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Hundra års försvarshistoria på KA 4 

 



Det som var försvarsmaktens allra heligaste för 100, 50 eller till och 

med bara 20 år sedan har en annan roll idag. Kanoner, sambands-

system, robotar och telegrafer har blivit till museiföremål som 

vårdas ömt av en grupp entusiaster på KA 4 vid Käringberget i 

Långedrag. 

− Vi kommer hit ett gäng varje onsdag och jobbar här på KA 4 museum 

för att vi tycker att det är roligt, säger Fridolf Askerstad som kom till 

regementet som furir redan 1943. 

Han tar oss med genom hundra år av försvarshistoria i Göteborg. I 

samlingen finns modeller av hur regementet såg ut förr, gamla 

uniformer och en hel del teknik. 

− Det här är en simulator där manskapet fick öva sig på att skjuta 

eftersom robotarna var dyra att avfyra. Den styrs med en joystick så 

jag tror att alla ungar som spelar tv-spel skulle vara riktigt duktiga på 

att skjuta med den här, säger Fridolf Askerstad. 

 

Svårt komma till för alla 

Museet på KA 4 är inte vidare tillgängligt för allmänheten. Det ligger 

på militärt område, omgärdat av höga stängsel och varningsskyltar. 

Ingen obehörig kommer in utan att passera kasernvakten. Men på lördag, 

den 6 maj öppnas portarna för alla, om än under en enda dag. 

− Vi ska ha öppet hus för att kunna visa alla fina saker vi har på museet. 

Samtidigt kommer vi att visa fortet som Oscar II lät bygga här i början 

av 1900-talet, säger Rolf Fredriksson och tar oss med till den mäktiga 

befästningen som tog nästan sju år att uppföra djupt inne i berget. 

Det droppar från taket och mansskapssalarna, officersmässen, det 

stora köket och alla förråd är kala och öde. Men för knappt 100 år 

sedan var fortet i toppskick. Den uråldriga Älvsborgs fästning dög inte 

längre, nej ett fort skulle det vara. Dolt i berget skulle fortet med sina 

kanoner komma som en otrevlig överraskning för fienden. Först skulle 

24 centimeters kulor skickas iväg mot anfallarna. De når två till tre 



mil bort och skulle kunna sänka vilket skepp som helst. 

− Ju närmre fienden kom desto mindre pjäser använde man, berättar 

Rolf Fredriksson och lotsar oss genom de fuktiga gångarna och upp till 

höjden där kanonerna står  

Två kanoner flyttades tillbaka 

Förra året flyttades de två stora kanonerna tillbaka till fortet efter att 

ha varit utplacerade vid Djuvik. De är enorma och bara eldrören väger 

32 ton styck. 

- Det finns sex mindre kanoner som också hör till fortet egentligen. 

Två är utplacerade på Styrsö och fyra på Stålholmen. Det finns planer 

på att plocka tillbaka dem också men det är förstås en fråga om pengar, 

för det kostar väldigt mycket, säger Rolf Fredriksson. 

Statens fastighetsverk förvaltar fortet och har påbörjat ett 

renoveringsarbete för att fortet ska kunna visas upp. Tanken är att 

staketet runt regementet ska flyttas så att både fortet och museet 

kan få en egen entré och på så sätt bli mer öppna för allmänheten. 

− Vi har arbetat länge för att besökare till museet och fortet ska slippa 

passera genom vakten. Som det är nu känner inte så många till varken 

fortet eller museet och det är synd, säger Rolf Fredriksson 

− Karolina Vikingsson 


