 
fanns kvar till 1995.

Ingick i tungt kustrobotbatteri RBS 08 A som 
troligtvis var världens första fordonsbasera-
de rörliga kustrobotsystem.

Ett tungt kustrobotbatteri 08 var i princip or-
ganiserat som ett tungt rörligt artilleribatteri 
dock utan egna mätstationer.

Bemanningen bestod av ca 250 personer 
och förbandet disponerade 70 fordon.

Hela förbandet deltog i en KFÖ 1974, 
samt som kaderförband vid ett flertal 
tillfällen.

Under 1980-talet sköts ca 10 robotar 
från Lörbyskog i sydvästra Blekinge 
och Ravlunda i östra Skåne varav flot-
tan och flyget i övningssyfte försökte 
skjuta ner ett antal, men lyckades ald-
rig.

Flottan sköt sin sista robot 08 1982 
och kustartilleriet 1989. Det 1:a tunga 
kustrobotbatteriet ombeväpnades 
med robot 15  1995 och ingick i krigs-
organisationen 1995-07-01.

Sture började som fän-
rik på KA 2 1966 och var 
med om utbildningen 
1968 på robot 08. Han 
var under tre år batte-
richef på 4. batt (robot 
52) och senare chef för 
artilleribataljonen 1981 
till 1984.

Så fick kustartilleriet tung kustrobot
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Författaren

Lastterrängbil 939 H
Fordonet kunde lasta två robot 08 på flaket. 
Robotarna lyftes på och av med hjälp av den 
fordonsmonterade kranen.

Robotsläpvagn
Varje robotsläpvagn kunde lastas med tre ro-
bot 08. 24 robotar kunde transporteras i en 
omgång med förbandets fordon.

Robottransportvagn
Robotarna, med startraketer och stridsdel mon-
terade, stod på egna vagnar i mobförrådet för 
att kunna flyttas och lastas på 939 H.

Startlåda KA Robot 08
Användes för start av robotens jetmotor och 
start från robotpjäsvagnen.

Robotcentralinstrument 730 (RCI 730)
I RCI 730 preparerades robotarna med bla mål-
data och ballistiska data för beräkning av fram-
förpunkt och målsökaröppning. 

Robotcentralinstrument 730 (RCI 730)
RCI 730 ersatte roboteldledning 718, som var 
en digital eldledning från 1960-talet som var 
gammal och svår att underhålla.

1a tunga kustrobotbatteriet grupperat på Ravlunda i sydöstra Skåne november 1987 inför verifie-
ringsskjutning av robotcentarlinstrument 730. I bakgrunden lastterängbil 939 H, stabshyddor och 
personal som reser förläggningstält.



TEXT TORSTEN ERICSSON, BILDTEX OCH FOTO ARBOGA ROBOTMUSEUM

Åren 1945-1949
Omedelbart efter andra världskrigets slut, organiserades 
inom Flygförvaltningen en robotvapenbyrå, med uppgift 
att undersöka möjligheterna till inhemsk projektering och 
utveckling av robotar för det svenska försvaret.

Ett av de första resultaten av byråns verksamhet, var upp-
rättandet av en robotskjutningsplats norr om Karlsborg 
med skjutområde över Vättern. (Försöksplats Karlsborg, 
FPK)

Utvecklingsarbetets huvudsakliga inriktning skedde mot 
konstruktion av robotsystem liknande de som användes i 
Tyskland under senare delen av andra världskriget. Tekni-
ken i denna konstruktion var delvis känd.

Åren 1950-1952
Utvecklingsarbetet med en försöksrobot med beteckning-
en 310 hade avancerat så långt, att det ansågs befogat 
med en kortare utbildning av militär personal. Våren 1950 
anordnades en kurs med ett femtontal deltagare från alla 
försvarsgrenarna, varvid kustartilleriet representerades av 
en elev från vardera KA 1, KA 2 och KA 4, där författaren till 
detta kapitel representerade KA 2. Kursen var förlagd till 
Karlsborg under två månader våren 1950, varefter jag kom 
att tjänstgöra 9 månader vid FPK. Målsättningen var att ut-
veckla robot 310 till en stridsrobot för armén och marinen.

Förbandsprov
Under tiden juli-oktober 1951 organiserades vid KA 2 ett 
försöksförband med uppgift att utföra skjutningar med ro-
bot 310 samt utföra fältprov med nylevererad markutrust-
ning avsedd för trupp. Chef för detta förband var löjtnant 
Stig Kassmyr. Klargöringsarbete och skjutning var starkt 
sekretessbelagt, varför allt arbete fick ske på undangömda 
och bevakade platser under allmänt dåliga förhållanden.

Skjutningarna skedde från Torhamns udde och om flyg-
förloppet gick normalt kunde roboten bärgas av en mi-
nutläggare. Tyvärr förlorades många robotar på grund av 
onormala landningsförlopp.

Förbandet upplöstes i oktober, men fick en fortsättning 
sommaren 1952, nu med löjtnant Allan Arnström som för-
bandschef.

Försök med förbandsutrustning av mindre omfattning ut-
fördes under höst och vinter, dels på väskusten (Åsa) och 
dels på kalfjället i Jämtland. Efter detta upphörde fältmäs-
siga prov med robotsystem 310.

Försöksrobot 310 var i princip ett obemannat flygplan, som framdrevs av 
en pulsmotor. De första robotarna tillverkades på Saab-Scania. Därefter 
tillverkades cirka 70 stycken  och iordningställdes vid CVA (Centrala Flyg-
verkstaden i Arboga). 
Roboten var avsedd för övnings- och försöksbruk. Den var försedd med 
fallskärm för att minska skadorna vid nedslaget, så att den kunde använ-
das vid flera försök.

