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Svante Kristenson är ny kommendant på MKV/KA 4 från i dag. Han är 

inte nöjd med försvaret av västkusten -men vi skall göra det bästa av 

situationen. Foto: BENGT CHRISTIAN 

Nye kommendanten  på KA 4: 

Enklare lägga ned än krympa förband 
— Det är enklare att helt lägga ned ett förband än att krympa 

det omgångsvis, säger översten Svante Kristensson. 

Han är från i dag ny kommendant på MKV/KA 4 i Göteborg och 

skall med stadigt minskande resurser bädda för ett effektivt 



försvar av västkusten. 

Vi har inte längre råd att hålla centrala kurser för frivil-

ligförsvaret — trots att vi behöver detta mer ån någonsin nu. 

Men vi skall klara vår uppgift ändå. Nu finns åtminstone klara 

besked om kommande verksamhet. 

Överste Kristenson — från idag bär han dessutom fyra stjärnor 

— är inte pessimistisk, men väl medveten om att han har 

övertagit rodret på en skuta som läcker både här och där. Situatio-

nen är inte avundsvärd. 119 anställda har meddelats om "över-

talighet". Inom ett år skall dessa ha avgått med pension, omsko-

lats för annan statlig tjänst eller på annat sätt hamnat utanför de 

egna rullorna. 

Under det osäkra läge som rått under flera år har dessutom 19 

yrkesofficerare hoppat av den militära tjänsten, vilket gör att 

det råder brist på befäl. 

— Vi har inte den beredskap vi skulle behöva på västkusten, 

erkänner han oförbehållsamt. Andra landsdelar prioriteras. 

Ubåtsincidenter och flygkränkningar har gett andra förband 

draghjälp i deras krav på personal och utrustning. 

 Stort täckningsområde 

— Det betyder i klartext att för varje ubåt, som siktats på ost- och 

sydkusten får vi mindre resurser att sikta några här på 

västkusten. Vi har dessutom ett mycket stort område att täcka — 

från Strömstad i norr till Sundet i söder. 

Den nye kommendanten sammanfattar förbandets verksamhet i 

tre underavdelningar: 

Vakta, skydda och försvara! 

Vakta — innebär en effektiv underrättelsetjänst, att kunna 

samordna med tull och sjöbevakning. 

Skydda = kunna ingripa med inneliggande åldersklass och 



stambefäl. 

Försvara = att svara för snabb mobilisering med funktionsdugliga 

krigsförband. 

Men allt detta, understryker Kristenson med skärpa, innebär 

utbildning på västkusten. 

 Inte bra! 

— Nu har chefen för marinen slagit fast de ekonomiska ramarna 

och dessa innebär att vi i framtiden kommer att ha 600 man i 

åldersklassen och 600 anställda. 

—  Vi måtte jobba inom de ramarna. Situationen är bättre än 

för något år sedan — men den är inte bra! 

Stämningsläget är därför inte det bästa på det hårt drabbade 

förbandet. 

Det finns dock en hel del att göra, menar överste Kristenson. 

 Färre kurser 

— Vi skall satsa mer på krigsförbandsövningar — där skall vi 

argumentera hårt för att få fram pengar. Däremot blir vi tvingade 

av den krassa ekonomiska verkligheten att minska på de centrala 

kurserna för de olika frivilligorganisationerna. Och ändå är dessa 

så viktiga för försvaret. 

— Vi blir också tvungna att minska vår rekrytering av blivande 

befäl. 

Kommendanten är glad över att det i alla fall nu finns beslut på 

hur verksamheten skall bedrivas. 

 Belåten 

— Får vi nu bara vara ifred och inte drabbas av nya förändringar 

inom den närmaste framtiden skall det trots allt gå bra. Det är 

bara att sätta igång och arbeta! 

Han är mycket belåten med dagens soldater — de har bättre civil 



utbildning än förr och försvarsviljan är hög. Resultaten blir 

bättre år för år. 

Det var en gammal dröm som gick i uppfyllelse, när Svante 

Kristenson kom till Göteborg. 

 Hemförbandet 

— Jag var uttagen som kulspruteskytt i Kristianstad, men jag 

ville till västkusten och Göteborg när jag mönstrade 1958. Då var 

jag tvungen att genomgå officersutbildning och det har jag förstås 

inte ångrat. 

— Jag bar KA 4:s kragspeglar från det året, men utbildningen 

skedde i Karlskrona och sedan har jag varit på andra förband 

runt de svenska kusterna. Först 1981 kom jag till mitt hemför-

band! 

— Här trivs jag! 

SVEN ULLGREN 


