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Foto: Per Lunqe

JAG VILL INLEDA MED att önska god 
fortsättning på det nya året och det nya 
decenniet. Jag har gjort några tillbaka
blickar för att se vad som hänt under det 
förra decenniet och om vi kan dra några 
lärdomar inför framtiden.   

Beträffande rekryteringen allmänt till 
Sjövärnskåren, har vi efter tio år ungefär 
samma medlemsantal innebärande  
ca 4000 medlemmar. Medlemsantalet är 
väsentligt för att stärka vår röst.

Antalet ungdomar som årligen utbildas  
är detsamma nu som 2010 men det är 
uppdragsstyrt och bestämt av Försvars
makten. Vi kan dock enträget fortsätta att 
påverka i dialogerna för att öka antalet, 
inte minst med tanke på Försvarsbered
ningens syn på ungdomsverksamhet.

Rekryteringen till Hemvärn med 
marina uppgifter har tagit ordentliga kliv 
under förra decenniet men där finns mer 
att göra för att vi ska känna oss nöjda. 
Det är en av våra viktigaste uppgifter 
och behöver ett förnyat fokus. Kraven 
från Försvarsmakten är i det avseendet 
entydiga. 

Fartygsfrågan i dess helhet har natur
ligen varit ett ständigt diskussionsämne 
sedan 2010. Och konstigt vore annat för 
en sjögående organisation. Det kan med 
fog tyckas som om det har blivit en mer 
komplicerad diskussion. Mycket har berott 
på regeländringar med nya säkerhets
föreskrifter och kompetenskrav mm. 
Men, vi kan förmodligen se fram emot 
en stabilare verksamhet i det avseendet 
även om fartygens ålder inger oro. Detta 
blir troligtvis den viktigaste frågan i  
början av det nya decenniet.

Den enskilt mest utvecklade verksam
heten sedan 2010 har varit utbildningen 
för stöd till samhället vid olyckor och 
katastrofer. Då stod vi på ruta noll och 
idag på en ganska hög nivå efter ett 25tal 

övningar runt kusten. Den utvecklingen 
har varit imponerande och kommer att 
fortsätta. Den måste emellertid ges en 
något förnyad inriktning mot totalförsvar, 
helt i enlighet med Försvarsberedningens 
och MSBs inriktning.

Jag tror och förstår att Sjövärnskårens  
framtid kommer att starkt präglas av 
den nu pågående uppbyggnaden av 
totalförsvaret. För de som kunnat följa 
föredragningarna på Sälenkonferensen, 
är detta helt uppenbart. Där nämndes 
även offentligt de frivilliga försvars
organisationerna som överbryggande 
kunskapsbärare mellan det gamla och 
nya. I detta ligger även Försvarsmaktens 
kommande behov under den pågående 
förmågetillväxten.

Min slutsats är att vi nu ska arbeta  
för nya fartyg, öka rekryteringsansträng
ningarna, vara aktiva inom ramen för 
totalförsvaret, öka vår ungdomsutbild
ning samt ha kul.

Ledaren 
Att med backspegeln
se mot framtiden  

Text: Olle Andersson,  
Styrelseordförande Sjövärnskåren

https://www.cleardesign.se
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ÖB HAR FATTAT BESLUT om att 
Ewa Skoog Haslum blir ny marinchef 
från den 1 februari. Hon befordras 
samtidigt till konteramiral. Det skriver 
Försvarsmakten på sin webbplats.

Ewa Skoog Haslum har sina rötter 
inom ytstridsvapnet. Hon påbörjade 
sin karriär 1987 som radiotelegrafist 
ombord på HMS Stockholm. Ett antal 
olika tjänster ombord på korvett och 

Ewa Skoog Haslum ny marinchef

patrullbåt finns med i erfarenhets
bagaget. Ewa Skoog Haslum har bland 
annat tjänstgjort som artilleriofficer, 
stridsledningsofficer och sekond. Hon  
har även hunnit med en internationell 
insats i Libanon, UNIFIL, då hon 
seglade som fartygschef ombord på 
HMS Sundsvall. Ewa Skoog Haslum 
har varit chef 4.sjöstridsflottiljen och 
vicerektor för Försvarshögskolan.

Ewa Skoog Haslum tar steget från Försvarshögskolan till befattningen som marinchef. Foto: Per Lunqe

Två av tre föredrar 
hållbara transporter 
UNDER LÅNG TID har det funnits en 
föreställning om att Sveriges invånare 
önskar få sina varor så snabbt och billigt 
som möjligt, något som i sin tur gynnat 
mindre hållbara transportslag som 
lastbilar och flyg. En föreställning som 
inte stämmer, enligt en ny Sifounder
sökning. Det skriver Sjöfartsverket i ett 
pressmeddelande.

I Sjöfartsverkets sammanställning –  
”Sjöfarten och transporterna: Om sjö  
fartens möjligheter att bidra till de  
klimatpolitiska målen” som publicerats, 
presenterades också en ny Sifounder
sökning. Undersökningen visar att  
hela två av tre svenska konsu menter 
(68 procent) är beredda att välja en 
längre leveranstid för en beställd vara, 
om transportsättet är mer klimatsmart 
än det snabbaste transportslaget.

– Transportköparna inom närings
livet har sedan länge agerat efter logiken 
om lägst pris och kortast transporttid. 
Det är därför glädjande att hela två av 
tre konsumenter prioriterar hållbara 
leveranser framför korta transporttider, 
säger Katarina Norén, generaldirektör 
vid Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Undersökningen ger en rad nya 
insikter om hur Sveriges konsumenter 
resonerar kring transporter. En tredjedel 
(33 procent) uppger att de tar ganska 
eller mycket stor hänsyn till hur varor de  
köper i butik eller på nätet transporteras,  
från råvara till tillverkning och hela vägen 
till dem. Det är en andel som dessutom 
kan komma att öka i framtiden.

Två av tre sätter miljön framför snabba transporter 
till sjöss. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar
tränar alpint i lappländska fjäll

MED START FRÅN den 13 januari och 
under tolv veckor har besättningar från 
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 
genomfört övningar i Lapplandsfjällen. 
Under perioden täcktes Visbybasen  
tillfälligt upp av räddningshelikoptrar 

från Kristianstad och Norrtälje. Det 
skriver Sjöfartsverket på sin webbplats.

Det var övningar i högalpin terräng i  
Lapplandsfjällen. Målet med övningarna 
var att utöka Sjöfartsverkets förmåga 
att agera vid olika sjö och flygräddnings
insatser.

Under den tolv veckor långa övnings 
 perioden utgick en av Sjöfartsverkets 
räddningshelikoptrar från Kiruna, vilket 
samtidigt innebar att Sjöfartsverkets 
Visbybas tillfälligt var utan en statio
nerad helikopter. 

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 
är baserade på fem orter; Göteborg, 
Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå.  
Den tillfälliga baseringen i Kiruna har 
använts för vinterträning i högalpin 
fjällterräng sedan vintern 2015. 

Räddningshelikopter i lappländsk och högalpin miljö.  
Foto: Kustbevkaningen
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SOMALIA, inklusive Somaliland, bygger  
en kustbevakning med stöd av EU. Under 
november och december befann sig tre  
instruktörer från Kustbevakningen i 
Somaliland för att bedriva utbildnings
insatser.

– Vi är på plats för att dela med oss 
av den breda kunskap vi har inom svensk 
kustbevakning. Utbildningen täcker in 
allt från navigation och sjömanskap till 
service och underhåll av de tre ribbåtar 
som Sverige donerade till Somalilands 
kustbevakning förra året, säger Johan 
Norrman, operativ chef på Kustbevak
ningen, på myndighetens webbplats.

Utbildningen hölls i hamnstaden 
Berbera. Här finns också Somalilands 
största kustbevakningsstation med 
cirka 200 medarbetare. Stadens hamn
område kommer enligt plan att expan
dera kraftigt de kommande åren, vilket 
också innebär ett ökat behov av en rad 
olika kustbevakningsfunktioner.

Svenska utbildningsinsatser stärker kustbevakningen i Somaliland 
– Det här gäller inte minst inom det  

omfattande fiske som bedrivs i regionen, 
som behöver kontrolleras och följas 
upp, säger Johan Norrman.

Den första utbildningsveckan inne
höll uppstartsmöten, presentationer  
och praktiska lektioner. Utbildnings
deltagarna bestod av 14 rekryter och 

elva anställda från kustbevaknings
stationen i Berbera.

