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Marinchefen – Min utredning om KA 4 dröjer 

 

Marinchefen Viceamiral Bengt Lundvall gjorde på 

onsdagen ett kort besök vid det nedläggningshotade Älvsborgs kust-

artilleriregemente KA 4. Hans ärende var att till regementet överlämna marinens 

guldsköld till bästa idrottsförband. Det var fjärde gången KA 4 erövrade 

utmärkelsen. - Jag vill inte göra någon organisationsändring som jag förlorar, 

pengar på, säger Lundvall till G-P med anledning av diskussionerna om 

regementets framtid. Han tvivlar på att Försvarets fredsorganisationsutredning, 

FFU, hinner få färdigt ett betänkande till i maj.  

 

 

Marinchefen Bengt Lundvall och tjänsteförrättande regementschefen för KA 4 

överstelöjtnant Clas Rundqvist beundrar det vandringspris som följer med seger 

i kampen om marinens guldsköld. I bakgrunden några av förbandens duktiga 

idrotssmän . Foto: Alf Weihed. 

 

- Jag undersöker nu om det är möjligt att flytta grundutbild-

ningskontingenten till Karlskrona samtidigt som vi tjänar pengar på det. 

Finns det utbildnings- och förläggningsmöjligheter utan att man bygger 

någonting, så  sparar man ju pengar.  

- Om jag skulle börja bygga nytt lönar det sig inte, fastslår marinchefen.  

Amiral Lundvall har ännu inte kommit överens med FFU om när han skall 

föredra utredningen av den marina organisationen i Karlskrona. 

Undersökningarna där är ännu inte klara.  

- Så mycket är klart att marinen minskar. Jämfört med förra året drar vi 



ned med 500-600 värnpliktiga. Så många färre kommer vi att ge 

grundutbildning varje år inom flottan och kustartilleriet. Större delen är 

på flottan och i Karlskrona frigörs utbildnings- och förläggnings-  

möjligheter,  

Marinchefen har inget klart alternativ till att lägga ned KA4, under 

förutsättning att det lönar sig.   

- Allt jag har sagt - och kommer att säga här t o m - är att jag måste 

spara pengar för att få materiel. Alla är väldigt bittra för att jag lägger 

upp jagaren Gästrikland och förstör utbildningen. Men vad göra?  

Bengt Lundvall. som anlände till Göteborg just ombord i Gästrikland, 

tillägger med en viss skärpa:  

- Men jag bestämmer inte först om KA 4:s öde, jag utreder först. FFU bör 

nog vänta tills de har fått vår utredning, annars lär de inte kunna lägga 

fram ett betänkande som bygger på några studier, De får vänta och se 

vad vi kommer fram till, om de vill få ihop någonting!  

I sitt anförande till KA 4:s idrottsledare och idrottsmän i den, moderna 

idrottshallen sade marinchefen, att regementet är känt för att vara ett 

bra idrottsförband.  

- Det sätt på vilket idrotten bedrivs här är efterföljansvärt. Ni har 

också arrangerat militära idrottstävlingar på ett alldeles utmärkt sätt. 

Det är med andra ord inte så konstigt att ni vinner. Ni har ju lagt manken 

till. Ni har velat vinna!  

Lars Borgström 

 


