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Göteborgs kuppberedskap sämre om KA 4 läggs ned 

Kuppberedskapen i och strax utanför Göteborg, skulle avgörande förändras om 

Älvsborgs kustartilleriregemente KA 4 minskades eller lades ned. Det säger 

överste Kjell Werner, chef för 

Göteborgs och Bohusläns 

försvarsområde och Göteborgs 

kustartilleriförsvar i en intervju 

med . G·P. Idag finns det ett 

kuppförsvar året runt. av 

Göteborg.  

Med en avveckling av KA 4 

eliminerar man det kupp-

försvaret. Inte bara 

kuppförsvaret utan hela 

mobiliserings-organisationen blir 

osäkrare på västkusten.  

Löst utkast, är överste Kjell Werners omdöme om överbefälhavarens idé om att 

förlägga ett detachement av kustartillerister för att fylla de mest angelägna 

beredskapsbehoven (Foto: Alf Weihed) 

 

Som direkt ansvarig för kuppförsvaret är det naturligt att överste 

Werner ser med oro på vad den pågående genomgången av den marina 

organisationen i Göteborg skall leda fram till. I hans stab anser man att 

det går att genast börja strömlinjeforma den militära ledningen och för-

valtningen i Göteborg, oberoende av KA 4 och krigsorganisationens 

utveckling.  

 

- Vi har den uppfattningen att man för in minskningar av 

krigsorganisationen på Västkusten som en orsak till att även 

kustartilleriförbandet här, KA 4, måste minskas eller läggas ned, säger 

överste Werner.  



- Vi uppfattar detta som ett något bakvänt resonemang. Man går in och 

tummar på något så allvarligt som krigsorganisationen för att motivera 

nedläggning av ett fredsförband.  

 D: Minförsvar 

KA 4 är ett mycket allsidigt sammansatt förband, framhåller Fo-chefen. l 

utbildningen finns vad vi kallar underrättelsefunktion (främst spaningsra-

darsystem ), sambandsutbildning och vad vi kallar stridsledningsfunktion. 

Sedan har vi den rena stridsfunktionen med artilleri och med robotar. Vi har 

också minförsvaret i inloppen och ovanpå detta underhållstjänst i form av en 

sjukvårdsskola. 

- Vi kan lösa många betydelsefulla uppgifter i ett skärpt läge. Vi har också ett 

anta, mineringar som har lagts ut i fred. De har mycket stor betydelse för 

beredskapen, t ex här på Västkusten i inloppen till Göteborg.  

- Mineringarna måste underhållas, så att de är i gott skick, ligger rätt och 

fungerar som de skall. Det gör förbanden som ett led i utbildningen. Det skulle 

vi inte kunna upprätthålls ifall KA 4:s minutläggningsdivision faller bort.  

o »Tulipanaros»  

- Skulle det bli skärpning, så är det åldersklassen där som direkt går ut och 

lägger ut ytterligare hamnförsvarsmineringar inom Göteborgs-området och 

andra viktiga områden närheten, berättar Kjell Werner. Om utbildningen 

fortsätter i Karlskrona, får minutläggarna komma upp och få kontakt. Med 

Västkusten under repetitionsövningarna, men det tillgodoser inte det löpande 

arbetet år från år.  

- Dessutom har man tvingats inskränka på repövningarna, så det där är nästan en 

"tulipanaros".  

Hela utbildningsorganisationen för repetitionsförbanden försvinner om KA4 

avvecklas. Ett tyngre ansvar läggs på krigsförbandscheferna och deras 

personal.  

- Det är en avsevärd försämring, betonar överste Werner. Det hela skall 

stöttas upp av en utbildningsorganisation, som ligger i Karlskrona. Man 

kan visserligen peka på att samma sak sker vid Norrlandskusten, men jag 

anser i alla fall att Göteborgsområdet har en sådan dignitet att man inte 

bör tillämpa den principen här.  

