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KA 4 skolor får inte flyttas! 
 

Av KARL HENRIK SAX 

GÖTEBORG (GT) — Verksamheten i allt väsentligt på KA 4 kommer att 

finnas kvar. Huvuddelen av personalen kan känna sig trygg. 

Nye chefen för marinen, viceamiral Per Rudberg kona med ett ganska 

tryggt besked när han besökte KA 4 i Göteborg. 

Den utbildning som sker på Västkusten är kolossalt viktig för försvaret, tillade 

han. 

Bild t v: Jag skall slåss – på min flank – för både 

KA 4 och Nya Varvet i Göteborg, säger nye 

marinchefen Per Rudberg. Till vänster i 

kustartilleriets uniform – sitter stabschef Bo 

Varenius.  

 

Med det menar marinchefen att både marinen och 

kustartilleriet ur försvarssynpunkt måste ha 

manskap som kan västkusten och skärgården utan och 

innan. Sådana kunskaper skaffar de sig bara genom att utbildas i Göteborg. 

— Men att garantera så och så många jobb i evighet — det går inte, tillade han. 

Fast huvuddelen av de anställda kan känna sig trygga. 

INGEN ANLEDNING 

Tummen ner alltså för de hotande nedskärningar som legat över bland annat 

KA 4 och Nya Varvet och som förre ÖB Stig Synnergren drog upp. 

— Det finns på KA 4 ett antal skolor, till exempel radar och sjukvård, som i 

och för sig kunde flyttas till andra orter. 

— Men det finns ingen anledning. Vi har helt enkelt inte råd. Lokalerna i 

Göteborg fungerar också bra, kommenterade Per Rudberg. 

ALLVARLIGT 

Hur känns det då att vara nyutnämnd marinchef? Jo, på sitt sätt inget vidare, 

sade Rudberg — och förklarade: 

-- Vi har bra personal och fin materiel. Inga dumma grejer. Men vi måste 

också få den kvantitet som gör oss avskräckande för en fiende. 

— Den nedrustning i anslag som pågår är utomordentligt allvarlig. Helst som 

både det marina och strategiska intresset för vår del av världen tilltar... 



FLER FARTYG 

Så både västkusten och resten av Sverige bör få fler fartyg och fler robotar 

--- i stället för att förband läggs ned. Det lovar marinchefen att kriga för. 

Men en liten brasklapp om KA 4 har han i alla fall: 

— Om KA 4 blir kvar som självständigt regemente? Ja, det beror på vad man 

menar med regemente. Men verksamheten i allt väsentligt skall bestå. 
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Nye marinchefen 

- KA 4 skall finnas kvar 
— Verksamheten i vid KA 4 skall finnas kvar. Det behövs ett försvar runt hela 

vår kust! Det konstaterade nye marinchefen, viceamiral Per Rudberg vid sitt 

första besök i Göteborg i går. 

— Det är fel, som många anser, att koncentrera försvaret till vissa bitar av vår kust, 

sade man. I stället måste vi satsa på att ha baser runt hela kusten, eftersom 

fienden betraktar oss som en enhet och inte som ett 

land uppdelat i småbitar. 

Per Rudberg pekade också på vid KA 4: 

— Det är mycket viktigt att de som utbildas sätts in iden 

miljö de skall verka i. Och det kan inte göras annat än på 

platsen och kräver dessutom tid. 

— I och för sig, fortsatte han, skulle man kunna 

förlägga skolor på andra ställen men det har vi i dag inte 

ekonomiska resurser till och det är inte heller önskvärt. 

Besöket i Göteborg i går är ett led i den nye 

marinchefens arbete att göra sig bekant med försvars-

enheterna runt om i landet. I dag får västkustens 

örlogsbas besök. 

 

KA 4 skall bevaras, anser nye marinchefen, viceamiral Per Rudberg 

  



 

 

 


