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”Di blåe och di gröne” 

 

Långedrag: Den 6 november sattes formellt punkt för marinens 

varande på Nya Varvet. Det skedde när chefen för 

mateielförvaltningen vid Västkustens marinkommando, 

överstelöjtnant Fred Backlund satte saxen i det blågula bandet och 

invigde det nya stora centrala fredsmaterielförrådet på KA 4. 

Det betyder att västkustens marinkommando nu finns inom ett och 

samma staket med alla sina delar. Det är slut med pendlandet mellan 

Nya Varvet och Käring-berget för både civil och militär personal. "Di 

blåe och di gröne" samsas nu m a o under samma tak. 

Under ett år har en gigantisk flyttningsoperation genomförts under 

ledning av "flyttningsgeneralen", kapten Christer Norlander, chef 

för fredsförråden. 

— Det är egentligen inte över helt ännu. Vi jobbar över varje kväll 

fortfarande med att få över de sista prylarna, men den mesta 

materielen som behövs för övningarna kan vi ändå nu lämna ut från ett 

ställe, säger han. 

 



 
Varsågod — kapten Christer Norlander räcker över saxen till överstelöjtnant Fred Backlund som höll 
invigningstal och klippte det blågula bandet. I bakgrunden förrådsmästare Arne Antonsson. 
 

Hanteringen av alla de tusentals prylarna sker nu också med hjälp av 

den senaste datatekniken. Slut är letandet hylla upp och hylla ner 

efter skruv nummer si eller så. Slut är sökandet i pärmar och 

papper efter vem som fått ut vad och var grejorna för tillfället 

befinner sig. Datorn håller reda på allt och ger besked på några 

sekunder. Ordning och reda och sannolikt mindre svinn. 

— Arne Antonsson, den civile förrådsmästaren, och hans personal har 

lagt ner ett enormt jobb på att få förrådet att fungera så perfekt 

som möjligt. De har varit med från allra första början och bestämt i 

detalj hur allt ska vara för att både passa dem och kunna ge 

effektivast möjliga service åt förbanden, förklarar Christer 

Norlander. 

Nästa steg i utbyggnaden på KA 4 blir återinvigningen av den om-och 

tillbyggda militärrestaurangen om några veckor. Den får kapacitet att 

fylla hungriga magar på lite drygt 600 personer. 

Till invigningen av centralförrådet hade inbjudits 150 personer, de 

flesta från militära myndigheter, men också bl a representanter för 



de nya ägarna till Nya Varvet och företag man har  

att göra med i samband med den stora utbyggnad som sker just nu för 

att göra "gamla" KA 4 till en modern örlogsbas. 

Hemvärnets musikkår svarade för den musikaliska underhållningen 

och efter invigningsceremonin bjöds gästerna på en rundvandring 

avslutad med kaffekalas. 
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