Det svenska stödet ges inom ramen 
för EUCAP Somalia– En del av EU:s 
program för kapacitetsuppbyggnad i 
Somalia och Somaliland. Syftet är att 
stödja Somalias förmåga att etablera 
och utöva civil sjöövervakning och 
brottsbekämpning.

En central uppgift för EUCAP Somalia 
är att assistera Somalias federala och 
regionala myndigheter att etablera och 
utöva de vanligaste kustbevaknings
funktionerna. Dessutom stöttar man vid 
polisiär övervakning i kustzonen, till 
sjöss och på land, inklusive förmågan 
att bekämpa piratverksamheten längs 
sin kust.

Arbetet skedde i nära samverkan med 
övriga EUmissioner och andra inter
nationella organisationer i området  
för att effektivt kunna stödja Somalias  
prioritering inom det maritima området.

UNDER NOVEMBER MÅNAD genom
fördes för första gången på 15 år 
skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 
i Göteborgs skärgård.

Det innebär att förmågan till att  
skydda viktiga leder in till Göteborg, med 
både minor och robotar, nu har ökat 
markant. En mycket viktig pussel bit 
för att säkra försörjningen till Sverige i 
händelser av kris eller krig. Det skriver 
Försvarsmakten på sin webbplats.

– Övningarna i november inkluderade 
både strid mot undervattensmål och strid  
mot mål på ytan. Att bekämpa hot i flera 
dimensioner är en av amfibie
förbandens styrkor, något som jag 
anser att medarbetarna vid 17:e 
bevak ningsbåtkompaniet och 
andra amfibiebataljonen tillsam
mans idag, har bevisat att vi har,  
säger major Marcus Appelgren, 
övningsledare.

Arbetet med att återinföra 
sjömåls robot 17 på västkusten 
är den del i att öka Försvars
maktens förmåga till att lösa 

KUSTBEVAKNINGEN och Försvars
makten har skrivit under en gemensam 
överenskommelse om förutsättningarna 
för Försvarsmaktens utnyttjande av  
Kustbevakningen vid beredskapslarm  
eller krig. Men också om de förut
sättningar som gäller vid särskild  
samverkan mellan de båda myndig
heterna.

Under höjd beredskap eller krig ska 
personal och material ur Kustbevak
ningen ställas till Försvarsmaktens 
förfogande för övervakning, transporter 
och andra uppgifter, något som kallas 
operativt ianspråktagande. 

– Det gemensamma arbete som 
drivit processen framåt till en överens
kommelse är ett led i att stärka banden 
mellan Kustbevakningen och Försvars
makten. Överenskommelsen har 
tydliga mål för det fortsatta arbetet 
vilket är ett viktigt steg i att stärka vår 
totalförsvarsförmåga, säger Försvars
maktens generaldirektör Peter  
Sandwall, på Försvarsmaktens 
webbplats.

Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg Starka band till sjöss
sina upp gifter här och nu med tilldelad  
materiel. Arbetet har planerats av 
Amfibieregementets personal sedan i  
våras. I och med avfyrningen av robot  
arna är nu rutinerna för skarpskjutningar  
med sjö målsrobot 17 på västkusten 
etablerade. Det innebär att de interna 
samarbeten som krävs för att genom
föra den här typ av övningar fungerar, 
och att dialogen med andra myndigheter 
nu är etablerad. Det här är samarbeten 
som är viktiga för att amfibiekåren, och 
där med Försvars makten, ska kunna 
höja sin förmåga.

Kustbevakare från Sverige instruerar somaliska  
kollegor. Foto: Kustbevkaningen

Sjömålsrobot 17 grupperas görs klar för skott.  
Foto: Jimmie Adamsson / Försvarsmakten
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DEN ÅRLIGA FÖRSVARS och säker
hetspolitiska rikskonferensen, anordnad av  
Folk och Försvar i samarbete med bl.a. 
Frivilliga Försvarsorganisationernas  
Samarbetskommitté (FOS), utspelade  
sig i år ett ganska snöfattigt Sälen, men 
om vädret var milt var både ämnena och 
diskussionerna under de tre konferens
dagarna desto hetare. Ämnena hanterade  
i huvudsak den försämrade säkerhets och  
försvarssituationen i både vårt närområde  
och omvärlden samt det kommande 
försvarsbeslutet. 

Fjorton frivilliga försvarsorganisationer 
av arton var på plats och Sjövärnskåren 
representerades av mig som förbunds
ordförande. Inför konferensen hade  
det inkommit en förfrågan från  
Kronprinsessans stab om ett möte med 
Sjövärnskåren och ett par frivilliga  
försvarsorganisationer till och under 
söndagseftermiddagen fick vi tillfälle att  
beskriva våra verksamheter, hur vi utbildar 
både ungdomar och vuxna, besätter 
befattningar inom Hemvärnet mm. 
Kronprinsessan visade stort intresse och 
hade många frågor. Särskilt intresserad 
var Kronprinsessan av vårt rekryterings

arbete och jag tog då tillfället att bjuda in  
Hennes Kungliga Höghet till vår sommar
skoleverksamhet. Kontakt är etablerad med 
Hovstaten, så nu håller vi tummarna att 
besöket går i lås. Det skulle betyda mycket 
för ungdomarna och för Sjövärnskåren.

Under frågestunden med Överbefäl
havaren på måndagen vidhöll jag den goda 
tradition som vår tidigare chefredaktör, 
Daisy Balkin, upprätthöll genom att vara 
första frågeställare. Jag tog upp det som 
bekymrar oss mycket i Sjövärnskåren, 
nämligen en kraftigt ökande byråkrati och  
höga kravställningar från främst Försvars  
makten som vi som en verksamhet med 
frivilligt engagerade och begränsade 
administrativa resurser har svårt att leva 
upp till. En problematik vi delar med de 
andra frivilliga försvarsorganisationerna. 
ÖB:s svar – det här måste vi lösa!

Den som är bekant med upplägget 
under Sälenkonferensen vet att för
middagarna är fria från föreläsningar, 
vilket ger möjlighet till olika samtal och 
möten. Jag tog tillfället i akt att prata 
mycket med både avgående Marinchef, 
Jens Nyqvist, och pågående, Ewa Skoog 
Haslum. Vi har ju en hel del frågor att 

Fruktbara  
samtal i Sälen

lösa ut med Försvarsmakten om våra 
fartyg, behörigheter, sommarskolor och 
övningsverksamhet och då Sjövärnskåren 
är Marinens primära rekryteringsbas 
är det viktigt att våra verksamheter 
samspelar samt att även högsta nivån är 
med på noterna. Jag tog också tillfället 
att sätta mig ned med Hemvärnschefen, 
Stefan Sandborg, vid ett antal tillfällen 
och diskutera både rekrytering, utbildning 
och båtfrågor. 

Sammanfattningsvis var det tre väldigt 
givande dagar med många fruktbara 
samtal för vår organisation. Av särskild 
vikt vill jag framhålla samtalen med 
övriga frivilliga försvarsorganisationer 
och insikten hos oss alla att många av 
våra utvecklingsutmaningar är gemen
samma och att det bästa sättet att vinna 
gehör för att lösa dem är att agera just  
– gemensamt! 

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

Stora bilden: Fr v Gabor Nagy, Annicka Engblom, Stefan Sandborg och Ewa Skoog Haslum i Sälen. Foto: Annicka Engblom
Lilla bilden: Kronprinsessan Victoria vill besöka Sjövärnskåren. Foto: Kate Gabor / Kungahuset



Sjövärnsposten var med i Roslagen när kåren hade ett välfyllt program. 
Veckan kulminerade i en eftersöksövning och då var Kustbevakningen  
med. På kårens bas, Yttra Hamnskär, var förstås ungdomar med på  
Autumn Camp och på eftersöksövningen. Sjövärnskåren blev certifierade  
för Basic SAR och Roslagskåren planerade för en stor krisövning i år. 
 

Text och foto: Per Lunqe

En vecka med 
Sjövärnskåren  
i Roslagen
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SVKungdomar ska placeras ut på som 
figuranter vid morgondagens övning som 
är finan sierad av MSB. De ska få en känsla 
för vad eftersök är. De har, summa 33 ung  
domar tillbringat höstlovet här, lärt sig 
navigera, de har övat sjukvård, slagit 
knopar och mycket mer. Nu är 17 ung
domar figuranter.

FYRHJULINGAR
Janne Erntsgård fortsätter med planen. 
Stridsbåten är med. Gråskär är med. 
Märsgarn med. Roslagens trossbåt Arn  
är med. Kustbevakningens miljöfartyg 
KBV 031 och semiribbåten KBV 429 är 
med liksom Sjöpolisen. Med är också 
Search and Rescue Sweden, SAR Sweden 
med fyra hundekipage och tre fyrhjulingar.

