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Museet för rörligt kustartilleri 
är beläget på Aspö, en av öarna 
i Karlskrona skärgård. Aspö har 
ingen broförbindelse, men väl nog 
vägfärja från centrala Karlskrona. 

Från färjeläget på Aspö kan man 
antingen gå eller cykla, vilket tar 10 
till 20 minuter. Väljer man att köra 
bil blir det en litet längre väg som tar 
cirka 10 minuter.

Drottningskärs kastell på Aspö 
har tillsammans med Kungsholms 
fort utgjort en del av skyddet för flot-
tans bas i Karlskrona sedan stadens 
tillkomst 1680. Kastellet och fortet 

Museum för
rörligt kustartilleri
I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi i del 25 
Museum för rörligt kustartilleri på Aspö i Karlskrona skärgård.
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fanns naturligtvis inte vid denna tid-
punkt, men platserna befästes redan 
då för att skydda huvudinloppet till 
Karlskrona.

Museet på Aspö drivs av en ideell 
förening, KA 2 museiförening för 
rörligt kustartilleri. Föreningen 
bildades med en interimsstyrelse den 
17 december 1992. Initiativtagare 

var personal från Artilleri- och ro-
botbataljonen vid KA 2, vilka under 
en tid samlat utgående materiel utan 
något fastställt syfte. I och med att 
föreningen bildades strukturerades 
insamlingen av utgående materiel 
och förvaringen av materielen blev 
också bättre organiserad i förråd på 
KA 2 Rosenholm. När KA 2 lades 

ned på hösten 2000 blev frågan om 
förvaringen av materielen akut. Ett 
antal utredningar, lokala som cen-
trala, genomfördes vilka resulterade 
i att museet skulle etableras på Aspö. 
Den 22 juni 2005 invigdes museet 
under högtidliga former.

Det rörliga kustartilleriet utveck-
lades i huvudsak vid KA 2. 

Museum för
rörligt kustartilleri

Invigning av museet 2005-06-22.

Interiör mätstation 719. 12 cm kanon m/1885.Interiör från batteriledningscentral
(BLC) till 12/80 batteri.

>>>
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Utvecklingen tog framförallt fart 
under senare delen av 1920-talet 
och det var även då motoriseringen 
började på allvar. Innan denna 
period var pjäserna hästdragna eller 
förflyttades av manskapet.

Museet visar upp samtliga pjäser 
som funnits vid det rörliga kust-
artilleriet. Förutom pjäser finns 
en stor mängd mätinstrument för 
målinmätning. De tidiga är optiska 
instrument medan de som tillförts 
efter andra världskriget ofta är ra-
darstationer. Vid slutet av 1960-talet 
anskaffades till förbanden en annan 
typ av optiska instrument, lasermät-
stationer.

Samlingarna på museet består 
också av flertalet av de fordon som 
funnits vid de rörliga förbanden. 
Bland annat finns dragterrängbil 954 
Brockway – en av de största bilarna 
– som drog 21 cm kanon m/42, men 
även en av de minsta – bandvagn 271 
– kallad Illern.

De förbandstyper som är relativt 
väl representerade med huvuddelen 
av sin materiel är kustartilleribatteri 
15,2 cm m/37, rörlig spärrbataljon 
och kustartilleribataljon 12/80.

Två kustartilleribatterier 15,2 
cm m/37 organiserades i kustartil-
leribataljoner tillsammans med ett 
kustartilleribatteri 21 cm m/42.

Rörlig spärrbataljon bestod av ett 
stabsbatteri, ett kanonbatteri 7,5 cm 
m/65, ett lätt robotbatteri samt en 
minspärrtropp.
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I förgrunden kustrobot 15 och bakom
den kustrobot 08.

Litteratur- och uniformssamling. Ordersalsmöbeln och delar av  regementschefsporträtten.

Vy över stora utställningshallen och i förgrunden 15,2 cm kanon m/37.

4 meters avståndsmätare stereo m/40.
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Kustartilleribataljon 12/80 ut-
gjordes av ett stabsbatteri och två 
kustartilleribatterier 12/80 med fyra 
12 cm kanoner i varje batteri.

Bland kringmaterielen till de 
nämnda förbanden finns till exempel 
luftvärnsmateriel, fordon, last- och 
dragbilar, sambands- och lednings-
materiel samt en nästan komplett 
samling motorcyklar.

Förutom de mer kompletta för-
banden finns delar av kustrobot 08 
och robot 15.

Museet består av en stor och en 
mindre utställningshall samt tre min-
dre rum och en utomhusutställning. 
I ett av rummen finns litteratur som 
har koppling till det rörliga kustartil-
leriet och förutom böckerna finns 
här även en stor uniformssamling.

Det andra rummet kallas KA 2 
minnesrum. Det innehåller bland 
annat priser som regementet fått 
under åren samt övriga minnessa-
ker. Där finns även en del musikin-
strument som kommer från musik-
kåren. I det tredje rummet finns 

en porträttsamling av regementets 
chefer. När kustartilleriet bildades 
fanns i Karlskrona Carlskrona 
artillerikår. Denna kår skänkte sin 
”ordersalsmöbel” till KA 2 officers-
sällskap. Möbeln finns numera i 
detta rum. n

Öppettider

Museet är öppet under sommartid. Innevarande år kommer museet att vara 
öppet under tiden 25/6–2/9 samt veckosluten 8-9/9, 15-16/9 och 22-23/9.

Öppettider dessa dagar är mellan klockan 10.00 till 16.00.

Förutom dessa tider går det att under en stor del av året beställa guidade turer 
för intresserade grupper. För ytterligare information hänvisas till föreningens 

hemsida www.ka2.se.

Det går även bra att titta på en del materiel på DigitaltMuseum 
https://digitaltmuseum.se/ där det sker en kontinuerlig uppdatering.
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Ordersalsmöbeln och delar av  regementschefsporträtten. KA 2 minnesrum. Delar av den yttre utställningen.

Amfibiebil 101 C (ALVIS) samt delar av minsystem M6. 40 millimeters luftvärnskanon m/48.