Roboten startades från en startramp med hjälp av en startraket och drevs 
sedan i banan av en pulsmotor. Pulsmotorn var av samma typ som fanns 
på Tysklands flygande bomb (V1).

Pulsmotorn förbättrades och modifierades efter hand av STAL och för-
sågs bl.a. med sidliggande ventilgaller, vilket gjorde det möjligt att bygga 
ihop motor och robotkropp till en enhet. Senare konstruerades och ut-
vecklades en ny pulsmotor SR 7H i FF regi. 
En tryckluftdriven styrautomat innehållande två stycken mätdon med var-
sitt fritt gyro, ett för höjd och ett för sidarollstyrning, samt en barome-
terhöjdhållare och ett programverk gav avsedd flygbana. Roboten kunde 
även styras från marken via en radiolänk.

Från försöksrobot till färdig stridsrobot

När roboten kom till KA 2
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Luftvärnsskjutning mot robot 310
Våren 1956 undersöktes möjligheterna att klargöra ett 
antal robot 310 för att använda dessa som mål vid luft-
värnsskjutning med ny zonrörsammunition. Gruppen,  som 
arbetade med projektet, kunde ta fram 6-8 robotar för 
enklare programmerad flygning utan styrning.

Skjutningarna ägde rum under augusti månad med skju-
tande förband ur KA 1 (7,5 cm luftvärnskanon) och ur ar-
méns luftvärnsskjutskola (40 mm automatkanon). Under 
veckan fullföljde 5 av 6 robotar programmerad bana och 
besköts först av 7,5 cm kanon och därefter av 40 mm au-
tomatkanon. Ingen robot sköts ned.

Efter skjutningarnas slut besöktes skjutplatsen av dåva-
rande chefen för robotbyrån, kommendör Oxenstierna, 
som uttryckte sin tillfredsställelse över robotskjutningar-
na. Skjutningarna med zonrör hade dock inte gett väntat 
resultat, varför önskemål framfördes om nya försök under 
1957 under förutsättning, att detta var möjligt med bärgad 
och kvarvarande 310-materiel. Det blev inga fortsatta för-
sök på grund av brist på startraketer för roboten. Därmed 
var epoken kust-, sjö- och armérobot 310 slut.

1958. Inköp av robotsystem från utlandet
Marinförvaltningen hade under 1957 undersökt möjlighe-
terna att anskaffa ett komplett robotsystem från utlandet,
eftersom de svenska försöken ej givit önskat resultat. Avtal 
tecknades med Nord Aviation i Frankrike om köp av tio 
robotar med beteckningen CT 10 med komplett markut-
rustning samt utbildning av svensk personal i Frankrike. 
Leverans skulle ske sommaren 1958 till ett pris av cirka en 
miljon kronor. Avsikten var att genom skjutningar verifiera 
kvalitet, flygtid, flygsträcka och teknisk tillförlitlighet.

Utbildning
Utbildningen genomfördes i januari och februari 1958 och 
deltagare från KA 2 var kapten Benkt Dahlberg, löjtnant 
Arne Lundell, flaggjunkarna Folke Ljungholm, Torsten Er-
icsson, Per-Erik Bäckman, telemästare Gustav Karlsson och 
maskinist Egon Thörnblad. Utbildningen skedde på franska 
och engelska och gick i stort bra mycket beroende på att 
Arne Lundell behärskade franska språket utmärkt och var 
övriga behjälplig, när problem uppstod.

Leverans av robot CT 10
I maj-juni 1958 levererades robotarna med tilläggsutrust-
ning till Fårösund. Med kapten Dahlberg som chef tjänst-
gjorde den i Frankrike utbildade personalen på Gotland 
perioden maj till oktober. Fram till mitten av juli koncen-
trerades arbetet på att iordningställa och utrusta en skjut-
plats på Vialms udde vid Fårösund samt mottagning och 
kontroll av levererad robotmateriel. Allt arbete var förenad 
med sträng sekretess.

Försöksrobot 311 var en vidareutveckling av RB 310 med något utökade 
dimensioner. Den 18 september 1947 beställde KMF (Kungliga Marin-
förvaltningen) tillverkning av 10 stycken RB 311 från Saab. 5 stycken var 
avsedda för KMF och 5 stycken var avsedda för KATF (Kungliga Armetyg-
förvaltningen).
Robot 311 var förberedd för en radarmålsökare och en radarhöjdhållare. 
Första exemplaret av RB 311 levererades i december 1948 och det sista 
i maj 1949.

Eftersom ingen radarmålsökare eller radarhöjdhållare hade kommit fram 
till RB 311 vid tiden för provskjutningarna, utfördes styrningen på samma 
sätt som för RB 310, d.v.s. med barometerhöjdhållare och programverk. 
Roboten kunde även styras från marken via en radiolänk.

Robot 310 under bärgning efter att landat med hjälp av fallskärm.

När roboten kom till KA 2
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Skjutperioden började i slutet av juli och i samband med 
detta skedde en markant personalförstärkning av såväl 
tekniker som operatörer. Första robotskottet var ett så 
kallat garantiskott för att kontrollera att inga fel begicks 
vid klargöring och skjutning.

Klargöring för skjutning
Ett totalprov före skjutning omfattade
• kontroll av autopilot (kurs, höjd, roll)
• styrmottagare (stigning, dykning, vänster, höger och 

landning)
• svarsändare
• bränsle, mikropump och tändstift

Skjutning
Förberedelserna för ett robotskott som tog en timme att 
genomföra och omfattade:
K – 60 minuter 
Montering av batterier, låsning av luckor, klargöring av star-
tramp
K – 30 minuter 
Montering av tre krutladdningar i vardera startrakethylsan 
samt anpassningsladdningar efter rådande väderleksförhål-
landen
K – 15 minuter 
Montering av tändare till startraket och anslutning till 
markkontroll. Utrymning av all personal inom startområdet. 
Högsta brandberedskap.
K – 10 minuter 
Från startlåda på kommandoplatsen fjärrkontroll av acku-
mulatorspänning, kursgyrots stabilisering samt höjdrode-
rinställning.
K – 2 minuter 
Start av reamotor. Stabilisering av tomgång.
K   
Upplåsning av startraketkrets och tändning av startraketer.

Flygprogram CT 10
Avsikten med varje robot som startade var, att denna skul-
le genomföra ett på förhand uppgjort flygprogram, som 
avsåg att kontrollera tillförlitligheten i systemet.

Robotskjutningarna genomfördes i regel under relativt 
gynnsamma väderleksförhållanden, dels för att underlätta
visuella observationer, när roboten befann sig i närheten 
av skjutplatsen och dels för att möjliggöra bärgning av ro-
botarna i oskadat skick.

När roboten utfört sitt flygprogram, styrdes den till en be-
räknad landningsplats, där minutläggare från KA 3 var be-
redd att bärga.

Publikt intresse
Besöksfrekvensen vid skjutplatsen var omfattande. Militä-
ra chefer, riksdagsmän, folk från näringslivet och många 
andra fick beskåda skjutningarna på behörigt avstånd och 
utanför avspärrat område. Besökarna hade möjlighet att 
som minne köpa ett vykort med roboten på startbanan. 
Inkomstens från denna försäljning användes på hösten till 
en kompaniafton på Vialms udde

Start av robot CT10 från skjutplats Vialms udde norr om Fårösund. 

Bärgning av robot CT10 med minutläggare från KA 3.

Fårösund och KA 3 kallades för kustartilleriets Cape Canaveral och var 
centrum för utprovning av de tunga robotsystemen.

När roboten kom till KA 2
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med helstekt lamm och gotländska lekar under den genu-
ine gotlänningen, kaptenen Lasse Sundahl.

Epoken CT 10 avslutas 1962
Skjutningarna med CT 10 fortsatte till och med 1960 och 
från 1959 parallellt med försöken med robot CT 20. Nya 
skjutningar med luftvärn och ny zonrörsammunition ge-
nomfördes utan att man lyckades skjuta ner någon robot. 
Varje robot av de 10 som inköptes 1958 sköts mellan 5 och 
9 gånger och 1962 var det dags att skrota systemet.

Målrobot CT 20
1959 levererades två nya robotar med beteckningen CT 
20. Med dåtidens mått som norm var denna robot topp- 
modern med avancerad teknik. Ny utbildningsomgång av 
befäl skedde i Frankrike. I augusti sköts det första garanti- 
skottet och i september det andra.

Perioden 1960 – 1963
1960 blev ett intensivt år. Nya robotar inköptes och detta 
medförde ökat personalbehov med åtföljande utbildning 
och dels pågick fortfarande skjutningarna med CT 10 och 
proven med luftvärn. Utvärderingen efter 1960-års skjut-
ningar innebar beslut om anskaffning av stridsrobot 1961. 
Projektering, tillverkning och försök med ny materiel för 
ett tung kustrobotförband för kustartilleriet genomfördes 
under åren 1961 – 1963. Den nya roboten hade radar-
målsökare och i och med detta upphörde kommandostyr-
ning från ledningscentralen. Detta innebar att skjutfältet 
på norra Gotland var olämpligt framförallt på grund av 
mycket sjötrafik.

En speciell episod från skjutningarna dessa år var en dis-
tansflygning till max räckvidd. Roboten flög in i en kraftig 
moln- och åskfront och skjutledaren förlorade kontrollen 
över roboten. Skjutledaren övergick till blindstyrning och 
gav landningsorder. Trots efterspaningar med såväl flyg 
som fartyg återfanns inte roboten. Efter cirka två veckor 
kontaktades förbandet av en kapten på ett finskt lastfartyg 
som bärgat roboten i närheten av Almagrundet. Varje ro-
bot var nämligen märkt med telefonnummer till förbandet. 
Bärgarersättning utbetalades och roboten skars upp och 
användes därefter som undervisningsobjekt under många 
år.

1965
Efter en paus i skjutningarna under 1964, men med prov 
och försök med nytillkommen utrustning, skedde under 
våren och försommaren 1965 rekognosering av ny för-
söksplats i Härnösandsområdet med skjutplats på södra 
delen av Åstön och ledningscentral på Hemsö.

1966 – 1967
Nu närmade man sig målet från försöksrobotar till strids-
robot och det var SAAB i Linköping som fick uppdraget 
att utrusta roboten med bland annat stridsdel och zonrör, 
samt att vara systemansvariga för de sista utprovningarna 
som ägde rum i Härnösandsområdet åren 1966 och 1967.

Bärgning av robot CT20 med minutläggare från KA 3.

Start av robot CT10 från skjutplats Vialms udde norr om Fårösund. 

Framkörning av robot CT20 inför klargöring till start. Till vänster om 
transporten en robot CT10.