Arn går ut från Yttra Hamnskär tidigt 
lördag morgon, fartygschef är Johan  
Lindroth. Vid Räfsnäs lastas fyrhjulingar  
och hundar med förare ombord för 
transport till Yttra Hamnskär.

TRYCK
Övningen börjar straxt före klockan tio 
på lördagsförmiddagen. Det är tryck i 
övningen direkt. Övningsledningen,  
Peter Österman, agerar JRCC. Han skickar 
ut ett larm: Kanotister har försvunnit, 
liksom deras kanoter och en följebåt i  
höjd med ön Idskär. Niklas Gyllenström, 
befälhavare på KBV 031 agerar OSC,  
On Scene Coordinator. Han kollar  
vilka enheter som finns i närheten. De 
rapporterar deltagande till honom. Jag är 
med stridsbåten där Janne Erntsgård är 
fartygschef.

Söket börjar ta fart. 17 försvunna ska  
hittas. 10:40, Gråskär ser en liten båt. 
KBV 031 styr enheterna. 10:44, Arn har 
en observation på Idskär. Rapporterna 
går tätt på radion. Ungdomen Hampus 
Wikner drar på sig en överlevnadsdräkt i 
stridsbåten och går över till semiribbåten 
och till kustbevakarna Karin Lindqvist 

Kustbevakningen leder
kallt eftersök med tryck
EFTERSÖKSÖVNINGEN som Roslagens 
Sjövärnskår genomförde i Söderarms 
skärgård för sjätte året samlade sjövärns
kårister, Kustbevakningen, Sjöpolisen 
och SAR Sweden med hundar och 
fyrhjulingar. Sjövärnsposten var med.

Fredag kväll i början av november, 
Räfsnäs brygga en bit från Kapellskär: 
Jag blickar ut mot kompakt mörker. Inget 
händer. Men så dyker sex starka strål
kastare upp och inglidande kommer 
Roslagens Sjövärnskårs stridsbåt. Ur går 
Peter Österman och ungdomar som  

varit på hemortsutbildning på Yttra  
Hamnskär, tio distansminuter ut i skär
gårdens yttersta spets mot Ålands hav.

YTTRA HAMNSKÄR
Jag går ombord. Vid ratten Janne 
Erntsgård och bredvid honom Thomas 
Zetterberg. Sjön är lugn, snart är vi på 
Yttra Hamnskär, tidigare bas för  
Söderarms spärrbataljon, där Roslagens 
Sjövärnskår har sina utbildningar.

Janne Erntsgård, övningsledare, fin
slipar på övningsplanen, vilka öar som 17 

OSC Niklas Gyllenström har bra koll på eftersöket 
ombord KBV 031.

Medlemmar i SAR Sweden lastar på Arn. 

En vecka med 
Sjövärnskåren  
i Roslagen
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MED SJÖVÄRNSKÅREN
Under eftersöksövningen för Pontus 
Wennerberg logg på vilka som hittats, 
var och när. Hur är det att öva med 
Sjövärnskåren?

– Vi övar med dem som ställer upp. 
Det är ett bra sätt att lära känna varandra, 
säger Pontus Wennerberg.

André af Forselles är styrman på 
KBV 031. Han har ett förflutet på ubåt 
och i handelsflottan. Detta är inte första 
övningen han är med på där Sjövärnskåren 
deltar. Förra gången var för fem år sedan  
i vattnen vid Dalarö och Ornö. Och den 
här?

– Det är inte vanligt att så många  
försvinner, säger André af Forselles.

Sjövärnspostens eloge till kocken på 
KBV 031. Lunchen var jättegod.

”BARA FORTSÄTT”
Klockan 15 är alla figuranter hittade och 
övningen avbryts. KBV 031, 948 ton och 
52 meter fartyg går in bland öarna som 
ligger tätt vid Yttra Hamnskär. Peter 
Österman håller i genomgången. Niklas 

och Per Hedqvist. Överlevnadsdräkten 
kommer han att behöva, det är kallt och 
rått. Stridsbåten fortsätter och leder en 
krattsökning med semiribbåten och 
Sjöpolisen i höjd med Pärlskärsbådan.

GROPIGT
Sjön är lite gropig, stridsbåten går upp 
och ner, det gör också min frukost. Janne 
Erntsgård stävar upp mot KBV 031. Jag 
klättrar uppför lejdaren och två trappor 
senare är jag på kombinationsfartygets 
brygga, betydligt stabilare. Där står OSC 
Niklas Gyllenström med sjökort, radio 
och anteckningsblock. Han är koncen
trerad. Radiotrafiken går i ett. 

Jag pratar med besättningen. Pontus 
Wennerberg har varit sjövärnskårist, 
gjorde två sommarskolor på Dalarö 
Skans. Hur har ni det med aspiranter i 
Kustbevakningen?

– Vi tar in 20 om året, säger han.
Kustbevakningen har liksom alla 

organisationer personalomsättning, 
dessutom blir fartygen större och kräver 
därför större besättning.

Gyllenström tycker att allt gått bra. Han 
och besättningen hade inte planerat i 
förväg utan gick in i övningen och tog 
det som skulle tas. Han berättar hur han 
agerade som OSC.

– Lärande för oss? frågar Peter  
Österman.

– Fortsätt som i dag, det gick jättebra, 
svarar Niklas Gyllenström.

TVÅ OM ÅRET
Olle Andersson frågar, vad ger en sådan 
här övning Kustbevakningen?

– Den ger oss mycket, svarar Niklas 
Gyllenström.

KBV 031 är med i upp till två efter
söksövningar om året, så varje tillfälle tas 
tillvara.

Sjövärnskårens deltagande enheter 
och deras besättningar berättar om sina 
erfarenheter, att navigera i nya vatten 
och att det var bra att OSC var tydlig. För 
SAR Sweden var detta första övningen på 
vatten. De fick god assistans av Sjövärns
kåren som är vana vid vatten. 

Yttra Hamnskär i Söderarms skärgård är bas för Roslagens Sjövärnskår.
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ROSLAGENS SJÖVÄRNSKÅR har nu sett 
till att Sjövärnskåren centralt är certifierade 
att genomföra Basic SARutbildning i egen  
regi. Sjöfartsverket godkände på Yttra  
Hamnskär i samband med SARövningen  
inte bara kåren i Roslagen utan hela 
Sjövärnskåren att genomföra den grund
läggande sjöräddningskursen.

Sjöfartsverket som är huvudman för 
sjöräddningsfrågor har intresse av det 
finns sjöräddare runt kusterna. Då ska 
det finnas utbildning, kvalitetssäkrad och 
certifierad utbildning.

I Roslagen genomförde kåren en Basic 
SARutbildning på prov. Sjöfartsverket 
var med och godkände.

Moment under kursen var eftersök, 
bogsering, akut omhändertagande  
av skadade, medicinsk evakuering  
(Medivac), handhavande av pumpar för 
länsning och brandbekämpning, hanter
ing av person i vattnet med hypotermi, 
kommunikation och ledning ombord på 
en räddnings enhet mm.

– Vi genomförde momenten för sex 
elever och det gick bra, säger Peter 
Österman. 

BASIC SAR –  
Sjövärnskåren certifierad 

I ÅR KOMMER SJÖVÄRNSKÅREN i 
Roslagen att genomföra en stor krisövning.  
Kåren förbereder sig och har haft ett möte  
med organisationer och myndigheter som 
kommer att vara med på krisövningen, 
en övning med medel från MSB.

Det var fullsatt i lektionssalen på Yttra 
Hamnskär när Janne Erntsgård och  

Peter Österman från Roslagens 
Sjövärns kår samt Olle Andersson från 
Sjövärns kårernas Riksförbund mötte de 
kommande deltagarna. Där var repre
sentanter från Hemvärnet, Lottorna, 
Frivilliga flygkåren, Sjöräddnings
sällskapet, Sjövärns kåren Stockholm  
och Gotlands Sjövärnskår, Rädd  

nings t jänsten i Norrtälje och SAR 
Sweden.

Det blir en stor övning. Hur var upp
lägget med planeringsmötet?

– Vi ville förankra den kommande 
krisövningen och säkerställa att ett värde 
finns för de övande att delta, säger Peter 
Österman.  

Stor krisövning i år
Janne Erntsgård styr Roslagskårens stridsbåt under övningen.

