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Ärende:
Begäran om övertagande av Minstation Killeberget, Östra Hästholmen, i Karlskrona
skärgård.
Bakgrund.
Karlskrona kommun har i brev till Fortifikationsverket och Försvarsmakten tidigare framfört
önskemål om ett övertagande av Minstation Killeberget i Karlskrona skärgård inklusive befintlig
utrustning. Vi tillskriver därför nu Försvarsmakten HKV PROD INFRA för att få besked om
övertagande är möjligt.
Minstation Östra Hästholmen med militär beteckning ÖH 2, Killeberget, är den enda i landet som
är bevarad i originalskick och har kvar fungerande utrustning. Bevarandevärdet av Minstation
ÖH2 Killeberget anses bl a av Karlskrona kommun, Marinmuseum och Länsstyrelsen i Blekinge
som stort och viktigt då anläggningen och dess förutvarande funktion ingick i det svenska
kustartilleriförsvaret och således har ett historiskt värde från tiden för ”det kalla kriget”.
Minstationens läge i anslutning till platsen där U 137 gick på grund gör givetvis anläggningen än
mer intressant även ur ett internationellt perspektiv.
Marinmuseum i Karlskrona åskådliggör genom utställningar denna tidsperiod och vill genom att
peka på olika besöksvärda platser ytterligare öka allmänhetens intresse och kunskaper om denna
tid. Övertagandet av minstation ÖH2, Killeberget, innebär ett bevarande i nuvarande skick,
inklusive befintlig utrustning.
Minstationens historik
De två batterierna, batteri Killeberget och batteri Torumskär, utgick ur organisationen 1955, varvid
bunkern för andra pjäs i batteri Killeberget byggdes om till minstation samtidigt som minstationen
på Torumskär drogs in.
Från minstationen manövrerades mineringen Gåsefjärden mellan Torumskär och Malkvarn.
Kanonerna i batteri Torumskär togs bort omgående, medan 12 cm kanonerna på batteri Killeberget
skrotades först omkring 1980.
Minstationen och före detta kommandoplatsen för batteri Torumskär var i drift en bit in på 2000talet.
Det är av vikt att påpeka att anläggningen har installerad, fungerande minsystem, periskop
m.m. vilket innebär att man på ett åskådligt sätt kan visa hur Kustartilleriets minvapen fungerade
under ”Kalla kriget”. Sjödelen är avvecklad!
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Nuläge
Fortifikationsverket äger fastigheten. Minstationen på Killeberget har nyttjats av Marinbasen som
har för avsikt att avveckla och avyttra den eftersom den inte längre används.
Anläggningen på Killeberget inklusive materielen är enligt uppgift från FMTM idag sekretessbelagda med två typer av sekretess, - konstruktionssekretess och verksamhetssekretess. Båda
måste hävas innan något kan överlåtas. Konstruktionssekretess berör byggnadens skydd mot
vapenverkan och kan bara hävas av FORTV som ansvarar för byggnaden och det som är fast
egendom enligt Jordabalken.
Marinbasen har vid förfrågan uppgett att man inte har några synpunkter på att kommunen tar över
den aktuella anläggningen under förutsättning att HKV beviljar detta.
Inventarier
Till minstationen hör följande materiel som samtlig är avvecklad:
Mininstrumentering m/ M4
Periskop m/ 52
Sambandsutrustning m/ RA 806
Växel m/ 10DL
Intressenter för övertagande och bevarande
Intressenterna är Karlskrona kommun, Marinmuseum, KA2 Mul-division Intressenter och Östra
Hästholmen/Ytteröns samhällsförening samt Museum För Rörligt Kustartilleri som ingår i
museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv.
Upplägg för övertagande
Karlskrona kommun förvärvar stationen samt arrenderar ut minstationen till Museum För Rörligt
Kustartilleri på Aspö i Karlskrona skärgård. Visningar och skötsel svarar Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.
Arrendeavtal upprättas mellan Karlskrona kommun och Museum för rörligt Kustartilleri samt
upprättas skötselavtal mellan Museum för rörligt Kustartilleri och Föreningen KA2 Mul-division
Intressenter.
Karlskrona kommun ansöker härmed om att överta anläggningen inklusive all materiel och att
nödvändiga åtgärder som hävning av sekretess m.m. utförs av Försvarsmakten och
Fortifikationsverket.
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Mats Lindbom
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Kopia sänt till Fortifikationsverket, Centrum för skyddsteknik, Ulf Brantmark
631 89 Eskilstuna.

