
 

 

Arbetet 1978-12-22 

 

Skall KA4 läggas ned? Stor oro inför regeringens beslut 

 
GÖTEBORG: — Vi väntar ned spänning på regeringens förslag om KA 4:s  

framtid. 

— Enligt vad vi vet tyder ingenting på att regeringen följer gamla 

överbefälhavaren Stig Synnergrens förlag och ligger ner KA 4. 

Det säger till Arbetet nyutnämnda 

stabs- och presschef på A 4 i 

Göteborg, överstelöjtnant Rolf Brix. 

 

- Vi hoppas att vi snart får 

slutligt besked om KA 4:as framtid så vi 

får arbetsro, säger överstelöjtnant Rolf  

Brix 

 

ORO 

Han kan dock inte dölja den oro han och 

många andra på regementet känner 

inför de många frågetecknen: 

-- Det ska bli skönt att snart få den 

här frågan ur världen så att vi år arbetsro, säger han. 

Ett av de sista större uppdragen general Synnergren fullgjorde var att 

tillsammans med sin försvarsstab och före detta marinchefen Bengt Lundwall 

föreslå att praktiskt taget hela KA 4 skulle läggas ler. Utom Radarskolan. 

PROTESTER 

Dessutom föreslog ÖB att man skulle flytta västra värnpliktskontoret i Säve på 

Hisingen till Västerberget invid KA 4 och pacera en ny försvarets 

medicinalfackskola till Göteborg. 

Förslaget väckte våldsamma protester — såväl från regements  

ledningen vid KA 4 som från fast anställd militär och civilanställd personal, 

fackliga organisationer, Göteborgs kommun och Göteborgs riksdagsmän. 

Och Försvarets fredsorganisationsutredning (FBU) med 

civilförsvarschefen Gunnar Gustavsson i spetsen gick emot ÖB och föreslog 

att KA 4 ska bibehållas men att Göteborgs kustartilleriförsvar och 

försvarsområde går samman med Örlogsbas väst vad beträffar vissa 

kansliuppgifter och på det viset spara cirka 120 tjänster. 



POSITIVT 

FBU:s förslag har i stort sett bemötts positivt från alla berörda parter i 

Göteborg. 

Rolf Brix kommer närmast från Militärkommandostaben i Visby (ett slags 

militärområde). Han blev 1958 fänrik vid KA 4 i Göteborg, 1967 flyttade 

han till KA 5 i Härnösand där han på kort tid blev både kapten, major och 

överstelöjtnant. Sedan 1972 tjänstgjorde han i Visby. 

Rolf Bris säger att "försvarsandan är god på Gotland". 

— Det visar inte minst det faktum att av öns 54.000 invånare är 12.000 

medlemmar i frivilligorganisationen Röda korset och 1.200 är med i 

hemvärnet, säger han. 

Därmed vill han inte ha sagt att inställningen till försvaret skulle vara sämre i 

Göteborg. 

— Göteborg har till exempel flest antal medlemmar i frivillig organisationer i 

hela landet, säger han. 

ÖPPEN ATTITYD 

Vidare vill Rolf Brix som presschef medverka till att KA 4 även i fortsättningen 

fortsätter att "visa öppen attityd till samhället".  

— Under det första halvåret i år hade vi 1.140 besökare från allmänheten. 

Bland annat i form av studiebesök. 

— Och just nu medverkar elever från Påvelundsskolan i ett studieprojekt som 

även omfattar kontakt med det militära livet på KA 4, säger han. 

 
 
 


