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Den som uttalade dessa ord i 
tidningen Barometern i samband 
med den stora försvarsuppvis-
ningen på Öland den 1 oktober 
var överste Berne Gustavsson, 
initiativtagare och projektledare 
för Totalförsvar Öland.

Efter ett par års pandemiuppehåll blev det 
äntligen dags igen för Sveriges sannolikt 
största försvarsuppvisning, vilken liksom 
tidigare ägde rum i den gamla hamnen i 
Stora Rör på Öland. Mitt under skördefest-
en den 1 oktober. Och den här gången blev 
det verkligen en uppvisning som hette duga. 
Höstvädret visade sig från sin bästa sida och 
åskådarna strömmade till. En preliminär 
uppskattning ger vid handen att besöksan-
talet var rekordstort och  över tiotusen.

Stor försvarsuppvisning
Under det intensiva dagsprogrammet blev 
det uppvisning av fl era försvarsgrenar och 
frivilligorganisationer. Bl a fl yguppvisning 
med JAS Gripen, ytbärgning med helikop-
ter, fallskärmshoppning och mycket mer. 
Tyngre försvarsmateriel än tidigare trans-
porterades över Ölandsbron, som för övrigt 

fi rade 50 år dagen innan. När försvarets 60 
ton tunga stridsvagn 122, en utveckling av 
tyska Leopard 2 och av Discovery Channel 
utnämnd till den bästa tunga stridsvagnen 
genom tiderna, skulle över bron, var det 
bara att stänga av för annan trafi k.

SK7RN:s nödradiosystem i 
centrum
Men ölänningarna själva visade också upp 
egen utrustning och kompetens att sätta in i 
läge av kris. Ett exempel är Ölands Radio-
amatörer, SK7RN, som berättade om hur 
man medverkar till att göra Öland tryggare 
genom det nödradiosystem, som man med 
stora frivilliga insatser och stöd från lokala fö-
retag och organisationer, utvecklat och driver 
i samarbete med de båda kommunerna.
– Jag tycker det var mycket bra att Radioa-
matörerna var med i år och presenterade sin 
verksamhet och framför allt det radiosystem 
som är tryggt att veta att det fi nns, men 
förhoppningsvis aldrig behöver komma till 
användning, säger projektledaren för Total-
försvar Öland, överste Berne Gustavsson. 
– I den tid vi lever nu är det en trygghet att 
det fi nns backup till de kommunikationer vi 
länge tagit för givet.

Gör Öland tryggare
– Vi har gjort vårt nödradiosystem obero-
ende av internet. Vi har därför byggt upp tre 
relästationer, en i Böda i norr, en i mitten 
av ön i närheten av Borgholm och en i när-
heten av Mörbylånga i söder, berättade Erik 
Nyberg, ordförande för Ölands Radioama-
törer SK7RN, för publiken när han tog plats 
på scen.
– Mellan relästationerna sänder vi på radio-
länk. Från dessa täcker vi områden så stora 
att vi kan upprätthålla förbindelse över hela 
Öland och en bit in på fastlandet. Alltså mer 
än ett helt landskap.

Tekniken som Ölands Radioamatörer 
använder bygger på beprövad FM-teknik 
och man har varit noga med att inte försöka 
uppfi nna hjulet en gång till.

Till kommunernas tjänst
– Avsikten är att SK7RN ska hjälpa kom-
munerna med deras mest grundläggande 
kommunikationsbehov. Från kommunernas 
krisledningsgrupper, till viktiga kommunala 
funktioner och aktörer samt till de män-
niskor som bor i de två ölandskommunerna, 
berättade Erik vidare.

SK7RN har ett 15-tal nödradiolådor be-

  Radioamatörer redo att täcka upp i kris
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– ”Tryggt att veta att de fi nns”

Radioamatörernas tält tilldrog sig stort intresse där det stod placerat mitt bland övriga viktiga samhällsfunktioner.
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stående av Ericsson transceivrar i 700-serien 
lokaliserade till kommunala enheter där det 
fi nns reservkraft, bland annat äldreboenden 
på olika platser i kommunerna. Mobila 
enheter kommer att strömförsörjas från bat-
terier och fordon.

Mycket stor exponering av 
amatörradio
Givetvis var det inte bara nödradio som fö-
revisades när vi nu fi ck chansen att presente-
ra amatörradio i allmänhet och Ölands dito 
i synnerhet. Flera av våra medlemmar hade 
anmält sig som operatörer och kom resande 
från långt in på fastlandet. Konditionerna 
var kanske inte de bästa på HF men några 
QSO blev det.

SM7GXQ Peter tog tillfället i akt att 
demonstrera sin specialitet, svxlink, vilket 
han gjorde med bravur med hjälp av en 
storbildskärm framför SK7RN:s tält.

Hög WOW-faktor
Men nödradiolådor och svxlink i all ära. 
Den för många besökare säkert häftigaste 
insatsen av oss radioamatörer stod säkert 
SM7MQE Enar för, när han kopplade upp 
de kraftfulla scenhögtalarna mot JAS-piloten 
Martin Lindström (med rätt att utföra 
luftakrobatik). Via Enars fl ygradio presen-
terade Martin sig för publiken medan han 
dundrade fram över ölandsbron i riktning 
mot Stora Rör.

Wow-faktorn var hög och förhoppnings-
vis var det åtskilliga besökare som lämnade 
totalförsvarsdagen med en något reviderad 
uppfattning om vad de där radioamatörerna 
egentligen sysslar med. 

Länkar:
[1] https://totalforsvaroland.se/
[2] https://www.sk7rn.se/2022/01/15/vi-gor-oland-tryggare/
[3] https://issuu.com/skef/docs/skef_news_2-2022_-_5g_i_skogen_-_elektronik_som_st/20

Amatörradion överbryggar generationsgränserna. Här delar ve-

teranen SM7XXQ Jan-Olof med sig av sina erfarenheter till Julle 

Juliusson, som påbörjat sin väg mot ett certifikat.

SM7DMY Göran visar Berne Gustavsson och Camilla Thure, 

krisberedskapssamordnare i Mörbylånga kommun, hur en enkel 

handapparat kan användas för kommunikation över hela Öland 

och långt in på fastlandet.

SM7NJD Åke demonstrerade nödradio-

apparaterna i de öländska kommunernas 

informationstält på försvarsdagen.

SM7MQE Enar satt vid kontrollbordet 

framme vid scenen och kopplade upp 

JAS-piloten Martin så att han kunde tala 

till publiken medan han dundrade in över 

Ölandsbron i nära ljudhastigheten.

Texten till höger är publicerad i tid-
ningen ”SKEF News” nr 2/2022 där 
den ingår i artikeln. ”Kommunikation 
i extraordinära lägen”.
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