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Omslagsbild
Emelie Lund och Erik Österlund började 
båda på sommarskolor. Nu jobbar de på 
kustbevakningsflyget. Foto: Per Lunqe

Ledaren 
Nytt år, Nya möjligheter 

MÅNGA TRODDE NOG i slutet av förra 
året att pandemin skulle avta och att vi 
snart skulle kunna återgå till ett något 
sånär vanligt liv. Så blev det inte utan smitt-
spridningen tog ny fart strax innan jul 
och i och med det meddelade regeringen 
nya hårdare restriktioner i samhället. 
Strax efter årsskiftet började vaccinet  
levereras och förhoppningen är att det 
ska bidra till att vi under året får bukt med 
coronapandemin. I den bästa av världar 
bidrar detta till att vi ska kunna genom-
föra sommarskolorna så som vi önskar 
men även annan viktig utbildning för 
våra medlemmar. Men osvuret är bäst. 

Den 17 december fattade riksdagen 
försvarsbeslutet för 2021-2025. Här 
framgår tydligt att fokus ska var att 
fortsätta stärka det civila och militära 
försvaret, det vill säga totalförsvaret de 
kommande åren. I regleringsbreven till 
Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 
framgår det att de frivilliga försvars-
organisationerna ska stärkas ytterligare. 
Bland annat genom att bidra till att 
stärka folkförankring och försvarsvilja. 
I uppdraget till MSB framgår att de 
medel som FFO får ska bidra till att höja 
krisberedskapen i samhället och främja 
totalförsvaret. 

Det är nu vår uppgift inom Sjövärns-
kåren att på bästa sätt omsätta dessa  
uppdrag till vår verksamhet i form av 
kurser och utbildningar för både ung-
domar och vuxna. Vi behöver fortsatt 
visa att vi finns och vad vi kan bidra med. 
Ha örat mot rälsen, var aktiva och närma 
er länsstyrelsen eller kommunen men 
även andra organisationer i ert område.

Jag ser att vi de kommande åren 
behöver ägna mer tid åt att förbereda oss 
för att bidra med vår kompetens inom 
det civila försvaret. Försvarsbeslutet talar 
där sitt tydliga språk. Vi har till del redan 
påbörjat den resan under pandemin. 
Några kårer har bidragit med transporter 
av personal men även stöttat vid andra 
händelser. Ett bra exempel på det är  
Roslagens Sjövärnskår som har samarbete 
med bland annat MSB, räddningstjänsten 
i Norrtälje och Sjöfartsverket. De har 

också genomfört övningar med Kust-
bevakningen. Vi behöver på det här sättet 
lyfta fram goda exempel där vi gör nytta 
för andra organisationer och visa att vi 
har både kompetens och vilja att bidra vi 
olika händelser.

Vi ska rekrytera till det marina 
hemvärnet och de befattningar som 
Sjövärnskåren har att bemanna. Men vi 
ska också enligt försvarsbeslutet bidra till 
krisberedskapen och totalförsvaret. Det 
behöver därför utbildas båtbesättningar, 
tas fram uniformer som vi kan använda 
när vi genomför uppdrag inom det civila 
försvaret men även utveckla samarbets-
formerna mellan oss och andra frivilliga 
försvarsorganisationer. På vilka sätt kan 
vi samverka och stötta varandra? Det 
är något vi behöver fundera över och 
utveckla de kommande åren. Vi kan 
alla bidra till och visa att betydelsen av 
Sjövärnskåren ökar och att vi är en  
organisation att lita på och räkna med 
om det krisar. Vi behöver nu gå från ord 
till handling. Vi ska vara efterfrågade, vi 
ska göra rätt och det behöver vara enkelt.

Till dess vi ses, håll er friska, håll  
avstånd och tvätta händerna.

Text: Anders Kallin,  
Styrelseordförande
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I MARS TOGS beslutet att anställa 
skolinformatörer med särskilt fokus 
på att öka kunskapen bland ungdomar 
15-18 år. Trots pågående pandemi och 
alla utmaningar runt denna har skol-
informatörerna under höstterminen nått  
ut till drygt 19 000 elever på högstadie- 
och gymnasieskolan. Det skriver  
Försvarsmaktens HR-centrum på  
myndighetens webbplats.

– Det har varit ett stort intresse att 
ta emot Försvarsmakten i skolan för 
att informera om bland annat den åter-
införda värnplikten. Skolinformatörerna 
är ett välkommet energitillskott för hela 
organisationen, säger Henrik Eskilsson  
vid Försvarsmaktens HR-centrum som 
är ansvarig för att samordna, följa upp 
och utbilda skolinformatörerna, på 
Försvarsmaktens webbplats.

Det har krävts en stor lyhördhet för 
skolornas speciella önskemål under 
pandemin. Skolinformatörerna har  
varit duktiga på att anpassa utifrån  

Flygande start för Försvarsmaktens skolinformatörer
de rådande omständigheterna, för att 
hitta sätt att nå ut. Föreläsningar har 
skett både i klassrum, idrottshallar 
men även digitalt och i något fall även 
utomhus.

