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Anders Svensson, befälhavare
på Sjöräddningssällskapets
fartyg Arizona i Söderhamn,
fick larm om att en motorbåt
fått drevhaveri utanför ortens
oljehamn. När han kom fram
till haveristen var redan en en-
het från Kustbevakningen på
plats.

– Det var fyra unga KBV-
killar i en gummibåt som låg
intill haveristen. Jag bad dem
hålla undan så vi kunde koppla
en tross och påbörja bärg-
ningen.

Kustbevakarna svarade att
det var räddningsbåten som
skulle hålla undan eftersom
man höll på att ta vattenprov
intill det trasiga drevet för att
se om någon olja läckt ut från
det.

Förutom den pågående
kontrollen väntade kustbeva-
karna också på ett åklagarbe-

slut om eventuellt miljöbrott.
– Det kan inte ha varit mycket

olja som läckt ut från det där
drevet. Jag tyckte att det var
löjligt eftersom det var precis
utanför oljehamnen där det
ändå finns en del olja i vatt-
net.

Åklagarbeslutet drog ut på
tiden samtidigt som vinden
ökade och mörkret föll. An-
ders Svensson, som ville ge-

nomföra bärgningen medan
det fortfarande var ljust, blev
irriterad.

– När det gått 45 minuter
frågade jag vad de höll på med,
säger Anders.

KUSTBEVAKARNA bordade
Arizona och frågade Anders
om han hade problem.

– Är det någon här som har
problem så är det ni, svarade
Anders Svensson.

Då lät kustbevakarna honom
göra en alkoholtest vilken vi-
sade att Anders var helt nyk-
ter.

– Givetvis var jag det. Det
var deras hämnd för att jag
var uppkäftig, säger han.

Svenssons och Kustbevak-
ningens beskrivning av hän-
delsen stämmer överens till
stora delar men på några punk-
ter skiljer de sig. Tony Holm-
berg är stationschef för myn-
digheten i Gävle och Hudiks-
vall:

– SSRS båten körde runt,
runt och svallade upp or-
dentligt. Det var inte profes-

sionellt, säger han och fort-
sätter:

– Tjänstemännen chocka-
des över språket han använde
till oss. De tyckte att han var
rabiat.

ENLIGT HOLMBERG blanda-
de Svensson också ihop sjöter-
mer och begrepp vilket sam-
mantaget ledde det till att man
misstänkte att han var onyk-
ter. Tony Holmberg anser att
hans kollegor gjorde en riktig
bedömning när de lät Svens-
son blåsa:

– Ja, som jag har fått det
berättat för mig. Jag har ingen
anledning att tvivla på det.

Andreas Arvidsson, opera-
tivt ansvarig på Sjöräddnings-
sällskapet menar att Anders
Svensson är en väldigt duktig
och välrenommerad skeppare.

– Jag finner det anmärk-
ningsvärt att måla upp vår skep-
pare som en dålig människa.
Kustbevakningen har sina poli-
siära uppdrag som vi inte kan
ha någon åsikt om. Vill de
stoppa oss så får de göra det.

Däremot finns det tillfällen när
det är mer eller mindre
olämpligt att stoppa våra
båtar. 

Tony Holmberg poängterar
att händelsen sticker ut och
att samarbetet med Sjörädd-
ningssällskapet är gott. 

Anders Svensson tog så illa
vid sig att han två dagar efter
händelsen sade upp sig från
jobbet som räddningsskeppare. 

– Han lämnade oss för att
han inte kände förtroende för
de där kustbevakarna längre.
Han kunde inte tänka sig att
samverka med dem i framti-
den, säger Andreas Arvidsson.

Händelsen inträffade i au-
gusti för två år sedan men Anders
är fortfarande bitter och be-
sviken på myndigheten.

– Kustbefolkningen och
Kustbevakningen är inte sams
längre. De är ute för att jaga
folk och inte hjälpa folk. Det
har ställt till det, säger han.

