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Sändlista 
Medlemmar 
Sekreteraren i Samordningsenheten för kamratföreningarna i Boden 
Sally Sundbom Fästningsguiden i Norr AB 
 
 
 

Inbjudan till visning av Rödbergsfortet 
 
Datum: 2020-10-27 
Tidpunkt: 09:30-ca 11:30 
Plats: Rödbergsfortets parkering Boden 
 
Sista sommaren på fortet 
Hämtat ur Norrbottens kuriren 2020-07-18. 
 
För 20 år sedan startade Sally Sundbom tillsammans med kollegorna Henry Rova och Mats 
Johansson besöksverksamheten på Rödbergsfortet. Det här blir sista sommaren på fortet för 
Sally. Senast vid årsskiftet övertar Bodens kommun verksamheten och det läggs under 
Bodens försvarsmuséum.  
 
Rödbergsfortet 
Information hämtad från Fästningsguidens hemsida http://fastningsguiden.com/om-
rodbergsfortet/. 
 
Bodens fästning vid Luleå älv består av fem fort med kanoner i pansartorn, spridda kring 
Boden. Rödbergsfortet ligger söder om staden och var det sista som togs ur bruk, vilket 
skedde så sent som år 2000. All utrustning bevarades intakt. 
 
De fem forten skulle stänga ute eventuella fiender från Sverige under 1900-talets båda 
världskrig. Rödbergsfortet är en imponerande byggnadsanläggning, idag klassat som 
byggnadsminne.  
 
Fortet uppfördes 1903-1908. Det bestyckades ursprungligen med fyra stycken 15 cm haubits 
m/06 i pansartorn rn/04, fyra stycken 8 cm kanoner m/94-04 i pansartorn m/03 samt åtta 
stycken 6 cm kanoner m/07 i kaponjärlavett m/07. Det är samma bestyckningsalternativ, som 
nu finns bevarat på Mjösjöberget.  
 
Kärnanläggningen är på tre sidor omgiven av en sprängd grav. På den västra sidan är berget 
eskarperat till ett stup. I slutet av 1970-talet moderniserades fortet avseende bestyckningen, 
varvid 15 cm haubitserna ersattes med moderna 12 cm kanoner m/24. 
 
I anslutning till fortet och norr därom har ett modernt batteri DQODJWV�L�VHQ�WLG��´6DWHOOLWHQ´� 
med två stycken 12 cm kanoner m/24. Till fortets yttre försvarsanordningar hör bl.a. även två 
observationsplatser och fvra infanteriskansar, belägna på Rödbergets sluttningar samt 
strålkastarbanor, söder respektive norr om fortet. 
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Deltagare 
Vid mer än 25 deltagare delas vi in i två grupper.  Medlemmar ur övriga kamratföreningar 
samt egna medlemmars anhöriga är också välkomna att delta. 
 
Kostnaderna för medlemmar ur egen förening betalas av Försvarets Logistikveteraner Boden. 
Deltagare ur övriga kamratföreningar och egna medlemmars anhöriga betalar 100 kronor/ 
person och erläggs kontant vid besöket. Vi avser genomföra fika efter visningen och bjuder på 
fikabröd - vänligen ta med varm dryck.  
 
Välkommen! 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Kennet Eriksson 
    
Anmälan senast 2020-10-22 till 
Sören Lövkvist 070-264 25 83 el 
E-post: s.lovkvist@comhem.se  