Jessica Kallin, Sjövärnskåren i Roslagen,  
är beredd att ge sig ut på den kalla sjön.



Man kan planera  
för ungdomar

Hampus Wikner spanar 
från stridsbåten.
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AUTUMN CAMP på Yttra Hamnskär i 
Söderarms skärgård med Sjövärnskåren 
Roslagen samlade 33 ungdomar. Det är 
ungdomar från Uppsala, Västerås, Sigtuna, 
Stockholm och förstås från Roslagen. Det  
är ungdomar som går hemortsutbildning  
i Roslagen och åker man långt för att 
vara med då väntar man sig något 
speciellt för att fortsätta.

SKEPPAS UT
Sjövärnsposten är med då Peter  
Österman, utbildnings och aktivitets
ansvarig i kåren på fredagskvällen går 
igenom morgon dagens SARövning. 
Ungdomarna ska skeppas ut till femton 
öar för att som figuranter bli hittade av  
Sjövärnskårens båtar, av Kustbevak ningens 
semiribbåt, och av Sjöpolisen, tillsammans 
styrda av OSC ombord Kustbevak ningens 
KBV 031. Vi är i mat sals byggnaden på 
den lilla ön och ungdo m arna har sedan 
i onsdags tidigare pluggat navi gation, 
samband och sjukvård. Hur gör ni 
för att locka ungdomarna?

– Man kan planera ihjäl 
sig. Vi planerar förstås 
men ser till så att ung
domarna är med aktivt, 
då blir det bra, säger 
Peter Österman.

PEPPADE?
Roslagens sjövärns kår ser till så att ung
domarna är förberedda när de kommer.  
De går antingen grundkursen eller fort
sätt ningskursen. Utbildningen går på 
distans, med uppgiftet på nätet, varvat 
med fysisk närvaro på Yttra Hamnskär.  
På söndag, efter SARövningen där ung
do  m arna varit med och fått förståelse för 
hur ett eftersök går till, ska de skriva upp 
för förarintyg eller kustskepparintyg. De 
har tidigare under veckan varit ute på 
trossbåten Arn och övat navigering i den 
täta skärgården och också praktiserat 
sjömanskap.

Peter Österman höjer sin röst inför 
eleverna i matsalen.

– Är ni peppade?
– Jaa … svarar eleverna.

KANOTISTER
Peter Österman beskriver morgondagens 
scenario där ungdomarna ska föreställa 
kanotister som kantrat och tagit sig upp 
på öar.

– Kolla att ni har mobil med batteri 
med.

Han fortsätter.
– Några av er ska hålla sig gömda.
SAR Sweden med hundar ska få jobba.
– Se till så ni har vatten och något  

att äta.

HAMPUS DELTAR
Ombord på SVK Roslagens stridsbåt, 
dagen därpå under övningen är en av 
ungdomarna med, Hampus Wikner, han  
ska gå praktikkursen i år. Han är inte  
figurant, Hampus Wikner deltar i efter
söket. Under veckan som gått har han  
agerat assisterade instruktör för sina  
kompisar. Han har instruerat naviga
tions  passen med fartygssimulatorn. 
Hampus Wikner är 17 år och ska mönstra 
nästa år. Marinen lockar. Efter en timmes 
sök på stridsbåten går han över till Kust
bevakningens semiribbåt. Det är ganska 
kallt, sjön går och han kommer att bli 
blöt. Han drar på sig en överlevnads
dräkt.

Hur får ungdomarna reda på er, de 
åker ju rätt långt för att komma hit?

– Det är främst ”muntillmun” om 
vårt populära upplägg, säger Peter  
Österman.  
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DET VAR HÅRDA VINDAR och grov sjö  
utanför Visby den 30 november så utbild  
ningen och övningarna förlades i Fårö
sundsbassängen där sjön var betydligt 
beskedligare. Deltagande enheter var:
• Sjöfartsverkets räddningshelikopter
• SSRS Visby och SSRS Fårösund med 

båtarna Vitstjärna & Greta Dybeck 
samt personal från SSRS Vändburg.

• KBV med en RIB båt
• Gotlands Sjövärnskår med båtarna 

Hoburg och Fårö.
Dagen började med att sjöräddnings

helikoptern landade invid hamnområdet 
i Fårösund. Helikopterbesättningen 
visade upp/informerade om helikoptern 
och lade tyngdpunkt på utbildning om 
vinschning. 

HÖJDPUNKT
Efter förmiddagsfikat kastade de sjögå
ende enheterna loss och vinschnings
övning med helikoptern påbörjades. 
Lena Lundins höjdpunkt under dagen 
var när hon blev vinschad upp och ner 
mellan helikoptern och trossbåten Fårö. 
Hennes förtjusta skratt/skrik ekade 
över hela sundet och hon hade ett stort 
leende som nog inte suddats ut ännu. De 
sjögående enheterna förtöjde i Lantham
nen för lunch och information om efter
middagens momentövningar.

Under SARövningar kring Gotland  
ingår ofta sök efter personer och vrak
delar till sjöss och på stränderna. Denna  
gång genomförde vi i stället moment
övningar i sjukvård, brand, bordning,  
koppling och bogsering.

SVKbåtarna bogserade SSRS båtarna 
och vice versa, intressant att se att SSRS 
12 m båtar ganska lätt klarade av att  
bogsera trossbåten Fårö på nästan  
50 bruttoton i vind och sjö.

SPINEBOARD
Sjukvårdsövningarna innefattade bl.a. 
hals/nackskada och ryggskada. Figuran
terna placerades nere i bostadsinredningen  
på båtarna. Det är trånga utrymmen och 
svårt att omhänderta och transportera de 
skadade därifrån. En av figuranterna var i  
100 kg klassen så det var personalkrävande  
att på rätt sätt lyfta/lägga personen på 
en spineboard och därefter få upp hen 
genom nästan lodräta lejdare.

Spineboards används för att förflytta  
patienter som har misstänkt hals/ 
rygg skada. Patienten immobiliseras 
med hjälp av remmar som fixerar ben, 
bäcken och bröstkorg. Huvudet fixeras  
först med en halskrage och sedan med 
en huvudfixering. Samtliga del tagande 
enheter hade spineboard ombord. 

När samtliga övningsmoment genom
förts så gick båtarna åter till lanthamnen 
för erfarenhetsgenomgång. Skönt att vi i  
Gotlandskåren har en duktig f.d. ambulans  
sjukvårdare, Björn Höglund som på ett 
proffsigt sätt gick igenom hur deltagarna 
omhändertagit de skadade.

HELIKOPTERBASEN
De skriftliga erfarenheterna från samtliga 
deltagande enheter var mycket positiva 
till denna typ av gemensamma övningar. 
Nyttigt att vi får inblick/kunskap om 
varandras förmågor och begränsningar. 
Härligt att så många ställer upp frivilligt 
och övar en hel lördag. På Gotland har 
SSRS, Kustbevakningen och Sjövärnskåren 
sedan många år ett mycket gott samarbete, 
dessutom så brukar alltid SARhelikoptern 
ställa upp på vinschningsövningar när 
den är baserad på Gotland.

PS Eftersom det var kallt och blåsigt i 
Fårösund i samband med förevisningen av  
SAR helikoptern blev vi erbjudna att besöka  
helikopterbasen i Visby på kvällen. Vi som 
hade möjlighet till detta tackade ja och fick  
inne i den varma fräscha helikopterhanga  
ren en utmärkt genomgång om helikopter  
typen och all utrustning som kan medtagas.  
Stort tack till hela HKPbesättningen. 

Text: Christer Wallin

Lena Lundin vinschas från trossfärjan Fårö. Foto: Sjövärnskåren Gotland

Lyft för Lena  
på SAR-övning
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EFTER FÖRSTA SOMMARSKOLAN så 
är det lätt att tänka – jag kommer inte att se 
mina kamrater igen på ett år! Men turligt 
nog så ses nästan alla i Stockholmsområdet 
en gång i veckan på Karlbergs Slott för 
hemortsutbildning. Det kanske inte låter 
som mycket men det är både viktigt och 
roligt. 

Hemortutbildningen i Stockholms
området är ett samarbete mellan Sjö
värns kåren Stockholm och Södertörns 
Sjövärnskår. Totalt är det ungefär 80 elever 
fördelade på tre kurser, Grundkursen hem 
ort (Gkh), Fortsättningskursen hemort 
(Fkh) och Praktikkursen hemort (Pkh), 
som samlas varje torsdag mellan 1821.

NAVIGATION
Under hösten arbetar vi fokuserat med 
navigation, på Gkh tar vi förarbevis för 
fritidsbåt samt SRCcertifikat och får våra  
första stämplar i den blå boken (NFB), 
vilket är stort för oss. Hemortsutbild
ningen fortsätter också efter examina
tionerna med repetitioner av alla de viktiga 
saker vi lärt oss under sommarskolan, 
exempelvis sjömanskap, sjukvård, signa
lering och totalförsvarsupplysning. På Fkh 
har vi liknande upplägg med fullt fokus 

på navigationen till kustskepparexamen  
under hösten och annan utbildning under  
våren. Tredje läsåret under Pkh genomför 
vi förberedande utbildning för att hålla 
lektioner och kunna axla rollen som 
biträdande instruktörer i verksamheten 
efter genomförd Ledarkurs. 

MORAL
Under praktikkursen är det stort fokus på  
personlig utveckling i grupp, man lär 
känna sig själv bättre och diskuterar ofta  
moraliska och etiska dilemman och andra 
utmaningar man kan ställas inför som 
instruktör. Vi får även praktisk erfaren
het eftersom vi ges ansvar att planera, 
förbereda och genomföra lektionspass 
för varandra och de yngre kurserna. 

VÄLKOMNA
Utöver all denna kunskap som vi får 
genom hemortsutbildningen träffar vi 
också nya vänner. Kurserna blandas och 
det är inte bara elever från Märsgarn 1 
och Märsgarn 2 som deltar, utan även 
från sommarskolorna på Kungsholmen, 
Känsö och Lungön. Alla sjövärnare som 
vill genomföra sin hemortsutbildning i  
Stockholm är välkomna. Det ger oss också 

ett vidare perspektiv när vi lär känna 
varandra, vi lär oss hur saker fungerar på 
andra skolor och umgås med andra än våra 
kurskamrater från samma sommarskola. 

FINT SKICK
En del av hemortsutbildningen hos oss är 
också arbetshelgerna. De går ut på att vi 
två gånger per termin åker till Märsgarn 
och tar hand om framförallt segelbåtarna 
som används på sommarskolan. Det är ett  
perfekt tillfälle att både se till att förening
ens båtar är i fint skick till nästa sommar 
och att lära känna varandra bättre. I 
samband med arbetshelgerna genomför 
vi även praktisk navigation.

Kortfattat är hemortsutbildningen i 
Stockholm inte bara tre timmar långa  
lektioner efter skolan. Under utbildningen 
håller vi våra kunskaper vid liv och lär 
oss nya saker vi har användning för både 
i Sjövärnskåren och i vårt dagliga liv. Vi 
skapar också nya vänskapsrelationer och 
lär oss mycket av och om varandra. 

Text och foto: PK hemort,  
läsåret 2019-2020

Hemortsutbildningen i Stockholm:

Vi ses hela året!
Sjukvård för alla elever.
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TIDIGT EN LÖRDAGSMORGON i  
november avgick vi med våra båtar Hoburg 
och Fårö från hemmahamnen. P.g.a. hårt 
väder (våghöjden) vände Fårö tillbaka till 
Fårösund men Hoburg fortsatte till Slite.

På kuststation Slite möttes vi av 
1e Kustbevakningsinspektör Mikael 
Gardelin och ytterligare 5 kustbevakare 
och en representant från MSB samt Fårös 
besättning som tagit sig till Slite med 
minibuss.

RESURSER
Till gott morgonkaffe i stationsbyggnaden  
påbörjade Gardelin och instruktören från 
MSB utbildning i oljeskadeskydd. 

När en Regions egna resurser är ut  
tömda vid ett oljeutsläpp, har MSB materiel 
som kan användas. MSB:s depåer finns 
i Kustbevakningens miljöskyddsförråd 
i Göteborg, Stockholm (Djurö) Slite, 
Oskarshamn, Malmö och Härnösand.

Resurserna utgörs bl.a. av:
• Länsor för styrning och inneslutning.
• Strandskyddsdukar för skydd av 

stränder.
• Pumpar och skimrar för upptagning 

av olja.
• Båtar och ATV för materiel och  

persontransporter.
• Personlig skyddsutrustning och  

enklare handverktyg för sanerare.
• Utrustning för upprättande av  

saneringsplats.
• Aluminiumcontainers och storsäckar 

för mellanlagring av olja.

CONTAINRAR
Efter den teoretiska genomgången gick vi  
ut till KBV:s miljöskyddsförråd och MSB:s 
containrar och fick ytterligare utbildning/
information om utrustningen och dess 
handhavande. Ett grundligt studiebesök 
på miljöskyddsfartyget hanns också med.

Efter lunch blev det praktiska övningar 
omfattande bl.a. koppling och bogsering  
av sjösläp i olika farter. Provköra strand
bekämpare och hantera utrustningen 
ombord vilket var mycket nyttigt att prova 
på då SVK om behov uppstår kanske får 
hjälpa till med den sysslan. Vi fick även 
provköra KBV:s olika RIBbåtar vilket 
var mycket uppskattat.

NAVIGERING
Eftersom vi var många deltagande sjö
värnare räckte inte Hoburgs elva kojplatser  
till så några av oss övernattade i en 
bostadsbarack i hamnen.

Nästa dag på väg tillbaka till Fårösund 
tränades och övades man överbord, 
reservstyrning, navigering, manövrering 
och kajstuds. 

Vi var alla överens om att det var en 
mycket givande utbildning som Mikael  
Gardelin och övriga kustbevakare 
genomförde, ett mycket bra jobb och 
vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete 
framöver.  

Text: Christer Wallin

Olja för Sjövärnskåren  
– Övning på Gotland 
med Kustbevakningen

SVK 13 Hoburg bogserar sjösläp med oljelänsor. 
Foto: Sjövärnskåren Gotland

Mer fart på  
rekryteringen!
ENLIGT MIN UPPFATTNING hade vi 
för några år sedan bra fart på rekryterings  
arbetet mot Hemvärn med marina upp
gifter. De senaste 1,5 åren är dock min 
känsla att vi har tappat en del fart. Den 
nye Rikshemvärnschefen är mycket tydlig  
i sitt budskap att Hemvärnets absolut  
viktigaste uppgift är att fylla samtliga kvar  
varande vakanser under de kommande 
åren. Här har vi i Sjövärnskåren precis som 
flera av våra kollegor inom de frivilliga  
försvarsorganisationerna en stor utmaning 
– hur kan vi lyckas attrahera fler kandi
dater och samtidigt kanske om möjligt 
även slimma vår utbildningsgång gentemot 
befattningarna inom HvM något?

Tittar vi på vår vakansfördelning står 
det klart att de flesta av våra kårer som har  
ett marint hemvärnsförband i sitt när
område måste anstränga sig ytterligare 
för att vi skall fylla samtliga vakanser. 
Dessutom har vi några kårer som har 
extra stora vakanser och här måste vi nog 
arbeta hårdare tillsammans för att kunna 
få till en förändring av situationen.

Vi kommer säkert på lite sikt kunna 
få god hjälp av de nyinrättade militär
regionerna i vårt arbete, men vi får nog 
kanske ha lite tålamod innan denna nya 
struktur har hunnit sätta sig helt och hållet.

Slutligen vill jag tacka alla er som 
lägger ned en stor del av er fritid på 
rekryteringen! Det är många timmars 
arbete på kvällar och helger innan en 
kandidat kommit med i och igenom vår 
utbildningsgång! 

Text: Carl-Johan Tersmeden,  
Nationellt rekryteringsansvarig

Utbildning som kan leda till rekrytering. Kenta  
Svensson och Maria Lindström på båttjänst.  
Foto: Per Lunqe
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SJÖFARTSHÖGSKOLAN I KALMAR är 
en skola som ger studenterna en bra väg 
för jobb på sjön.

I den nya serien om möjligheter på 
sjön åker Sjövärnsposten till sjöstaden 
Kalmar. Där besöker vi Sjöfartshögskolan 
som är en del av Linnéuniversitetet. Hur 
är det att plugga där och vad kan hända 
efter examen? Vi går rakt in i en lektion 
som läraren och tidigare styrmannen 
Robert Fredriksson håller med sina 
studenter, nyss tillbaka på skolan efter 
helguppehåll.

Vi befinner oss i ett av fem simulator
rum, uppbyggda som bryggor på större 
fartyg. Det är mörkt. Skärmar visar en 
simulering av vad styrmannen ser från 
bryggan. Ur högtalare ett monotont motor  
buller. Vi är ombord och verkligare kan 
det inte vara om man inte är på ett fartyg.