I tv-programmet SOS Som-
mar får tittarna en inblick i
det arbete som polis, ambu-
lans, brandkår och sjörädd-
ning gör i några av de mest
hektiska turistorterna i Sve-
rige. För andra året i rad har
TV3 valt att följa Sjörädd-
ningssällskapet i Dalarö. Från
midsommar till och med i

helgen har därför ett tv-team
varit med sjöräddarna på
uppdrag. 

– För oss innebär tv-in-
spelningen att vi får en möj-
lighet att visa upp det frivil-
liga engagemanget och vad
vi gör. Vi hoppas också att de
som tittar lär sig något, säger
Helge Skärlén på RS Dalarö.

Sjöräddarnas medverkan
under den första säsongen var
väldigt uppskattad, trots att
det är svårt för tv-teamet att
täcka skarpa larm.

– Det kommer inte vara

så mycket blod och olyckor
nu heller, utan mest bilder
från vårt förebyggande arbe-
te och vad som skulle kunna
hända om vi inte gjorde det.
Det visar att även medmänsk-
lighet är uppskattat, säger Helge
Skärlén. 

Teamet har även filmat un-
der några av stationens öv-
ningar. 

HELGE SKÄRLÉN tycker inte
att det finns någon risk för
att tv-teamet skulle kunna

störa dem i deras arbete. 
– De vet att de kan bli av-

släppta på en ö om det be-
hövs, de får inte hindra oss.
Och de måste alltid fråga
innan de filmar. Men det har
inte varit några problem.

Den andra säsongen av
SOS Sommar kommer att
börja sändas i höst eller vin-
ter, men den exakta tidpunk-
ten är ännu inte bestämd.
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SSRS Dalarö blir tv-kändisar
Under hela sommaren har Sjöräddningssällskapet
Dalarö haft sällskap av ett tv-team. Resultatet
kommer att visas i TV3:s program SOS Sommar
senare under året.

Sjöräddare fick nykterheten
kontrollerad under uppdrag

Fick sej på kroken
När Rolf Johansson i förra
veckan deltog i Stockholms
Stads fiskeutflykt för handi-
kappade 2 augusti lyckades han
fånga en sej. Under utflykten
fångades också ett 30-tal tors-
kar samt sandskädda, ström-
ming och simpa. LS

Lugnt på algfronten
Endast ett fåtal rapporter om
alger har kommit in de senaste
dagarna. Lokalt har det före-
kommit alger på Lisö och
mellan Nosten och Norrpada
har bälten med kristaller synts.
Några förgiftningsfall bland
hundar har dock förekom-
mit varför hundägare upp-
manas att ha kontroll på
hundarna när de rör sig efter
stränderna. LS

Minister 
till Mariehamn
Barn- och äldreminister Maria
Larsson besökte i måndags
Mariehamn på Åland. Där träff-
ade hon bland andra Carina
Aaltonen, social- och miljö-
minister i den åländska Land-
skapsregeringen. På Åland fick
Larsson även lära sig mer
om projektet ”Äldreomsorg
på distans”, en internetbaserad
stödtjänst för hemmaboende
äldre. LS

Mopedolycka 
på Värmdö
En moped och en bil krock-
ade vid middagstid i mån-
dags på Skärgårdsvägen i
Gustavsberg. Mopedföraren
fördes med ambulans till
sjukhus. LS
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Värmdö skolor 
ändrar namn
Nu när höstterminen startar
har några av skolorna i Värmdö
kommun ändrat namn. Det
gäller skolorna Ekedal och
Kvarnberget, som numera heter
Farstavikens skola. Skärgårds-
skolorna på Möja, Runmarö
och Svartsö skolor och för-
skolor, samt Sandhamns för-
skola, bildar tillsammans med
Djurö skola Värmdö skär-
gårdsskola. CT

Just när ett av Sjöräddningssällskapets fartyg
skulle undsätta en haverist kontrollerade Kustbe-
vakningen om räddningsskepparen var nykter.
Enligt myndigheten uppträdde skepparen otrevligt
varför man misstänkte att han var alkoholpåverkad.
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Anders Svensson slutade som
livräddare efter incidenten. 
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Medan räddningsskepparen väntade på att få bogsera haveristen passade Kustbevakningen på att kontrollera om han var nykter. Personerna på bilden har inget med texten att
göra. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN


