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MKV-chefen 60 år - Spansk ryttare i avskedspresent 

 

 

Chefen för Militärkommando Väst, Göteborgs kommendant, 

översten av första graden Thor-björn Ottoson, Wirséns väg 11 på 

Nya Varvet, fyller 60 år i morgon 6 september. 

Katrineholm är hans födelseort. I Karlskrona 

växte han upp och tog studentexamen. Den anrika 

örlogsbasen hade han inpå sig. Men kustartilleriet 

intresserade honom mera. Och det hade han god 

fysik för. idrottade mycket. Var sprinter. 

Gjorde 10,9. Så än i denna dag är han måttligt 

imponerad av Garpenborgs 10,6. 

Om vårt försvar raljeras det alltid: ,"varför 

göra något enkelt när det kan göras invecklat". 

Så när Thorbjörn Ottoson bestämt sig för, att bli kustartillerist 

blev det, alls inte att inställa sig på näraliggande Kungsholmens 

fort på KA 2 utan på Oscar Fredriks-borg i Vaxholm, KA 1. 

Thorbjörn Ottoson hade tagits ut till den tuffaste av all militärut-

bildning --- kustjägare. Som officer kom han sedan att göra en 

snabb karriär. Det blev både försvarsstaben och marinstaben och 

förste lärare i taktik på sjökrigs-skolan. 

Kustjägaren sändes därefter på ett års högre utbildning hos 

den amerikanska marinkåren. På det blev han chef för 

kustjägarskolan i Vaxholm. 

1980 utnämndes han till överste 1:a gradens samt Fo-befälhavare 



och kustartillerichef i Göteborg. Vid sammanslagningen av de 

marina fredsförbanden i Göteborg 1981 blev han ställföreträ-

dande militärkommandochef och 1 oktober 1983 utnämndes han till 

chef för Västkustens militärkommando tillika kommendant i 

Göteborg. Här kom den 190 cm långe kustjägaren att verkligen 

visa välgrundad gå-påar-anda. Högtalare har han aldrig behövt. Han 

har röstresurser nog, när så behövs. 

I öppenhjärtliga samtal med Göteborgs riksdagsmän och 

försvarsutskottet lyckades 

Thorbjörn Ottoson få enhälligt stöd 

för att rädda KA 4. Så rätt nöjd kan 

han sista september överlämna sitt 

göteborgska trippelbefäl till 

efterträdaren Svante Kristensson. 

Dessförinnan är han beredd på en 

invasion av gratulanter på sin jämna 

dag på torsdag. 

 

Spansk ryttare i avskedspresent 

 

Klockan 12 på söndagsnatten gick överste 

Thorbjörn Ottoson, kommendanten på MKV/KA 4, i pension. In i det sista 

utsattes han för präktiga överraskningar. Av vännen och trätobrodern 

från I 15 i Borås, den legendariske Henry "Sir Henry" Magnusson fick 

han den ovanligaste gåvan — en s k spansk ryttare. Ett stormhinder i 

stabilt rundvirke och taggtråd. 

Runt mittstången satt en rosett i guld och svart — I 15:s färger. 

— Vi år ständigt beredda att försvara västkusten, skämtade Sir 

Henry och syftade på årtalet 1719, då Älvsborgs regemente efter 

 

Här får du, skämtar Sir Henry 

och lämnar över en s k spansk 

ryttare till vännen och 

trätobrodern Thorbjörn 

Ottosson, nybliven 60-åring 

och avgången kommendant på 

MKV/KA 4. 



ilmarscher tog sig till Göteborg och hjälpte till att slå tillbaka dansken. 

Thorbjörn Ottoson tog emot gåvan i samma skämtsamma stil som den var 

given. 

— Den kan vara bra att ha — fast jag tror inte att den skall placeras i 

den egna trädgården. 

Den forne kommendanten, som nyligen fyllde 60 tänker dock inte helt 

lämna det militära. Han går nu över i reserven och några planer på att 

pensionera sig i det civila har han inte heller. 

— Jag har fått många anbud och några nappar jag säkert på. 

Enligt rykten lär jobb som säkerhetschef på ett storföretag ligga bra 

till . . . 

 


