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Försvaret vill spara. Fästningar till salu. 
 

Marstrand (G-P): Vi har ingen användning av fästningarna idag och 

därför vill vi göra oss av med dem. Vi har bl a hört med kommunerna om 

de vill ta över dem, säger kapten Ola Widén vid västkustens militär-

kommando sedan försvaret, framför allt marinen, nu vill sälja eller 

överlåta en rad gamla fästningar runt om i landet. Det gäller bl a Carl-

stens fästning i 

Marstrand, Varbergs 

fästning, och 

Stumholmen utanför 

Karlskrona. Man vill 

också bli av med 

förvaltningen av Karls-

borgs fästning och 

Vaxholms kastell 

utanför Stockholm. 

Anledningen är att de 

här fästningarna idag 

inte har någon större 

betydelse för 

försvaret utan bara kostar pengar. Kungälvs kommun har fått en förfrågan 

om att ta över Carlstens fästning i Marstrand men tackat nej och liknande 

propåer kommer till fler kommuner. 

Vi vet inte vad som skall hända med Älvsborgs fästning i Göteborg säger 

Ola Widen. Den hör egentligen inte till försvarets bord längre. 

I Varberg har numera fortifikationsförvaltningen tagit över ansvaret men 

även här är man beredd att låta t ex kommunen ta över om intresse finns. 



— Karlsborg utnyttjas av försvaret men vi vill att militärkommandot istället 

skall hyra fästningen och bli av med själva förvaltningen. 

De regionala militärmyndigheterna menar att försvarets pengar behövs för 

andra ändamål än att underhålla fästningar som inte försvaret behöver. De 

flesta fästningarna och försvarsverken är byggnadsminnen och dess• utom 

mycket stora turistattraktioner. 

Fortifikationsförvaltningen ä emellertid kritisk mot militären: agerande. 

Einar Berg vid centralförvaltningen i Eskilstuna säger att försvaret trots 

allt haft nytta av fästningarna i hundratals år. 

— Det finns inga kommuner som vill ta över fästningarna ock jag har svårt 

att tro att regering och riksdag skulle acceptera att försvaret säljer 

fästningarna. Militärmyndigheternas agerande är märkligt, eftersom det ändå 

kom mer att handla om statens panga till slut. Vi vet att försvaret ha ont om 

pengar men att flytta den från ena försvarsanslaget till de andra är 

meningslöst. Jag är övertygad om att militärmyndigheterna får se till att 

behålla ock vårda sina fästningar även i fort, sättningen, säger Einar Berg. 

— Vi har tagit över Varberg från de regionala myndigheterna och vi känner 

till att man i Göteborg vill bli av med både Känsö och Carlsten samt att 

Älvsborg fästning har diskuterats. Vi ha från fortifikationsförvaltningen 

ingen anledning att ta över an svaret för fästningarna. Det måste vara de 

regionala militärmyndigheternas uppgift. 

LASSE ANDREE 

 



 

Kungälvs kommun har redan tackat nej till att köpa 

Carlstens fästning på Marstrand. Foto: BENGT KJELLIN 


