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Astrid går till Marinen 

Astrid byter skepnad 

 

Senaste tillskottet i den svenska örlogsflottan är trålaren Astrid av 

Rörö, samma fartyg som förra månaden deltog i spaningarna efter en 

ubåt i Hakefjorden. Marinen har nu övertagit trålaren och den 25 januari 

döps hon till Rörö och skiftar till tretungad flagg. 

Den 4 januari övertog marinen 

ägaransvaret för Astrid vid besiktning i 

Tånguddens hamn, j som i 

fortsättningen blir bas för t Rörö. Hon 

får det nya namnet vid en dopceremoni 

med riksdagsledamoten och 

försvarsivraren Kerstin Ekman som 

gudmor. I marin tjänst, underställd 

chefen för Marinkommando Väst, går 

Rörö under beteckningen vedettbåt och får ubåtsbevakning som 

huvuduppgift. 

Fartyget är 90 fot långt, byggt i plast vid Karlskronavarvet för åtta år 

sedan. Köpesumman uppges ligga kring tio miljoner kronor. Fartygstypen, 

en minsvepare, finns redan i marinen, och ligger i Göteborg. I det civila 

har den nya vedettbåten gått under beteckningen ringnots/häcktrålare. 

Under fiskaren Leif Johanssons befäl var hon kontrakterad av marinen 

för vissa bevakningsuppdrag vid sidan av sin normala uppgift inom 

fiskerinäringen. I utrustningen finns hydrofon och asdic, marinen har 

installerat viss utrustning, som nu kommer att kompletteras med marina 

system. Om beväpning ingår i den nya utrustningen är inte offent-

 

Den 9 december i fjol upptäcktes en 

till tretungad flagg. 



liggjort, bemanningen kommer emellertid att vara militär. Och Leif 

Johansson får skaffa sig en ny notdragare. 

 

 

Astrid byter skepnad 

 

HMS Rörö — det är marinens senaste tillskott i jakten på främmande 

undervattensfarkoster. Astrid II, som trålaren tidigare hette, byter nu 

jakten på fiskstim mot u-båtsjakt. Kerstin Ekman (fp), som döpte 

fartyget, vill att fiskare och marinen ska kunna dela på fartyget i 

framtiden: 

— Det har jag motionerat om 

i riksdagen flera gånger, 

säger hon. 

För 10,5 miljoner kronor 

har marinen köpt in trålaren 

av fiskaren Leif Johansson, 

som ägt båten i åtta år. 

— Redan vid byggnationen 

ut, rustades Astrid/Rörö för 

militära ändamål, säger han. 

Den hår använts vid bl a u-

båtsjakten i Hakefjorden och 

vid olika övningar. 

Rörö, som av marinen går 

under beteckningen 

vedettbåt, är tänkt att bli 

den första ersättaren för de 

cirka 13 vedettbåtar marinen 

ska byta ut. Rörö är 90 fot 

lång, byggd i plast och 

utrustad med hydrofoner. 

Senare kommer Rörö att 

bestyckas med en 20 mm 

automatkanon. 



Besättningen blir i storleksordningen 8-10 personer beroende på 

uppdragets art och längd. Marinen anser att den här typen av båtar är 

ett utmärkt komplement till örlogsfartygen vid spaning. Om sådana 

här inköp är framtidens melodi för marinen återstår dock att se. 

Speciellt många fartyg av den här typen existerar inte. 

Leif Johansson säger i en kommentar till försäljningen: 

-- Nu får marinen ta över. Men det är klart, ringer de, så ställer jag 

naturligtvis upp och hjälper till. 

 


