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KA 4 ger inte upp 
 

 
— Kampen för KA 4 — som egentligen är en kamp för hela Västkustförsvaret 

— är ingalunda slut. Fredsorganisationsutredningens betänkande föreligger 

snart klart och kommer sedan att gå på remiss fram till november. Då får vi 

reda på vilka reella synpunkter överbefälhavaren och chefen för marinen har. 



Det kommer att bli en lång het sommar! 

Överste Lars Ahlström — regementschef på KA 4 — har ännu inte fått ta 

del av varken ekonomiska eller effektivitetskalkyler som övertygat honom om 

att det skulle innebära någon som helst fördel för det svenska försvaret i sin 

helhet, för marinen eller för kustartilleriet om hans regemente ansågs 

överflödigt och sålunda bortrationaliserades. Snarare menar han att ÖB ar-

gumenterar med i sammanhanget mycket farliga hypoteser. 

 Det är möjligt att det krävs rationaliseringar av marina ledningsförband på 

Västkusten för att reducera de stigande personalkostnaderna i det svenska 

försvaret, men jag ställer mig mycket tveksam till om vi sparar något genom att 

KA 4 läggs ner, säger överste Ahlström. 

 Vi har ett bra fungerande förband, där de olika enheterna och skolorna på ett 

effektivt sätt drar fördel av varandras resurser. Vi har den erforderliga öv-

ningsterrängen och övningstrupperna, bra tekniska hjälpmedel samt därtill 

förmånen att kunna samöva i de fortifikatoriska anläggningar och andra 

anordningar som ingår i Göteborgs kustartilleriförsvars krigsförband. 

Utbildning på rätt plats 

- Under 200 000 tjänstgöringsdygn per år ger regementet de värnpliktiga den 



grundläggande utbildning som de behöver för att just kunna betjäna de 

försvarsanläggningar som skall finnas på Västkusten. 

Detta gäller såväl tunga som lätta batterier, minspärrtroppar, stabs- och 

trossbatterier. 

Utbildningen sker alltså där personalen i händelse av förstärkt 

försvarsberedskap eller mobilisering skall verka och under ledning av den 

befälskår, som verkligen känner sitt område. Sålunda finns här den ut-

bildningsplattform som man alltid eftersträvar. 

Därtill kommer att Västkusten genom de aktiviteter som idag bedrivs på KA 4 

har en incidentberedskap och därtill i händelse av kuppförsök kan ha sitt befäl 

på plats inom fem timmar. Skulle dessa personer befinna sig på andra platser i lan-

det måste man troligtvis räkna med ett par resdagar. 

60 procent göteborgare 

- KA 4 utbildar för egen räkning cirka 240 värnpliktiga som tillförs Göteborgs 

kustartilleriförsvars krigsförband per år och av dessa är upp emot 60 procent 

rekryterade från Stor-Göteborg och dess skärgård (miniörerna). Under den 

period som kallas grundläggande krigsförbandsutbildning sammanförs huvud-

parten av de fyra skolorna och batterierna till en bataljon som under hela tiden 

utbildar och arbetar inom spärrbataljons ram på krigsorganisationens 

grupperingsplatser, omtalar överste Ahlström. 

Man behöver inte vara någon kvalificerat utbildad militär för att genast inse 

vilka fördelar detta innebär – fördelar som skulle försvinna samtidigt med KA 

4:s eventuella bortrationalisering. Därtill kommer att den befintliga 

krigsmaterielen erhåller en genomgående årlig tillsyn, vilket naturligtvis också 

är något effektivt. 

 

  _ KA 4 ä också speciellt eftersom det är fyra centrala skolor som dominerar 

verksamheten. Befälsskolan, Radarskolan, Marinens Sjukvårdsskola och 

Instruktörsskolan. Detta betyder att regementet i genomsnitt har en 

personalstyrka på 750 elever med minimisiffran 550 i september och maximum 

910 i februari. Det finns sålunda en jämn tillgång av värnpliktiga och stamelever 

året runt vilket höjer insatsberedskapen i Västkustförsvaret. 



 

Bra rekrytering 

Tidigare har bristen på befäl skapat svårigheter i utbildningsverksamheten, 

men i dag är befälssituationen tillfredsställande och rekryteringsläget också 

gott. Göteborg med alla dess utbud och dess kust- och skärgårdsmiljö är en för 

de flesta attraktiv stad. Från och med i år är tillförseln av pluton- och 

kompaniofficerare större än avgångarna för första gången på tio år och som ett 

annat exempel kan nämnas att man har 200 sökande till 50 reservofficersplatser, 

medan armen har problem att fylla sina rekryteringsbehov. 