När roboten kom till KA 2
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SAAB svarade för klargöring och skjutning och KA 2 ställde 
upp med biträde till skjutledare, radarpersonal och biträd-
de vid klargöringen och skjutningen. De sista provskjut-
ningarna skedde mot fjärrmanövrerad motortorpedbåt 
utrustad med radarreflektorer.

Efter detta var systemet klart att ingå i krigsorganisationen 
med Blekinge kustarilleriförsvar som mobiliseringsmyn-
dighet och med KA 2 som utbildningsregemente.

Robot 08
Av Lennart Lindquist

Efter de avslutande skjutningarna i Härnösand 1966-67 
grundutbildades det tunga kustrobotbatteriet 1967 – 68 
och ingick i krigsorganisationen från hösten 1968.

Någon ny grundutbildning av värnpliktiga genomfördes 
sedan inte förrän 1988. Hela förbandet deltog i en KFÖ 
1974, samt som kaderförband vid ett flertal tillfällen.

Under 1980-talet sköts ca 10 robotar från Lörbyskog och 
Ravlunda varav flottan och flyget i övningssyfte försökte 
skjuta ner ett antal, men lyckades aldrig.

Flottan sköt sin sista robot 08 1982 och den ersattes 1985 

av robot 15. Det var en svensk sjömålsrobot, som tillverka-
des av SAAB i Linköping och som flygvapnet och kustar-
tilleriet också kom att utrustas med.

Utg 1 2019-06-01 Minnen från Robot 08 
av Torsten Ericsson och Lennart Lindquist

Startvikt  400 kg
Starthjälp  Krutraketer KR12   
  brinntid = 0,4 sek
Drivning  Pulsmotor SR 7,
  dragkraft 150 kp
Bränsle  Bensin 
Flygtid  20-30 min beroende  
  på flyghöjd och fart
Flyghastighet 600 km/h
Räckvidd 25 km
Längd  4,73 m
Spännvidd 2,20 m
Diameter 0,5 m

Roboten var avsedd för övnings och försöks-
bruk. Försedd med fallskärm för att minska 
skadorna vid nedslaget.

Startvikt  660 kg
Starthjälp  Dubbla krutraketer 
Drivning  Pulsjetmotor
Bränsle  Bensin eller fotogen
Flyghöjd 250-1000 m
Flyghastighet 450 km/h
Styrning  Radiostyrning
Räckvidd 50 km
Längd  5,9 m
Spännvidd 4,2 m
Diameter 0,5 m

CT 10 var en fransk målrobot som inköptes 
i början av 1950-talet för test av olika robo-
tar samt ge personal från kustartilleriet er-
farenheter av sjömålsrobotar. Roboten är en 
föregångare till robot CT20. Användes som 
försöksrobot samt senare som målrobot vid 
luftvärnsskjutningar.

Startvikt  660 kg
Starthjälp  Dubbla krutraketer,   
  brinntid = 3,6 sek
Acceleration 9-10 G
Drivning  Turbojetmotor, max  
  23 000 varv/min
Bränsleförbruk. 9 kg/min
Flygtid  20-30 min beroende  
  på flyghöjd och fart
Flyghastighet 900 km/h
Räckvidd 250 km
Längd  5,45 m
Spännvidd 3,6 m
Diameter 0,66 m

CT 20 är föregångaren till robot 08 som var 
toppmodern för sin tid och utrustad med 
avancerad teknik.

CT 10RB 310 CT 20

När roboten kom till KA 2
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Personhistoria är alltid spännande och intressant. 
Mikael Wendels självbiografi utgör inget undantag, 
tvärtom. Vi får följa hans liv från uppväxten i Stock-
holm (han föddes 1955), till pensionen 2016. Hans 
dröm var att bli ubåtsofficer och den drömmen be-
sannades.

Boken är oerhört detaljrik och risken med detta är, 
att man som läsare tröttnar. Så är det inte i detta 
fall. Författaren måste ha ett oerhört minne eller så 
har han fört dagbok på ett sätt, som är få förunnat.

Studier fram till gymnasieexamen med sommarjobb 
på Muskö följs av inryckning till Sjökrigsskolan på 
Näsbypark, långresa med HMS Älvsnabben, studier 
på Kungl tekniska högskolan och efter studierna 
tjänst i flottans olika enheter och vid Försvarets ma-
terielverk. Till detta kommer en mycket meriteran-
de tjänstgöring utomlands i huvudsak kopplad till 
ubåtsvapnet. Tjänsten vid ubåtsflottilj, basbataljon 
och andra enheter beskrivs detaljrikt och många i 
flottan kända namn passerar revy i olika samman-
hang och verksamheter. Även om man inte tjänst-
gjort vid ubåtsvapnet, är det mycket, man känner 
igen i form av byråkrati m.m.

Till detta kommer många avsnitt om författarens 
privatliv, som är intressanta och viktiga i samman-
hanget.

Det blev 41 år, inklusive högskolestudier, i mari-
nens tjänst, från aspirant vid Sjökrigsskolan 1975 
till chefskap över Militära sjösäkerhetsinspektionen 

vid Högkvarteret 2007 – 2016, från aspirant 1975 till 
kommendör 2001. Här kan man verkligen tala om 
”En kugge i maskineriet!

Ska jag anmärka på något, så är det avsaknaden 
av bilder. Visserligen hade boken blivit ännu mer 
omfattande, men en bild ger lite möjlighet till and-
hämtning och nystart av textläsandet.

Men som helhet är boken mycket intressant och ger 
en bra beskrivning av den svenska marinen i slutet 
av 1900-talet och början av 2000-talet.

Olle Melin

Den 9 september 2021 är det på dagen 300 år se-
dan skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chap-
man föddes. Lagom till jubileumsåret kom en bok 
om af Chapman ut och boken är ett resultat av det 
seminarium som ägde rum hösten 2019 på Marin-
museum i Karlskrona.

Boken är en samproduktion mellan Marinmuseum 
och Föreningen Marinmusei vänner. Redaktör har 
varit forskningssamordnaren vid Marinmuseum, 
Andreas Linderoth.

15 författare, 11 svenska och två från vardera Dan-
mark och Finland, har skrivit lika många kapitel och 
underlaget kommer från författarnas forskning, vil-
ken redovisades vid det ovan nämnda seminariet.

Boken inled med att redaktören Andreas Linderoth 
presenterar bilden av af Chapman i Sverige och i 
utlandet. Vidare finns artiklar om Chapmans mo-
deller, Chapmans flotta och inte minst Chapmans 
mångsidiga fregatter av Bellonatypen. Det finns 
också intressant artikel om historieskrivningen om 
örlogsvarvet i Karlskrona. Ja, samtliga kapitel vänder 
ibland lite upp och ner på rön, som tidigare fram-
kommit. Kanske delar av flottans historia måste skri-
vas om.

En annan intressant aspekt i sammanhanget är jäm-
förelsen mellan Chapman och hans företrädare i 
Karlskrona, släkten Sheldon. Denna Sheldonsläkten 
har i många fall klassats ned, men det beror på, att 
Sheldon och Chapman är barn av olika tider. Shel-

don tillhörde en generation, där kunskaperna skulle 
hållas hemliga, medan Chapman var, med dagens 
uttryck, en god PR-man, som tillhörde upplysnings-
tiden och gärna delade med sig av sina kunskaper. 
Inte minst hans böcker vittnar om detta.

Boken är mycket läsvärd och ger en del ny aspekter 
på Chapmans och hans gärning.
Boken är rikt illustrerad, vilket höjer bokens värde.

Olle Melin 
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I vår tidskrift nr 1 för 2019 skrev Stellan Andersson 
om en bok med samma titel om åren 1939 – 1940. 
I en serie om tre böcker har nu nummer två utkom-
mit.

Författare är Henrik Berggren och han har tidigare 
varit journalist och bl.a. kulturchef och ledarskribent 
på Dagens Nyheter. Han har skrivit ett antal böcker 
om svensk nittonhundratalshistoria. 

Tyskland är nu segerrikt på den europeiska konti-
nenten. Endast Storbritannien kämpar vidare och 
det neutrala Sverige är under hårt tryck.

I centrum för berättelsen står striderna om efter-
giftspolitiken mot Nazityskland. Men boken handlar 
i mångt och mycket om det vardagliga livet i det 
neutrala Sverige. Här finns ett antal mycket kända 
namn, med i de flesta fall helt okända människors 
livsöden, människor som klipper ransoneringskort, 
går på bio eller är ute och dansar swing, den tidens 
fluga. I korta tidningsnotiser rapporteras om allt 
hårdare ingrepp mot judar i de ockuperade länder-
na. Reaktionen mot detta kommer sent och först när 
ett fartyg i november 1942 avgår till Polen från Oslo 
med 532 norska judar ombord.

Det märks, att det är en journalist, som skrivit bok-
en. Det är tidningsmannens enkla men tydliga språk 
och sinne för de udda och många gånger okända 
händelserna, som präglar boken. Man väntar med 
spänning på den tredje delen i trilogin.

Det här är svensk historia, när den är som bäst. Jag 
tänker i sammanhanget på en av Henrik Berggrens 
företrädare på Dagens Nyheter, Jan Olof Olsson, 
Jolo. Det finns mycket i boken, som påminner om 
Jolos sätt att skriva.

Olle Melin 

Melker Becker är en välkänd person för landets 
TV-publik. Hans små program om Hemliga rum har 
rönt en mycket stor uppskattning.

Nu har han bevisat, att han även är en duktig förfat-
tare. I sin bok Sveriges mörka hemligheter beskriver 
han hemliga platser och bergrum i Försvarets tjänst. 
Ur marin synvinkel är de två kapitlen om Hemsö res-
pektive Muskö av stort intresse.

Det stora bergrummet under Södermalm är också 
intressant att läsa om. Men det handlar inte endast 
om bergrum. Skagerackslaget 1916, som är världens 
genom tidernas största sjöslag, finns också beskri-
vet i boken, inte själva slaget utan den tragedi slaget 
innebar och med massor av på Västkusten ilandflut-
na människokroppar, som vigdes i svensk jord.

Ett annat intressant kapitel i boken handlar om till-
tänkta krigskyrkogårdar, ett ämne som vi inte gärna 
talar om.

Ett annat intressant kapitel är det om Öland, där 
en förbandschef ur armén försökte dela Öland i två 
delar genom ett stort dike tvärs över ön norr om 
Borgholm. Hur tokigt kan det bli? 

Melker Becker skriver i en ledig och mycket läsvänlig 
stil. Det märks, att det är en reporter, som skriver. 
Boken kan verkligen rekommenderas. Ett rikt bild-
material förhöjer läsvärdet liksom aktuella kartor 
och ritningar.

PS. Melker Becker, som blir ansvarig för produktio-
nen för TV om Marinen 500 år. Red 

Olle Melin

Sveriges mörka hemligheter
Melker Becker 
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I Flottans Män nummer 1 2019 presenterades bok-
en Operation Notvarp skriven av Mikael Nyman. Det 
var hans debutbok och, som jag upplevde det, en 
blandning av fiktion och verklighet, kopplade till 
ubåtsincidenten på Hårsfjärden 1982. Jag impone-
rades då av författarens stora kunskaper om den 
militära organisationen, om hur statsförvaltningen 
arbetar och mycket annat.

Nu har Mikael Nyman kommit med en fristående 
uppföljare, Marskalksstaven, som i huvudsak ut-
spelar sig några dagar i slutet av maj 1984. Det är 
kanske en händelse, som ser ut som en tanke, att 
då pågick den stora jakten på främmande ubåtar 
i Karlskrona skärgård. Här är handlingen i huvud-
sak förlagd till Stockholms skärgård med en tydlig 
koppling till kalla kriget.

Det här är en militärpolitisk thriller, som tvingar 
makthavare till svåra och avgörande beslut och där 
det finns en koppling till verkliga händelser under 
kalla kriget. Samma figurer, som förekommer i Ope-
ration Notvarp återkommer här med vissa undan-
tag.

Marskalkstaven är en spännande thriller med räv-
spel och action som tar fasta på ett antal av varan-
dra oberoende händelser som inträffade under kalla 
kriget. Historien tenderar som bekant att återupp-
repa sig i nya skepnader och vem vet, när det är 
dags igen?

Liksom i den tidigare boken är Marskalkstaven ock-

så lite svårstartad, men när man väl kommit igång, 
så staplas händelserna på varandra och man sugs 
med i bara farten.

Boken är språkligt och grammatiskt mycket bra och 
detta gör läsandet lättare. Jag rekommenderar verk-
ligen boken, som erbjuder mycket spänning.

Man får bara hoppas, att samarbetet mellan olika 
myndigheter, som det mellan Försvarsmakten och 
Säkerhetspolisen inte fungerar som i boken. Men 
det gör det förmodligen inte.

Olle Melin

Detta är en annorlunda bok, en bilderbok med 
fantastiska bilder och korta informationsspäckade 
texter, där bilderna först får tala. Efter bildsidorna 
kommer en sida med bildtexter för varje avsnitt. De 
ansvariga för boken, Jonas Dahm och Carl Douglas, 
vill på detta sätt ge läsaren den känsla de själva som 
dykare upplever vid första anblicken av det upp-
täckta vraket. Bilderna är fantastiska, både i skärpa 
och belysning och sätter fart på fantasin och det 
känns som att titta in i en tidsmaskin, en tidsmaskin 
som stoppades i samma stund, som ett fartyg gick 
under. Visst, fartyg som gick under för flera hundra 
år sedan har förändrats och Östersjön har föränd-
rats. Men fartygen är desamma och ögonblicket 
från olyckan, när det lade sig till ro på Östersjöns 
botten, är bevarat för framtiden. Havsmasken trivs 
inte i Östersjöns halvsalta vatten, varför träet är väl-
bevarat genom århundradena.

På några få bilder finns skelettdelar från människor, 
som omkom då fartyget sjönk.  I förordet har förfat-
tarna deklarerat, att man besöker vraken med störs-
ta respekt, detta för att hedra de människor, som 
omkommit under fruktansvärda former. Ett sjunket 
fartyg är som en kyrkogård och måste respekteras 
som en sådan.

De samlade bilderna i varje avsnitt är ibland från 
samma fartyg, i andra avsnitt mera ett tema. Ubå-
tarna har till exempel ett särskilt kapitel. Den förkla-
rande texten ger för det mesta svar på frågorna, vad 
slags fartyg, hur gammalt och vad hände, när det 
gick under. Ofta kommenteras också var på fartyget 

bilden är tagen och vad den föreställer. Åtskilliga av 
skeppen är örlogsfartyg, sargade av kriget. Några 
är från de stora seglande örlogsskeppens tid, med 
stora och tunga kanoner och höga master. Andra är 
lastbåtar med välfyllda lastrum och några passager-
arbåtar finns också med.

I det sjuttonde avsnittet – Maya – beskrivs de oli-
ka stegen i ett dyk från förberedelser till avslutning. 
Där får man också inblick, vilken dykutrustning, som 
används. Och ett dyk till 110 meters djup är sanner-
ligen en tidsödande och rätt krävande process.  

Den stora behållningen av boken är dock bilderna. 
Varje bild i boken är en berättelse i sig. Skärpan och 
ljussättningen ger allvaret i bilderna och fantasin 
spelrum. Man känner den överraskning, som dyka-
ren måste ha känt vid den första anblicken, precis 
som författarna önskade.

Den här boken är en perfekt present till en marin-
historiskt intresserad person. Men även en som är 
måttligt intresserad av sjöfart och olyckor på Öster-
sjön har både glädje och behållning av boken.

Boken är rätt tung, cirka 2 kg, och det är praktiskt att 
ha den liggande på ett lutande läsbord vid läsning.
Den är utgiven i två upplagor, en med svensk och en 
med engelsk text.

Christer Warfvinge

Marskalkstaven
Mikael Nyman
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Sjöhistorisk årsbok för 2020 – 2021 heter Marinmå-
larna med undertiteln Havet, skeppet och sjöman-
nen i konsten från Jacob Hägg till Lars Lerin.
Boken beskriver ett antal marinmålare, bl.a. de till 
Flottan kopplade Jacob Hägg och Herman af Sillén. 
Till detta kommer kapitel om Havet som tema, 
Fartyg på affisch, Sjömannen i konsten avseende 
kropp, kläder och homoerotik. Vidare finns en in-
tressant artikel om Saint – Barthélemy och konst 
kopplad till ön. Ett drygt tiotal författare beskriver 
ett antal marinmålare och specialområden.

