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Medvind för det marina hemvärnet 

 

MARSTRAND (GT): Just nu har det marina hemvärnet vind 

i seglen. 

— F ler och f ler människor blir intresserade av vår verk-

samhet och framförallt har synen på oss blivit positivare, sä-

ger Bo Nordlund, 53, som är sjökapten och chef för det marina 

hemvärnet i Göteborg och södra Bohuslän. 

Medvind 

för marina 

hemvärnet 

— Vi har folk av alla kategorier och i alla åldrar i våra led, säger Bo 

Nordlund, som till vardags är lärare på Sjöbefälsskolan i Göteborg. 

Från Ungdomar som nyss gjort sin värnplikt till pensionärer. 

— I grunden önskar vi att man har en marinmilitär bakgrund. Men 

intresset för kusten, för försvaret, är i sig nog. Alla får ju utbildning, 

Fiskarna utgör en viktig del i det marina hemvärnet: 

— De står ju vid sina instrument fyrtio veckor om året och är helt 

suveräna.  

Ett antal fiskebåtar är kontrakterade och kan rycka in med' mycket 

kort varsel. 

Motiveringen har blivit större, allt fler vill vara med. Inte minst 

dykare och kustjägare. Vi saknar emellertid radarutbildad personal. 

— Det har skett en klar skärpning på alla nivåer. Man är utom- 

ordentligt klar över allvaret och man är oroad över att allmänheten 

inte inser vilken verksamhet  som pågår. 

 



Är skickliga 

— Vi vet med säkerhet att de vi har emot oss är oerhört skickliga. De 

har under många år övat och övat i våra skärgårdar och när det gäller 

att manövrera i u-läge är de bättre än många andra. 

— Det har gjorts observationer av mycket hög substans inne i 

Göteborg och helt nära Göteborg och det av mycket omdömesgillt sjö-

folk, som plötsligt sett en ubåt för om stäven: En ubåt som visat hela 

tornet! 

— Sommargäster har sett ubåtstorn rakt nedanför den egna, stugan 

o s v. 

Trots det finns det de som tvekar, som inte tar risken att göra bort 

sig. T o m bland fiskarna som istället för att ringa gått och grunnat och 

grunnat över sina iakttagelser och först när spåren är kalla hört av sig. 

 

Nu ska det sägas att den höjda motivationen återfinns också 

bland "vanligt folk". Det finns alltså större intresse än tidigare och 

en positivare syn. 

Tveka inte, ring in dina eventuella observationer direkt!. Det är ingen 

skam om det visar sig att det inte var en ubåt du såg. 

Telefonnumret är 031/690000, säger Bo Nordlund. 

Ha gärna en kamera med ombord – fotografera det du ser. 

 