- Likaväl som vi sålunda har, 

lätt för att få bi-a 

officerare har vi tillgång 

på bra lärare med minst 

adjunktkompetens för in-

struktörsskolan - ett 

läroverk i miniatyr - samt 

teknisk expertis från 

Chalmers när det gäller Ra-

darskolan och 

sjukvårdsexpertis från 

sådana betydande sjuk-

vårdsanläggningar som Sahl-

grenska och Östra sjukhusen 

till marinens 

sjukvårdsskola. Det blir 

svårt att erbjuda liknande 

effektivitet någon annanstans, säger överste Ahlström. 

NATO:s transporter 

Lars Ahlström var försvarsattaché i Oslo under åren 1973-77 och försökte då 

bland annat bilda sig en uppfattning om NATO:s möjligheter och vilja att i ett 

kris- eller krigsläge försvara allierade förstärkningsförband till nordflanken i 

Europa, speciellt då Norge. 

- Det mesta av mina kunskaper inom dessa områden är av hemlig natur, men så 



mycket kan jag klart avslöja att det kommer att röra sig om en omfattande 

militär transportverksamhet över och på havet mot våra västra grannländer - 

Norge och Danmark. Det är vidare med tanke på de för Warszapakten vitala 

förbindelserna mellan Östersjön och Nordsjön lättsinnigt att tro att man 

inte har noga genomarbetade planer för ett överraskande anfall på 

Danmark. 

Landets sårbara strategiska i läge inbjuder till att Danmark kommer att dras 

in i varje framtida europeiskt krig. Det är alltså nödvändigt att betrakta hela 

västra Skandinavien som ett enda marint konfliktområde i ett eventuellt 

nytt storkrig. Ja, enligt min uppfattning det mest aktuella området i nuläget, 

säger överste Ahlström. 

Förstärk marina försvaret! 

sitt betänkande om totalförsvaret säger 1974 års utredning bland annat: 

"Vårt land innehåller inte områden av primärt strategiskt intresse för 

stormaktsblocken. Kontrollen av sådana områden i vår närhet förutsätter inte 

nödvändigtvis kontroll av svenska områden. Däremot kan svenskt territorium 

beröras i samband med operationer syftande till att nå kontroll över för 

stormaktsblocken viktiga områden på Nordkalotten, Skandinaviens västkust och 

vid Östersjöutloppen. För vårt vidkommande kan därvid främst norra och 

södra Sverige samt Västkusten komma att beröras av sådana operationer". 

- Det finns sålunda redan en prioritering av försvaret av den svenska 

västkusten. Och därför måste de stridsdugliga marina förbanden finnas 

kvar .  Ja, enl igt min uppfattning borde de i stället för att hotas av 

uttunning i stället vara prioriterade för förstärkning. Flottan med fler 

stridsfartyg och kustartilleriet med moderna eldledningsutrustningar. 

"En lovartskust" 

- I ett krig mellan stormakterna kommer enligt min uppfattning Västkusten att 

bli samma lovartkust som under åren 1940-41. Enbart denna  

neutralitetsvaktssituation torde vara nog för at motivera ett ökat – eller 

åtminstone bibehållet marint försvar på Västkusten. Och därför skall vi också ha 

kvar KA 4, säger överste Ahlström 

 

I Norge har Försvarskommissjonen klart slagit fast att sjöförsvars-  och 



försvarsanalysen visar att kustartilleristridskrafter bör tillmätas en betydande 

tyngd i försvaret under kommande år. Visserligen är investeringarna i fasta 

batterier geografiskt bundna och representerar mer långsiktiga bindningar än 

andra försvarsåtgärder. Likaväl visar kostnads/effektivitetsberäkningar att 

kustartilleribatterier bör vara högt prioriterade länkar i försvaret av de mest 

utsatta delarna av norskt territorium.  

 

Vi borde ha en liknande syn på kustartilleriet i vårt land, slutar överste Lars 

Ahlström, som också är angelägen om att betona att det inte är av några 

känslomässiga själ som an så bestämt protesterar mot en eventuell nedläggning av 

sitt regemente.  

 

Nedläggningen skulle innebära en sådan allvarlig sänkning av det svenska försvaret 

ambitionsnivå som ingen av oss som tror på alliansfrihet i fred och neutralitet  i 

krig kan tolerera. 

 

Lennart Crusner 