WILLIAMSON
Dagens simulatorövning går ut på att lära 
sig undsätta en person vid ett ”man över 
bord”fall, MOB. Före lektionen har  
Robert Fredriksson förklarat Williamson 
manövern. När personen fallit överbord, 
girar fartyget hårt SB/BB beroende på 
vilken sida personen har fallit, styrbord 

om personen ligger styrbord om fartyget. 
När vi är 60 grader ur kurs läggs hårt roder 
åt motsatt håll för att komma till kontra
kurs. Därefter påbörjas sökoperation. 

Studenterna testar och det går bra för  
alla. I det simulatorrum, den brygga vi är  
med i, övar förstaårsstudenterna Johan 
Gülenay, Hannes Fredriksson och Fabian  
Jakobsson, alla med målet och goda 
chanser att bli sjökaptener. De hjälper 
varandra och det går bra med den 
manöver John Williamson 1943 använde 
för att plocka upp sin son ur havet.

TILL SJÖSS
Johan Gülenay var liksom sina kamrater 
till sjöss i höstas, det är mycket praktik 
under de fyra åren på Sjöfartshögskolan. 
Han gick då på Stena Saga som trafikerar 
linjen mellan Oslo och Fredrikshamn. 

– Vi hade en man över bord.
Han noterade hur samlat och säkert 

kaptenen och styrmannen hanterade 
situationen.

– Det händer inte ofta, men när det nu 
hände visste de vad de skulle göra, säger 
Johan Gülenay.

Om tre år är Johan Gülenay befäl 
ombord och världen till sjöss öppnar sig. 

Sjöfartshögskolans största utbildnings
program är sjökapten och sjöingenjör. Vi 
gör snart ett nedslag hos sjöingenjörerna 
men nu sjökapten.

– Efter examen går våra studenter in 
i befattningar som däcksbefäl, de brukar 
börja som andre styrman. Efter några år 
kan de bli befälhavare ombord, säger  
Ted Bågfeldt som är prefekt på skolan.

UBÅTSOFFICER
Ted Bågfeldt har varit ubåtsofficer och 
har liksom flera kollegor och studenter 
på skolan en bakgrund i Sjövärnskåren. 
Det finns flera spår för en sjökapten eller 
sjöingenjör. När familjen pockar på kan 
man jobba som lots, i en hamn, vid en 
myndighet eller på ett rederikontor.

I Sverige är 10000 personer direkt syssel  
satta på svenskflaggade fartyg. 100000 
jobbar i sjönära verksamhet i hamnar, på 
rederier och på annat sätt knutna till det 
som Sjöfartshögskolan kallar sjöfarts
klustret. Möjligheterna att få jobb efter 
examen är goda. Under de kommande 
fem åren ska 800 personer rekryteras till 
sjöfartsbranschen enligt Caj Luoma på 
näringslivsorganisationen Transport
företagen.

På Sjöfartshögskolans brygga
Sjökaptenstudenten Johan Gülenay styr fartyget i Williamson-manövern. Nästa gång kan det vara verklighet.
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SIMULERAD MOTOR
Vi fortsätter vandringen i det moderna hus  
där Sjöfartshögskolan har sin verksamhet 
tio meter från gästhamnen i Kalmar. I 
ett kontrollrum står studenterna Anton 
Bergelin och Tobias Lindroth. De går 
igenom den simulerade motorns utslag på  
skärmarna. Det är en femcylindrig diesel  
motor på 25000 hästkrafter. Motorljudet 
simuleras i högtalare och vi går tillsam
mans med läraren Lars Fors ner två  
trappor i maskinrummet, hörselkåpa på.

Tobias Lindroth är medlem i Roslagens  
Sjövärnskår, gick sommarskola på 
Märsgarn. Han, Anton Bergelin och deras 
studiekamrater får efter examen jobb 
som andre maskinist, men siktar på jobb 
som chief, den tekniske chefen ombord. 

Förr i tiden var det enklare med  
motorer, men nu liksom när en glödlampa 
ska bytas på bilen lämnar man in den på 
verkstan. Till sjöss är det Anton Bergelin  
och Tobias Lindroth som inte bara ska 
ordna belysning utan hela fartygets system. 
Och det finns ingen verkstad till sjöss 

där fartyget kan svänga in. Utbildningen 
är på 180 högskolepoäng och arbets
marknaden ser ljus ut.

– Efter några år till sjöss är det inte 
ovanligt att sjöingenjören tar jobb på en 
processindustri som kärnkraftverk eller 
en kemisk industri, säger Lars Fors.

SOLHÖJD
Klockan tickar. Lärarna Karolina Stark 
och Andreas Backman visar tornet. Det 
sitter förstås högst upp på skolan och där 
kan studenterna ta solhöjden. Karolina 
Stark undervisar i meteorologi och 
navigation bland mycket. Använder ni 
papperskort?

– Ja. Det är grunden, säger Karolina 
Stark som har gått alla sommarskolor på 
Lungön och därefter varit instruktör på 
ön under sju somrar.

Även om allt är digitaliserat så kan allt  
som är digitaliserat slås ut. Det ska Sjöfarts
högskolans studenter vara beredda på. 

Text och foto: Per Lunqe

Sjöfartshögskolans 
program och  
utbildningar
• Sjökaptensprogrammet, 180hp,  

fyra år varav ett års praktik
• Sjöingenjörsprogrammet, 

180hp, fyra år varav ett års 
praktik

• Fartygsbefäl klass 7, 40hp
• Maskinbefäl klass 7, 40hp
• Drift och underhållsteknik, 

180hp

För att börja  
studera på  
Sjöfartshögskolan
Behörighetskrav till programmen 
Sjökapten eller Sjöingenjör:
Grundläggande behörighet +  
Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c
Eller: 
Fysik A, Matematik B. Fysik A, 
fysik 1b1 kan ersättas med ett av  
alternativen: Naturkunskap 2, 
FBVII (sjökapten), MBVII (sjö
ingenjör) 40hp eller Energiteknik 1. 

När du söker: Börjar man studera 
ett av programmen så erbjuds 
man också bostadsgaranti. 
Den som anmäler sig till den är 
garanterad bostad och brukar 
ha boendet klart inom en till två 
månader.

Möjlig karriärväg  
till Marinen 
Efter sjökaptens eller sjöingenjörs 
examen från Sjöfartshögskolan 
är Särskild officersutbildning 
(SOFU) ett spår. SOFU som är en 
kortare utbildning än Officers
programmet och Specialist  
officersprogrammet utgör ett 
komplement till de utbildningarna. 
Efter genomförd utbildning på 
Sjöfartshögskolan och Marinens  
SOFU erhålls behörighet att jobba 
som befäl ombord både civilt 
och i försvaret.

Grupparbete, en viktig del av undervisningen.

Två trappor ner i det simulerade maskinrummet ligger ett dovt muller av 25000 hästkrafter.
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VEM BACKAR UPP DIG? Den  
45 sekunder långa filmen börjar med  
att en stad släcks ner. Efter ytterligare 
några scener ser vi ett ansikte, en kvinna 
i grön väst. Fler ansikten och människor 
fyller på i en hangar, snart är den fylld  
av ideellt engagerade människor från  
Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisa
tioner. 

Filmen riktar sig till offentliga tjänste  
 män med arbete som berör personal
försörjning, som beredskapssamordnare, 
säkerhets handläggare och säkerhets chefer. 
Den ska vara en av ingångarna till hur 
de kan ta vara på kraften hos 350 000 
medlemmar i frivilliga försvarsorganisa
tioner. 

BEHOV OCH RESURSER
Vem backar upp dig? är en film från en 
myndighet som jobbar med kris och 
totalförsvar, MSB, Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap. 

Frivilliga försvarsorganisationer backar upp 

– film ska öppna vägar

– Vi vill öka kunskapen om att de fri
villiga försvarsorganisationerna behövs 
och vad de kan, säger Kristoffer Alm 
Dahlin, frivilligsamordnare på MSB, 
som beställt filmproduktionen.

Filmen ligger på Youtube och det  
är bara att söka på MSB och ”Vem 
backar upp dig”. Den har också visats  
i MSB:s monter på Mötesplats Sam
hälls säkerhet i november förra året. 
MSB hoppas att filmen kan öka  
intresset för de frivilliga försvars
organisa tionerna och deras medlemmar. 
Budskapet?

– Personalförstärkning kommer att 
behövas när stora kriser kommer, satsa 
på förstärkning som är förberedd och 
redo att rycka ut.

STÖRRE SATSNING
På 45 sekunder hinner man med mycket, 
budskapet är klart, de frivilliga finns och 
är redo.

