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Foto: Jamshid Jamshidi

Föreningen för militärhistoriskt bevarande i Märsta försöker rädda en bunker som finns.

Bunker från Kalla kriget i Märsta

Publicerad: 17 november 2014 kl 11:19

Någonstans i Märsta finns en bunker, en av få bevarade av sin sort och nu försöker Föreningen för
militärhistoriskt bevarande i Märsta att rädda den: - Det finns inte så många av dessa kvar i landet, säger
Nicolas Suk, lärare och medlem i föreningen.

Föreningen för militärhistoriskt bevarande i Märsta skulle på lördagen öppna upp bunkern som finns
någonstans i Märsta. Anledningen till att vi inte offentliggör platsen är för att minimera risk för
vandalisering inte för att den är hemlig fortfarande. Bunkern ska ha bommats igen på 70-talet. Föreningen
har varit inne i den för cirka åtta månader sedan och det är som en resa tillbaks i tiden:
- Det var en obehaglig känsla när man går in med tanke på att där skulle statsledning, kanske
kommunledning och andra viktiga personer sitta. Det finns slussar, själva bunkern är 200 kvadrat skulle
jag tro med plats med 10-14 personer, ett L-format ledningsrum, allt finns där inne, dammsugare, bestick,
koppar, askkoppar, eget elverk, avlopp, två torrmuggar och även toalettpapper med texten får bara
användas i krig, säger Timo Lipitsä som är med i föreningen.

Atombomb i Häggvik
Utanför finns även en antenn kvar på en kulle från tiden, idag används den säkerligen som mobilmast. På
området ska man ha övat för om kriget skulle komma. Nicolas Suk som är medlem i föreningen men även
lärare till vardags tror att bunkern skulle skydda vid ett mindre atombombsanfall med nedslagsplats i
Häggvik eller kanske Södertälje. Han ser ett stort historiskt värde i bunkern:
- Historiskt sett är det häftigt, många skolungdomar fattar inte idag vad kalla kriget var och hur nära det
var. Tar man hit ungdomar så kommer de fatta innebörden och att det var realistiskt

Bunkrar rivs i hela landet
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Exakt årtal för när bunkern byggdes är oklart för föreningen men man vill ha tillgång till den för att
bevara den och även ha som föreningslokal. På andra orter i landet försvinner bunkrarna i snabb takt,
försvaret har tidigare varit ägare till denna bunker i Märsta men nu ska kommunen vara ägare. Låsen på
den byttes nyligen ut varpå föreningen kunde inte komma in på lördagen. Målet nu är att äska pengar från
kommunen så att den blir kvar och inte rivs för att ge plats åt bostäder eller liknande som fallet varit i
andra delar av landet. Det kan enligt föreningen även finnas en till i Sigtuna men det är inte bekräftat.

Kullen där militärövningar skedde samt innehöll en antenn för att militärledningen skulle kunna behålla
kontakten med omvärlden. Foto: Jamshid Jamshidi.
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