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Nu skall de före detta försvarsanläggningarna Sturkö 
och Tjurkö skansar samt batterivärn Djupasund bli 
intressanta besöksmål. Projektet skall vidmakthålla 
de kulturhistoriska värdena och skapa kulturhisto-
riskt intressanta miljöer för besöksnäringen.  
   Anläggningarna skall skötas av Sturkö samfällig-
hetsförening och Tjurkö intresseförening.  
   För att göra anläggningarna intressanta som be-
söksmål har föreningarna som ambition att kom-
binera anläggningarnas värde med öarnas skär-
gårdskultur och dess kustanknutna produktion och  

industri. Stenindustrin uppstod till exempel som en 
direkt följd av materialbehov till fästningarna. Detta 
kommer att ske genom anläggandet av vandrings-
leder, skyltar, guidekartor och dylikt. 
   Ett mål med projektet är att skapa arbetstillfällen, 
skapa ett intresse och engagemang för ungdomar 
och lokalbefolkningen avseende närmiljöns kultur- 
och militärhistoria, bidra till ungdomsverksamhet 
samt göra befintliga turistnäringar på öarna än mer 
intressanta.  
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Sturkö samhällsförening
förening har länge kämp
de unika försvarsanlägg
på Sturkö och Tjurkö oc
intressanta besöksmål. 
därför Karlskrona komm
ningar av Fortifikationsv
Tjurkö skans samt batte
   Skansarna är två infa
1904 och var i bruk und
kriget, men har senare 
övningar. Batterivärnet 
bestod ursprungligen av
1889. Pjäserna ersattes
kanoner och en pjäs.   
   Innan kommunen tog
flera diskussioner förts,
niska och kulturförvaltn
föreningarna på Sturkö 
tionsverket, avseende ö
skötsel och underhåll av
Kulturförvaltningen best
förprojektering av Bleki
Sturkö skans för att ska
ningens skick och vad s
säkra anläggningen och
Fortifikationsverket har 
anläggningarna och städ
kring. 
   Anläggningarna utgör
endast ett fåtal liknande
landet. De utgör även e
metoder att anordna sk
band och vinna fördelar
innovationer. Ett annat 
anläggningarna ger en b
otaliga människor arbet
åratal av svensk bereds
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Syftet är att kunna beva
sar samt batterivärn Dju
de kulturhistoriska värd
riskt intressanta miljöer

 
Ansvarig utgivare: 
Verksamhetsledare
Tommy Svensson, 
tommy.svensson@
 

rund 
  

  

 och Tjurkö intresse-
at för att försöka bevara 
ningarna som är belägna 
h omvandla dem till 
Den 1 april 2006 övertog 
un tre försvarsanlägg-
erket; Sturkö skans, 
rivärn Djupasund.  
nteriskansar som anlades 
er första och andra världs-
använts som förråd och vid 
anlades också 1904 och 
 fyra 57 mm pjäser modell 
 tio år senare med tre fasta 

 över anläggningarna har 
 dels internt mellan tek-
ingen, dels externt med 
och Tjurkö och Fortifika-
vertagande, framtida 
 anläggningarna.  
ällde även en antikvarisk 
nge museum avseende 
ffa kunskap om anlägg-
om behövde utföras för att 
 dess framtida bevarande. 
därefter till viss del säkrat 
at områdena runt om-

 ett bevarandeintresse då 
 anläggningar finns i 
tt kulturarv som visar olika 
ydd, samordna olika för-
 genom vapentekniska 
stort värde ligger i att 
ild av de miljöer där 
at, övat och levt under 
kap. 

Området där anläggningarna är belägna är idag 
igenväxta, då ingen betning har förekommit 
sedan Fortifikationsverket delvis röjde under 
våren 2006. För att göra områdena till intres-
santa besöksmål måste röjning av träd och sly 
göras och fårstängsel sättas upp. Föreningarna 
kommer sedan att ha får som betar där.  
   Till varje skans finns fyra ingångar som delvis 
är belägna under jord. Som skydd för att ingen 
besökare skall trilla ner, behöver skyddsräcken 
runt ingångarna sättas upp. Invändigt behöver 
väggar målas.  
   Föreningarna kommer också att sammanställa 
material om anläggningarnas historia och göra 
kartor och skisser som skall åskådliggöras på 
informationstavlor inom- och utomhus.  

 

Resultat 

 

yfte 

ra Sturkö och Tjurkö skan-
pasund och att vidmakthålla 

ena och skapa kulturhisto-
 för besöksnäringen. 

 Adress: 
  Leader+ Blekinge 
0708-88 71 04 Thornska villan 
leaderblekinge.se 370 10  Bräkne-Hoby 
Målet är att Sturkö skans, Tjurkö skans och 
batterivärn Djupasund skall kunna bibehållas och 
utvecklas till attraktiva besöksmål som visar 
kultur- och försvarshistoria.  
   Målet är även att anläggningarna skall kunna 
skötas av Sturkö samfällighetsförening och Tjurkö 
intresseförening. För att vidmakthålla de kultur-
historiska värdena och undvika igenväxning krävs 
kontinuerligt underhåll och reparationer samt 
stängsling och betning av områdena. Anlägg-
ningarna behöver även säkras mot vilt- och 
personskador. För att göra anläggningarna 
intressanta som besöksmål har föreningarna på 
Sturkö och Tjurkö som ambition att kombinera 
anläggningarnas värde med öarnas skärgårds-
kultur och dess kustanknutna produktion och 
industri. Stenindustrin uppstod till exempel som en 
direkt följd av materialbehov till fästningar. Detta 
kommer att ske genom vandringsleder, skyltar, 
guidekartor och dylikt.  
   Målet är dessutom att projektet skall skapa 
arbetstillfällen, skapa ett intresse och engagemang 
för ungdomar och lokalbefolkningen avseende 
närmiljöns kultur- och militärhistoria, bidra till 
ungdomsverksamhet samt göra befintliga 
turistnäringar på öarna än mer intressanta. 
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