
Den siste varvspolisen 1980-09-30 

 

På onsdag är varvspoliskåren i Karlskrona ett minne blott. Den siste september går nämligen Edvin Pettersson, den 

siste civila militärpolisen i pension Med anledning av detta har han skrivit en historik om varvspolisen här i 

Karlskrona.  

 

Det var redan på 1850-talet som det diskuterades om att skaffa fram en poliskår för att kunna bevaka Örlogsvarvet i 

Karlskrona. Den 1 januari 1873 bildades Flottans poliskår och det tog ungefär två år att forma den. Uppgifterna 

var att förhindra stölder på varvet samt också utgöra en vaktkår i staden och söka efter stulet gods där man ofta 

hjälpte stadens poliser. Den första kommissarien var en överkonstapel från Stockholms poliskår.   

 

Sökande til den nya poliskåren i Karlskrona kom annars från tidigare som poliser, kronolänsmän, bruksbokhållare, 

matroser i kungliga flottan, postiljoner, stadsfiskaler, fyrvaktmästare etc. I början av 1900-talet var poliskåren 

kommissarie samtidigt chef för stadens poliskår. Han hette Mårtensson och hade tidigare varit landsfiskal. Den 1 

januari 1937 bestämdes det att kåren skulle kallas marinens poliskår och personal från marin skulle företrädesvis få 

anställning. När det andra världskriget utbröt sattes kåren på hårda prov.  

Det var då man utarbetade ett speciellt legitimationssystem. På den tiden var antalet ingripanden för 

fylleriförseelser betydligt större än i dag, då knappast någon förekommer.  

 

På 1950-talet gjordes en överenskommelse med statens polisskola att varvspolisen skulle ha tillträde tilldennes både 

konstapels som befälsklasser. Därefter rekryterades endast folk med denna bakgrund. 1971 års avtal med avtal 

Avtalsverket och TCO fastslogs att tjänsterna för marinens poliskår skulle överföras till plutonofficerskåren. 

 

 I samband därmed anpassades lönesättningen för marinens poliskår till plutonofficerskårens nya löner och 

polisuniformen byttes ut mot plutonofficerens mer anonyma klädsel. MS /Försvarsdepartementet fastslog att den 

enskilda polismannen själv fick avgöra huruvida han ville begära transport till plutonofficerskåren eller kvarstå som 

civilmilitärpolis.  

Några av de äldre fördrog att bli kvar i sina gamla tjänster och har efterhand avgått med ålderspension. 1980-09-30 

avgår den siste och därmed är en unik kår ett minne blott! Ur Kv-Nytt 1980. 



 
 

 

 



 

 
 

 