D »Upprörande»  

Chefen för kustartilleriförsvaret och hans medarbetare finner det litet 



upprörande att öB och chefen för försvarsstabens organisationsavdelning 

vid sitt besök i Göteborg förra veckan uppträdde som om de vore en 

expertinstans i utbildningsfrågor.  

- Det är de ju på intet sätt, säger. överste Werner. Här säger öB 

frimodigt att befälsskolan är en central skola, som man utan vidare kan 

lägga någon annanstans. Men därför att regementet är så allsidigt 

sammansatt är befälsskolan mycket väl lämpad att ligga just vid KA 4.  

Befälsskolans underrättelseutbildning, dess sambandsutbildning, dess 

radar- och stridsledningsutbildning, eldledningsutbildning och sjukvårdsut-

bildning är ju knutna till de olika skolor som finns inom den marina 

organisationen i Göteborg. Utan att blanda in marinchefens expertorgan så 

säger man bara:  

"Ja, det är en central skola. Den kan vi lägga någon annanstans",  

- Vi tycker att det är litet snabba drag. 

D Svaga punkter  

De marina enheterna på Västkusten försvagas kraftigt genom att jagare 

och fregatter snart försvinner. Enligt överste Werner försvagas inte 

kustartilleriet inom försvarsområdet lika mycket. Det försvagas dock på 

vissa väsentliga punkter.  

Försvarsstaben har tänkt sig att luckor som uppstår genom att vissa KA-

batterier försvinner eller inte moderniseras skall kunna fyllas ut med 

rörligt kustartilleri. 

Vi frågar hur chefen för kustartilleriet bedömer dessa möjligheter: 

- För det första anser jag rent taktiskt/tekniskt att rörligt 

artilleri inte är lämpligt inom det egentliga Göteborgsområdet. Sedan vill 

jag understryka, att om det rörliga artilleriet kommer hit, så är det i ett 

mycket hårt krisläge. Då kan man sätta frågetecken för om vi kommer att 

prioriteras, så att det kommer hit.  

,  

. D En bra »sköld»  

- Jag vill rikta uppmärksamheten på "skymningsläget" mellan fred och fullt 

utbrutet krig. Då är det av största värde att ha vissa utvalda 

beredskapsenheter för att s a s utgöra en sköld i försvaret, innan man drar på 

en fullständig mobilisering. KA-förbanden - bl a de fasta batterierna - är väl. 

lämpade 'för det ändamålet.  



Kjell Werner tycker inte att talet om marinens förankring på Västkusten är 

någon myt:  

- Nej, jag anser att andan från andra världskriget fortfarande finns kvar. Bl a 

därför att Västkusten upplevde kriget på mycket nära håll, vilket ostkusten -

Stockholm - inte gjorde. Jag träffar fortfarande folk ute i skärgården som 

minns krigshändelserna direkt från vad de har kunnat se ifrån stranden.  

D Gott klimat  

- Vi har fortfarande ett fint klimat att arbeta i. Det är inte tomma ord eller 

överord. I vårt dagliga arbete har vi mycket gott gensvar från alla skikt i Göte-

borg, när det gäller försvarets betydelse. Som bevis har vi en mycket livaktig 

frivilligverksamhet. I den här pressade situationen upplever vi ett fantastiskt 

stöd från alla håll, betygar överste Werner.  

Vid sitt sammanträffande med de marina personalorganisationerna sade 

överbefälhavaren att man inte kunde diskutera en nedläggning av KA 1 i Vaxholm 

därför att man inte kunde lämna inloppet till Sveriges huvudstad oförsvarat. Är 

det inte det man håller på att göra här i Göteborg nu?  

- Det anser jag verkligen. Därför borde man diskutera en avvägning mellan 

försvarsuppgifter på den sidan och på den här sidan, så att det inte  blir en 

fullständig utblottning på den här sidan.  
 

Lars Borgström 