– Men myndigheter och kommuner 
måste också förbereda sig för att kunna 
ta emot och nyttja frivilligas kraft och 
kompetens. 

Filmen är en del av en större satsning 
med ytterligare informationsmaterial 
och konferenser där aktörerna som ska  
hantera kriser och bygga upp totalförsvaret 
får mer. De senaste åren har de frivilliga 
försvarsorganisationerna gjort viktiga 
insatser vid flera stora kriser, som vid 
skogsbränderna 2018.  

CIVILT FÖRSVAR
Nästan alla 18 frivilliga försvarsorganisa
tioner har sin del i krisberedskap och nu 
också i det civila försvaret. Kunskapen 
hos kommunerna, länsstyrelserna och de 
andra aktörerna behöver bli större. Vem 
backar upp dig? är en del i det.

MSB gav ut en vägledning 2016 för 
hur frivilliga kan användas operativt vid en 
kris. Under 2020 kommer en ny version 

Med en ny satsning vill MSB lyfta vikten av personalförstärkning inom 
krisberedskap och civilt försvar och tydliggöra stödet från Sveriges  
frivilliga försvarsorganisationer.

Frivilliga framför kameran i Alby. Foto: Kristoffer Alm Dahlin / MSB
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av den vägledningen och där lägger MSB 
till civilt försvar. Den kompletteras också 
med mer konkreta, praktiska råd. Allt är 
inte klart i totalförsvarsplaneringen, men 
frivilliga behövs.

– Utbildade frivilliga går in och skapar 
uthållighet och kan även fylla på behovet 
av särskild kompetens, säger Kristoffer 
Alm Dahlin.

FILMINSPELNINGEN
Inspelning gjordes under två dagar, 
slutscenen i Alby, i en gammal hangar 
som i dag används för teater och film
inspelningar. Uppslutningen var stor,  
60 frivilliga från alla de frivilliga  
försvarsorganisationerna ställde upp 
framför kameran, regisserade av Jonas 
Hong Soo Eriksson från produktions
bolaget Slutet är nära. Namnet till trots 
är detta produktionsbolagets första film 
med kristema. 

Längst fram bland alla frivilliga i 
filmen står Johanna Ulfves i den gröna 
västen. Hon är 18 år, bor i Västerås och 
ar varit med i Flygvapenfrivilliga i två år. 
Hur var det att vara med här?

– Det var annorlunda, första gången 
för mig, men jättekul, säger hon. 

Text: Per Lunqe

Så gick det till 
bakom kameran 
• Förrådet med krisberedskaps

utrustning som syns i filmens 
andra scen är helt uppbyggd 
på inspelningsplatsen.

• Stormscenen spelades in en 
mycket lugn kväll utan minsta 
vind. 

• Stormen fick namnet ”Elisabet” 
i den inlästa nyhetstexten  
utifrån namnsdagen på inspel
ningsdagen.

• Musiken i filmen är special
skriven av regissören, som 
också är utbildad musiker, 
för att passa till just den här 
produktionen.

• MSB har fått mycket positiv 
respons på filmen och den 
hade redan efter ett par veckor  
fått flera tusen visningar på 
Youtube.

ÖVERRASKNINGAR HAR kantat 
Sjövärnskåren i Göteborg. Vår SVK 70 
gick på grund och propellrar och axlar 
fick bytas. Nu är hon i fullgott skick igen 
och används i Hemvärnet och för våra 
uppdragsutbildningar.

På SVK 248 slog kardanaxeln hål i 
botten precis när 6årsöversynen var klar  
och den var godkänd av MFI. Tack vare  
mycket rådigt handlande av Mikael 
Nocera, som var FC ombord kunde 
fartyget räddas från att sjunka. Därefter 
ställde Garnisonen upp helhjärtat och 
skadorna kunde minimeras. Nu pågår 
överläggningar med Swedeship om hur 
vi ska få till en lösning. 

PLANERAR 
Sommarskolan 2019 på Känsö blev 
för eleverna en härlig upplevelse. Det 
är mycket arbete före, under och efter 
skolan som måste förenklas och det har 
jag nu med mig när de inblandade börjar 
planera för nästa års läger. Huvudman 
för lägret är SVK RF och FöMedC ska 
stötta och Göteborgs SVK finns också till 
del med i bilden. 

Hemortsutbildningen för våra ung
domar är till hälften genomförd, vilket 
innebär att förarintyg och kustskepparen 
är avklarade. Till våren blir det VHF
utbildning och båtvård samt båtpraktik 
och kanske lite till.

BÅTVÅRD
Vuxenutbildningen är i full gång med 
förarintyg och kustskepparen. Till våren 

fortsätter det med fartygsbefäl klass 8 mot  
en N8 (militärt). På maskinsidan träffas 
man oftast på onsdagar och har utbild
ning mot M8.

Onsdagskvällarna används också till 
båtvård som är en viktig del för sommar
skolan men också en möjlighet för våra 
medlemmar att segla. Vi måste hitta en 
lösning att enkelt kunna ge sig ut på en 
seglats.

UTBILDNINGSPLANER
Rekrytering och utbildning till Hemvärnet; 
våra XC befattningar, börjar hitta sina 
former. Det är ingen brist på kandidater 
men det är mycket administration och 
det måste till ”handpåläggning” för att 
få effektivitet i processen. Vi har många 
utbildningsplaner på G och år 2020 ska 
det bära frukt i minst fem frivilligavtal.

Våren ska bjuda på skönt vårväder, SVK 
båtar i bra körbart skick där vi bedriver 
utbildning för vuxna och ungdomar.  
Allt från SVK 70/SVK 248 till Maxi 
motsva rande segelbåtar och RS Quest. 
Vi ska få till medlems och rekryterings
aktiviteter som gör att vi syns, hörs och  
trivs samt utbildar besättningar för hem
värn, krisberedskap och egna funktio
närer samt egna instruktörer. Våra 
ungdomar är en del i detta främst genom 
hemortsutbildningen.  

Text: John Fritsch, Ordförande

Göteborg: Rådigt ingripande 
när kardan slog bottenhål 

Kardanaxel slog hål på SVK 248. Foto: Göteborgs Sjövärnskår
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FEM FÖRVÄNTANSFULLA elever är vi 
som mönstrar på den gråsdisiga morgonen 
i Fårösund. Som vanligt får vi välja en 
kojplats ombord på SVK 13 Hoburg. 
(En av vi är Josefin Stanicki, reds. anm.)

Eftersom inte alla känner till båtarna, 
den vi ska bo på och SVK 603 Fårö som 
vi nu ska lära oss hantera så blir det en 
säkerhetsgenomgång av de båda. 

Så börjar kursen “Navigatör Trossbåt” 
som ska ge oss möjlighet att ta befattning 
som Navigatör på Trossbåt 600. Kurschef: 
Christer Wallin. Instruktörer ombord: 
Jerry Jönsson och Roland Pettersson.

STARTA
Från för till akter, från bryggan till maskin. 
Vi kryper genom utrymningsvägarna 
från maskinrummet och kommer upp på 
fördäcket. Vi går igenom momenten för 
att starta maskin och vilka vreden som 
går till länspump och brandslangar. 

Vi övar att koppla och dra brandslang, 
provar vid kaj för att senare ute på havet få 
öva i mer verklig miljö. Brandövningarna 
varvas med man över bord som är en 
utmärkt övning för att lära sig manövrera 
båten från bryggan. Vi turas om att stå vid  
styrspakarna och att fånga den orange 
flytvästen som får symbolisera vår man i 
vattnet. Det gäller att samarbeta, brygga 
och personal vid lämmen. Att bedöma 

avstånd till den nödställde och inte glida 
förbi eller ännu värre över.

LASTSÄKRA
Lite lugnare är det att lära om lastsäkring. 
En traktor att öva på körs ombord. Det 
går väl an att lastsäkra men annat att 
tänka på är vad man gör av eventuell  
ytterligare last och utrymningsvägar.  
Till lastsäkringar får vi också en lektion i 
hur vattentankarna ombord på 603 Fårö 
kan och ska användas för att inte fastna 
vid ramp eller en långrund strand.

Proceduren att ankra övas och vi 
startar och provar att länspumpa med 
nödaggregatet som finns ombord.

BOTTENMÖNSTRET
Ett nytt spännande 
moment är körning 
med s.k. side scan 
sonar. Krankunskaper 
kommer till använd
ning och sonaren 
kopplas på kran
armen. På bryggan  
hamnar väskan med 

Navigatör Trossbåt Fårösund:

För till akter
skärmen. Vi övar oss på att se olika struk
turer och avvikelser i bottenmönstret 
under oss. Vi provar olika skärminställ
ningar och färger för att se hur det blir 
bäst att urskilja vad som finns under oss. 

