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Ny rationell örlogshamn för sammanslagen enhet. 

 

Kung Carl XVI Gustaf hedrades den 28 januari med namnsdagssalut från 

den gamla salutstationen på Lilla Billingen vid Nya Varvet 

— varpå ställets örlogsflagga halades och Göteborgs örlogsstations 440-

åriga historia ändades. På en ny salutstation på Nya Älvsborgs fästning 

kommer den 14 juli förddelsdagssalut att skjutas för kronprinsessan 

Victoria – varpå en ny örlogshamn i Göteborg tas i bruk mellan 

Tångudden och Käringberget på MKV/KA 4. 

I  en 80 miljoners nyinvestering på MKV/KA 4 på Käringberget håller en ny Göteborgs örlogshamn på att ta form, 

visar ställföreträdande chefen för MKV/KA 4, kommendör Per Larsson, och fortifikatören , överstelöjtnant Per Thurén.  



 

 

— Under de närmaste tre åren kommer här att nyinvesteras 80 miljoner 

kronor, säger ställföreträdande chefen för MKV/KA 4, kommendör Per 

Larsson, och fortifikatören, överstelöjtnant Per Thurn, och visar runt. 

Av besparingsskäl måste försvaret och här marinen spara och 

rationalisera. 

MKV/KA 4 och Göteborgs 

Här har vi redan kommit långt med kajförstärkningar. En direktväg 

härifrån och in i KA 4-området är påbörjad. Förberedelser är vidtagna 

för förrådsanläggningar, säger kommendör Larsson och överstelöjtnant 

Thurn allt medan entreprenadmaskiner dånar på i örlogshamnen. 

Inne i KA 4-området år grundarbeten igång för ett nytt kansli-husannex 

med 140 rum för den marina förvaltningen. Här rör det sig om 

monteringsfärdiga moduler. 

Överges inte 

Verkstadslokaler och smörjhall ingår i 80-miljonersbyggena på 

Käringberget liksom en större ombyggd militärrestaurant och så 

ombyggnad av en logementslänga jämte tillbyggnad för värnpliktskontoret. 

Detta skall flyttas från Säve i mitten av 1988. 

Men Säve överges inte för den skull. Kvar är helikopterdivisionen. Och för 

den skall ombyggnader göras. 

— Sammantaget är det här en vidareutveckling av MKV/KA 4, 

örlogsstationen och helikopterdivisionen. Denna enhet som personellt 

minskat från 1 300 till 700 och skall ner till 670 år 1989 behövs mer än väl 

med en grund-och reputbildning av årligen 1 200, sammanfattar 

kommendör 