Marinmåleriet beskrivs från skilda utgångspunkter 
som biografiska uppgifter sm t.ex. Jacob Hägg till 
affischer från atlantångare och kryssningsfartyg. 
Det sistnämnda avsnittet har skrivits av Claes-Göran 
Wetterholm, en av världens mest kunniga Titanic-
experter. 

Vidare finns i artiklarna konst av flera stora marin-
målare, som inte fått plats bland de speciellt uttag-
na.

Boken har kommit at bli en av mina favoriter. Artik-
larna är lättlästa och mycket rikt illustrerade. Flerta-
let verk kommer från museets konstsamling.

Boken har redigerats av på ett utmärkt sätt av re-
daktör Ann Pålsson.

Lite kuriosa kopplad till flottan. Omslagsbilden är 
ett verk av Herman af Sillén, Fiskekutter i storm från 
1888.

Är man minsta intresserad av marin konst, är boken 
ett måste.

Olle Melin 

Den här boken handlar om 25 större och kända 
örlogsfartyg i flottan under perioden 1628 – 1970. 
Det börjar med regalskeppet Vasa och slutar med 
kryssaren Göta Lejon. Författare är Magnus Ullman, 
som egentligen är advokat till yrket. Han har skrivit 
ett stort antal böcker, de flesta med marina motiv 
men även intressanta böcker om personhistoria. 
Huvuddelen av hans produktion innehåller bilder av 
mycket hög klass.

Beskrivningen av de 25 stora fartygen skiljer sig åt. 
I vissa fall rör det sig om långa detaljerade beskriv-
ningar, medan andra har fått en mycket kort presen-
tation. En sak sticker dock ut, i vissa beskrivningar 
har författaren koncentrerat sig på människan bak-
om fartygsnamnet. Detta kan exemplifieras med 
pansarskeppet Drottning Victoria, där kapitlet näs-
tan i sin helhet berättar om Sveriges drottning, som 
ligger bakom fartygsnamnet. Men jag tycker detta 
är ett intressant upplägg.

Som helhet är boken lättläst i en populärvetenskap-
lig form och som vanligt försedd med ett omfattan-
de och utmärkt bildmaterial.

Olle Melin

Från regalskeppet Vasa till kryssaren Göta Lejon
Magnus Ullman
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Under Föreningsnytt kommer information om vad som händer inom föreningen i närtid, allt från viktiga beslut i styrelsen 
till information från träffar, kontakter med andra museer och organisationer. Planer för föreningsträffar/sammankomster.
Föreningsnytt kan få vara platsen där medlemmar kan föra fram åsikter, idéer mm. 

Normalt åker vi ut till Aspö med 0800-färjan men du kan komma när du har möjlighet.

25 mars
15 april
6   maj
3   juni
16 september
30 september
21 oktober

Föreningen skickar epost vid varje tillfälle för vidare information.
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Reine Lindqvist

Valberedare
Henrik Jarlung

Valberedare
Göran Karlsson

                       

Föreningsnytt

Nytt från styrelsen

Ideella arbetsdagar 2021

Årsmötesprotokoll, stadgar mm.

Ordförande
Günter Villman
ordforande@kustartilleri.se
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Bo Arnesson

Sekreterare
Lars Andersson
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Kassör
Thomas Olsson
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Styrelseledamot
Bengt-Göran Fransson

Styrelseledamot
Hans Assarsson

Styrelseledamot
Benny Larsson

Styrelselesupleanter
Lars Ågren
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Henrik Ramner

Auktoriserad revisor
Anders Holgersson (Holgerssons 
revision AB)

Lekmannarevisor 
Magnus Rydh

Lekmannarevisorsuppleant
Peter Glimvall

                       

Styrelse

Trots Coronabegränsningarna har det hänt en hel del i 
både i föreningen och i museet. Den nya styrelsen har for-
merat sig och tar nu tag i det viktiga arbetet med att för-
ankra visionsförslaget och konkretisera färdplanen fram till 
2026. För att stärka medlemskänslan ordnas en medlems-
dag den 11 september vid museet och i anslutningen till 
säsongstarten kommer ett provexemplar av en planerad 
medlemstidning att delas ut. 

En ny utställning i lilla hallen blir klar till säsongstarten. Den 
behandlar framför allt det rörliga kustartilleriets historia, 
KA 2 historia och befästningarna i Karlskronaområdet; en 
introduktion till utställningarna i stora hallen. Entrén är nå-
got omändrad och det kommer att finnas en trevlig ca-
féhörna.

Museet har nu 21 värdar, tre nya har tillkommit och två har 
slutat. Föreningen har köpt in nya tröjor till alla värdarna. 

Under hela det gångna halvåret har det varit full verksam-
het i stort sett varje tisdag med renoverings- och utställ-
ningsarbete. LV-utställningen är nu uppdaterad och klar, 
lysraketpjäsen är renoverad och målad och arbetena med 
terrängbil 30 och 15,2 cm pjäsen är snart slutförda. 

Dessa dokument och annan information hittar du på vår hemsida under medlem.
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Studiearbetet
Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen har genomfört 
sitt arbete under 2020 och första delen av 2021. Tyvärr 
har en del av den tilltänkta dialogen internt i föreningen 
begränsats med anledning av de rådande pandemirestrik-
tionerna. Det planerade studiearbetet har dock kunnat ge-
nomföras i full omfattning. Genom ett stegvis studiearbete 
har externa och interna styrdokument för verksamheten 
analyserat. Givetvis har även gruppen studerat och gran-
skat föreningens befintliga verksamhetsplaner och verk-
samhetsberättelser. 