Mörkernavigering och dagsljusnavige
ring med fickparkering i Marinhamnen i  
Fårösund; det är en mäktig känsla att 
kunna hantera det 22 meter långa, 7 meter 
breda och runt 50 ton tunga fartyget.

Veckan avslutas med P4 Gotlands 
besök ombord vilket resulterar i en fin 
presentation av Sjövärnskårens verksam
het i radio. 

Text och foto: Josefin Stanicki

Jerry Jönsson, Mats Grenstadius och Torbjörn Sköldefors till rors.

I bakgrunden Christer Wallin. 
Mats Grenstadius till rors 
och Roland Pettersson 
instruerar.
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Skeppsholms-
medaljer
JAG HAR HAFT NÖJET att medaljera två  
trotjänare inom Hemvärnets Musikkår 
Södertörn som också bär rollen som 
Sjövärnskårens musikkår. På bilden, 
på min högra sida syns Rolf Jacobsson 
och på min vänstra sida Christer Blom. 
Båda tilldelades Sjövärnskårens förtjänst
medalj i guld. Medaljeringen skedde i 
samband med den årliga julkonserten i 
Eric Erikssonhallen på Skeppsholmen. 
Musik av bl.a. Lars-Erik Larsson och 
Jean Sibelius framfördes av en mycket 
välspelande orkester under ledning av 
dirigenten Felix Bagge.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare

Mats Hansson, medaljutdelare i mitten, flankerad av 
Rolf Jacobsson och Christer Blom. 
Foto: Sjövärnskåren

Omgruppering i Karlskrona. Foto: Christian Wentzel

EN MORGONPIGG församling bestående 
av medlemmar från våra kårer i Skåne 
genomförde dialog med Skånska Gruppen 
lördagen den 18 januari. 

Syftet med mötet är att underlätta  
planeringen för alla parter och som i sin 
tur ger en hållbar verksamhetsplan för 
året och därmed är förutsättningarna 
bättre för ett friktionsfritt genomförande. 

Sjövärnkåren var där med representa
tion från Division Syd, Sjövärnskåren 

Från vänster, Carina Bergh (Adm HV), Patrik Andersson (ansvarig ungdom), Conny Andersson (C Friv SSK  
ledde mötet), Malin Cronqvist (MRS Frivillighandläggare), Philip Svensson (rekryteringsrådet) samt där efter 
från Sjövärnskåren, Göran Pedersén, Johan Iacobi, samt Gunnar Carlberg. 

På Skånska gruppen
Nordväst samt Sjövärnskåren Öresund 
och dessa fick presentera sitt stödbehov.

Mötet pågick i två timmar och avslu  
tades traditionsenligt med en väl tillta
gen frukost. I detta sammanhang vill 
Sjövärnskåren rikta ett tack till Skånska 
gruppen för en väl genomförd dialog.  

Text och foto: Mats Hansson,  
generalsekreterare

Sommarskolan 
på Kungsholmen 
omgrupperas till  
Bataljon av Trolle

SOM BEKANT SKALL intaget av antalet 
värnpliktiga öka vilket innebär att det 
saknas förläggningskapacitet och detta 
gäller även i Karlskrona. För att klara ut 
uppkommen situation så skall Fortifika
tionsverket genomföra ombyggnadsarbete  
på Kungsholmen vid tidpunkt då sommar  
skolan genomförs. Detta arbete omöjliggör 
att vi kan genomför planerad aktivitet på 
ön och verksamheten kommer att flyttas 
till fastlandet och Bataljon af Trolle. Vi 
finns åter på Kungsholmen sommaren 
2021, – hoppas vi.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare

Sjövärnskårens 
fartyg och  
framtiden
MÅNGA UNDRAR SÄKERT över vad 
som händer med våra fartyg och använd
ning av dessa inom Sjövärnskåren?

Det pågår ett fortsatt arbete vid Marin  
staben och man arbetar i olika spår för 
att få till en lösning. Inblandade parter är 
förutom Marinstaben, Transportstyrelsen 
och givetvis Sjövärnkåren. I skrivande 
stund ligger fokus på att få till en lösning 
för sommarskolorna vilket har högsta 
prioritet. Mer information följer, beslut 
krävs inom kort för att starta planerings
arbetet av sommarskolorna.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
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Posttidning B

LYDIA SUNDH är det här numrets själv
klara profil. Lydia mötte Sjövärnskåren 
2015 via Hemvärnet och har arbetat på 
fyra sommarskolor från 2016. Dessför
innan hade hon gjort värnplikt i  
Karlskrona och utbildades där till  
Gbåtschef. Efter värnplikten tog Lydia 
en paus från Försvarsmakten och jobbade 
i Frankrike, innan hon fortsatte som sonar  
operatör på Bevakningsbåt i Göteborg. 

– Aktiv sonar är när fartyget skickar 
ut ljudvågor för att söka efter exempel
vis en ubåt. Ljudvågorna som kommer 
tillbaka ger oss sen en bild. 

Varför Frankrike? Lydia har studerat 
på Stockholms Universitet och är behörig 
gymnasielärare i franska och engelska.

Franskan är ett vackert språk men 
verkar svårt att lära sig?

– Nej, även om många tror det. Det är 
enklare grammatik och uttal än svenska 
eller engelska, säger Lydia.

MALI
Har man bara lärt sig grammatiken och 
alla andra regler så är det lätt. Det är en  
bra attityd för en lärare. I dag jobbar 
Lydia som språklärare på en kommunal 
gymna sie skola samt på Försvarshögskolan 
där hon lär ut militär franska och engelska. 

Med sina kunskaper i franska  
jobbade Lydia hela 2018 för FN i Mali 
(MINUSMA), och det språkliga verktyget 
franska användes för att i Timbuktu stödja 
den svenska befälhavaren för Sector West. 
Lydias roll var administratör och att ta 

hand om mycket papper och samverka 
med andra nationer. 

G-BÅT
Just nu är Lydia även aktiv i Hemvärnet 
med marina uppgifter. Hon är chef på 
Gbåt och Stridsbåt 90E i 294e Båt
kompaniet med bas på Berga. Gbåt och 
Stridsbåt är högfartsbåtar med tryck och 
kräver förmåga att navigera. Hur lär man 
sig det?

– Jag har varit instruktör på tre sommar  
skolor, på praktikkurserna. Där lär jag 
ut navigation och grunden är att eleven 
ska känna sig trygg i sin navigation, säger 
Lydia.

Men när öarna far runt och ser likadana 
ut är det för en nybörjare inte så lätt.

– Att eleven går från sommarskolan 
som nybörjare till en som säkert kan fram 
föra ett fartyg på två veckor under praktik
kursen är det roliga med att vara instruktör.

TRYGG INSTRUKTÖR
Lydias recept för när man lär ut naviga
tion är att instruktören ska vara trygg, 
då det smittar av sig på eleven. Första 
dagen är det lätt att eleven inte hittar 
grund eller stenar, och då är det viktigt 
att instruktören kan korrigera men håller 
sig lugn. Då blir det bra.  

Lydia har varit med på en fjärde  
sommarskola, Märsgarn 3 förra  
sommaren. Hur gick det?

– Det var annorlunda. Fem dagar med 
härliga tjejer. Jätteroligt att jobba med 

alla de instruktörerna som alla är väldigt 
kunniga och motiverade.

Vad tycker du är roligast med Sjövärns  
kåren?

– Gemenskapen, allt som händer på 
en sommarskola.

Hur hittade du hit?
– Genom hemvärnskollegor som 

tipsade mig. Men varje sommarskola har 
jag arbetat med Hanna Sjöberg som har 
haft en stor del i att jag har trivts så bra.

Hanna är gotlänning. Det är också 
Lydia. Båda har sökt sig fastlandet. 

Text och foto: Per Lunqe

Tre snabba frågor och svar
Favoritmat: Lätt – tacos.
Senast sedda film: Ser sällan på film 
men tror Flykten från DDR.
Gör jag helst på fritiden: Klättrar, helst 
utomhus när vädret är varmare.

Lydia Sundh vid Drottning Victorias efter ett möte på 
Sjövärnskårens kansli. Lydia jobbar på FHS och är 
chef på en G-båt. 

Profilen 
Lydia sonaroperatör  
och lärare på FHS 

http://www.sjovarnskaren.se

