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KA 4 museum 

 

Vid tiden för 

sammanslagningen 

av Västkustens 

Örlogsbas (ÖrlbV) 

och Göteborgs 

Kustartilleriförsva

r (GBK) till 

Västkustens 

Marinkommando 

(MKV) 1982 föddes 

inom KA4 

Kamratförening 

tanken på att 

genom att skapa 

ett museum 

dokumentera 

Kustartilleriets 

historia på 

västkusten. 

På hösten -83 

började arbetet 

med att 

iordningställa en utställning i ett uttjänt förråd på "fortområdet". 

CM sköt till pengar och den 31 maj 1985 invigdes "KA4 museum". 

"Stugan" blev snart för trång men pengar uppläts för att bygga en 

utställningshall för skrymmande materiel, pjäser, fordon mm vilken 

stod klar hösten -91. Nu pågår arbete med att i "Gamla markan" 

iordningställa en visning av materiel från vissa specialtjänster som 

underhåll, sjukvård, m fl. 

Det är ett tiotal pensionerade officerare som genom id6ellt arbete 



möjliggjort denna uppvisning av KA-historian. Det äldsta föremålet är 

en kulspruta från 1889 och det yngsta är en robot med modellår 1952. 

Jag vill rekommendera alla att göra ett besök. Museet kommer då att 

vara ett "Nostalgotek" för den äldre där man återser många gamla 

bekanta eller en bra "Lärobok" om vad som en gång varit grunden till 

det KA vi har idag. 

Öppettider och andra direktiv för besök framgår av artikel på sista 

sidan i detta nummer. 

Gunnar Hellekant 

 

Aktuellt från KA 4 museum: 

På förekommen anledning meddelas att de pensionärer, som ser till att 

verksamheten vid museet fungerar inte tillhör inventarierna i 

museet. Därför är vi tacksamma om att beställningar om 

förevisningar av museets samlingar kommer till oss om möjligt några 

dagar före avsedd tid. 

Om vi får veta önskemålen i tid 

ställer vi upp på alla veckans dagar 

och på alla tider på dygnet, men 

även för oss behövs viss 

planeringstid. Beställning kan ske 

onsdagar 1000-1300 per telefon 69 

24 97 eller vid besök i museet 

under samma tid. 

Övriga tider kan beställningar ske hos C KA 4 sekreterare, telefon 

69 27 40 (under arbetstid). 

Om det -brinner" kan beställning ske på undertecknads 

bostadstelefon. 

För Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg 

Museikommittén 
Gustav Lundberg Sammankallande 