För studiegruppen har det varit viktigt att visions- och 
färdplanearbetet bygger på museiföreningens kunskap 
om sig själv. Studiearbetet har innefattat en nulägesanalys 
och en sk. SWOT-analys dvs en belysning av föreningens 
och museets styrkor, svagheter, möjligheter och hot/risker.

I syfte att vinna kunskaper om hur museibesökarena upp-
fattar föreningens museiala verksamhet har en enkätun-
dersökning genomförts. Glädjande nog inkom ett stort 
antal enkätsvar. Dessa svar gav en mycket positiv bild av 
museets verksamhet.

För att även få erfarenheter hur föreningens medlemmar 
uppfattar föreningslivet och museiverksamheten genom-
fördes en intern enkät. Tyvärr blev antalet inlämnade en-
kätsvar begränsat vilket varit en besvikelse. 

Studiearbetet har också innefattat besök hos andra muse-
er. Besöken hos både civilt och militärt inriktade museer 
har givit nyttiga erfarenheter att överföra till vår förenings-
verksamhet.

Vilket är då resultatet?
Vad resultat blir i slutändan får framtiden utvisa men ar-
betsgruppen när förhoppning att visionen ska bära, vår 
fantastiska museiförening och vårt viktiga arv för framti-
den, till en inspirerande och positiv verksamhet. 

Visionen som utarbetats för förening har ambitionen att 
stödja och inspirera föreningen till ett vidgat synsätt när 
verksamhet och utveckling skapas med ett kombinerat 
långt och kort perspektiv.

I samband med museiföreningens årsmöte den 8 mars presenterade en arbets-
grupp bestående av Herman Håkansson, Bo Arnesson, Bengt-Göran Fransson 
och Bengt Olofsson förslag till en vision och färdplan 2026. Två viktiga framtids-
dokument för föreningen och museet.

TEXT HERMAN HÅKANSSON, FOTO GÖRAN KARLSSON

 ”Museum för rörligt kustartilleri
 - en historisk upplevelse med lärande för framtiden”

Föreningsnytt
Föreningens nya vision

Vi som jobbat med Färdplan 2026, Herman, 
Bengt-Göran, Bosse och Bengt.
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Herman började vid KA 2 
1975 och har tjänstgjort 
i olika befattningar inom 
det rörliga kustartilleriet 
under 1980-1990-talet.
Från mitten 1990-talet 
fram till pensionsav-
gången  2016 tjänstgjor-
de han främst  i olika 
befattningar med marina 
utvecklingsfrågor.

Författaren

En färdplan är ett stöd i 
det långsiktiga arbetet att 
driva, förvalta och utveck-
la museet och föreningen 
fram till 2026.

Färdplan

En vision kan sägas vara 
en barriärbrytande mental 
bild av ett framtida önskat 
läge för den aktuella orga-
nisationen. Några viktiga 
komponen-ter i en vision, 
nyckelord är barriärbry-
tande, mental bild och 
önskat läge.

Vision

Det är museiföreningen, såsom förening och museum, 
som ska förverkliga visionen och skapa den önskade fram-
tiden. Visionen anger då värderingar som ska prägla orga-
nisationens väg till de långsiktiga målen och hur förening-
ens vision går i en riktning där föreningen använder sina 
styrkor och hanterar sina svagheter. Visionen ska vägleda 
museiföreningen i hur den samlat agerar och hur den för-
håller sig till sig själv och till andra.

Vid redovisningen av visionen under årsmötesförhandling-
arna lyfte arbetsgruppens ordförande Herman Håkansson 
fram hur viktigt det är att ledarskapet och all verksamhet 
baserar sig på visionens ledstjärnor och gav några exem-
pel på hur att använda visionen i föreningens verksamhet. 

Museum för rörligt kustartilleri
• är en förening med fokus på den egna museala verk-

samheten 
• har rörligt kustartilleri som sitt viktigaste verksam-

hetsområde
• ska ge en historisk upplevelse
• ska ge upplevelser
• ska vara en organisation som ger sina medlemmar och 

besökare kunskaper med ett lärande perspektiv 
• ska utveckla sin verksamhet för att kunna möta nuet 

samt framtid

En färdplan fram till 2026
Visionsgruppen hade även att lägga fram ett förslag till 
färdplan. En plan med ett översiktligt perspektiv innefatt-
ande funna och definierade strategiska områden för fören-
ingen och den museala verksamheten. 

På förslag från studiegruppen har Museum för rörligt ku-
startilleri antagit en färdplan för verksamhetsperioden 
2021 - 2026. Planen omfattar sju strategiområden. Dessa 
sätter fokus på lednings- och verksamhetsområden. För-
slagen till strategiområdena är inte ordnade i någon prio-
ritets- eller angelägenhetsordning.

Områdena är: 
• förenings- och medlemsverksamhet
• museets förvaltning och utveckling
• marknadsföring
• samarbete och samverkan
• digitalisering
• lärande organisation
• ekonomisk förmåga

På föreningens hemsida återfinns en folder som redovisar 
arbetsgruppens förslag till övergripande målsättningar för 
de olika strategiområden. Färdplanen är viktig och avgö-
rande för hur vi som förening och museum utvecklar, för-
valtar, lever i och med verksamheten.

Föreningsnytt

På vår hemsida kan du få se Herman presentera Färdplan 2026.
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Visions- och Färdplansdokumentet för 2026 
finns att ladda ner på hemsidan (Färdplan 
2026 v4).
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