Det samlade intrycket från den 
nyligen genomförda uppföljningen med 
skolinformatörerna är att kunskapen 
om Försvarsmakten är låg i skolorna. 
Här fyller skolinfor-
matörerna en viktig 
roll. Det har visat sig 
att eleverna enklare 
kan relatera till unga 
personer som kan 
berätta om sin resa, 
vilket innebär att det 
öppnas upp för helt 
andra frågor som 

ofta påverkar val och intresse, skriver 
HR-centrum.

– Det är lätt att tro att Försvars-
maktens verksamhet är känd bland 
våra ungdomar, så är definitivt inte 
fallet, säger Henrik Eskilsson.

Försvarsmaktens skolinformatörer 
bokas upp av lärare, studie- och yrkes-
vägledare via forsvarsmakten.se/skola.

Studiebesök vid Skaraborgs 
flygflottilj F 7 för att bygga på 
kunskapen om flygvapnet. 
Foto: Henrik Eskilsson / 
Försvarsmakten

Moderniserad ubåt stärker försvarsförmågan
HMS UPPLAND HAR överlämnats 
från Försvarets materielverk till  
Försvarsmakten efter en omfattande 
modernisering på Saab Kockums varv.  
Moderniseringen gör en redan kompe-
tent ubåt redo att möta framtidens 
krav. Det skriver Första ubåtsflottiljen 
på Försvarsmaktens webbplats.

HMS Uppland är den andra ubåten 
i Gotlandsklassen som moderniseras. 
Den första, HMS Gotland, levererades 
tidigare i år. Moderniseringen handlar 
dels om att ersätta system ombord 
som nått sin tekniska livslängd men 

också om att tillföra teknik som är 
samma som de i den kommande ubåten, 
av Blekingeklass. Detta är något som 
har flera fördelar. Kommendör Fredrik 
Lindén är chef för Första ubåtsflottiljen:

– Förutom att göra ubåten mer 
modern och därmed effektiv så gör det 
att nästa steg, till Blekingeklassen, blir 
enklare. Vi kan i god tid lära oss de nya 
möjligheter som dessa system ger oss 
och göra tekniksprånget och införandet 
enklare. Det säger Fredrik Lindén på 
Försvarsmaktens webbplats.

Bland nyheterna finns bättre sensorer,  
nytt ledningssystem och nytt luft-
oberoende maskineri. För att möjliggöra 
uppgraderingen har ubåten under varvs-
vistelsen delats i två delar och förlängts 
med två meter. Moderniseringen har 
gjorts av Saab Kockums tillsammans 
med Försvarets materielverk.

Första brexit-fartyget  
i Göteborgs hamn
FEM DAGAR EFTER att Storbritannien  
lämnade EU:s tullunion kom på det 
första ”brexit-fartyget” till Sverige.  
Tullverkets personal var på plats i  
Göteborgs hamn för att genomföra  
de tullformaliteter som numera  
gäller för godstransporter från  
Storbritannien.

– Lossningen och tullkontrollen flöt 
på bra. Vi var väl förberedda, säger 
Tony Magnusson som är chef för  
Tullverkets kontrollavdelning i  
Göteborg, på myndighetens webb - 
plats.

Fraktfartyget från engelska  
Immingham anlöpte som planerat 
klockan åtta. Ombord fanns ett 90-tal 
lastbilar som direkt började lossas  
och sedan tullklarerades innehållet.

HMS Uppland är återigen en del av Försvarsmaktens 
undervattensförmåga. Foto: Jimmie Adamsson / 
Försvarsmakten
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EN INTENSIV DYKPERIOD för UV-
enheten på Marinbasen avslutades  
innan vintern slog till. Våren, sommaren 
och hösten är den tiden då många 
jobb måste hinnas med eftersom man 
måste förhålla sig till väder och vind. 
Dykarna på UV-enheten är några av 

Uppskattade dykare på skarpa uppdrag
de som dyker allra 
mest inom Försvars-
makten. Det skriver 
Marinbasen på 
Försvarsmaktens 
webbplats.

UV-enheten tillhör  
Marinbasens marin-
verkstäder och de 
gör en mängd olika 
jobb åt många upp-
dragsgivare. De är 
mycket efterfrågade 
och utför kvalifice
rade jobb på både 
öst- och västkusten. 
Det kan handla om 
byte och underhåll 

av undervattenssensorer, kabelarbeten, 
besiktning av undervattensobjekt och 
om dokumentation. Det kan också vara 
enklare jobb som borttagning av skräp 
och tampar i propellrar på marinens 
fartyg.

KUSTBEVAKNINGEN HAR ÅTER 
deltagit med flygplan i Italien. Under 
november 2020 ingick KBV 501 med 
besättning i Frontex operation Themis 
med uppdrag att övervaka EU:s yttre 
gräns.

Uppdraget var gränsövervakning och 
gränskontroll, men också att motverka 
gränsöverskridande brottslighet och att  
förbättra det europeiska samarbetet om 
kustbevakningsuppgifter, så kallade 
coast guard functions.

– Från luften spanar vi efter tecken 
på till exempel smuggling av narkotika,  
utsläpp av olja och olagligt fiske. Det 
följer av utvecklingen inom den euro-
peiska gräns- och kustbevakningen,  
som numera innehåller flera av de 
arbetsuppgifter som vi är bekanta med 
i vårt uppdrag hemma, säger Peter 
Widlund, operativt ansvarig på Kust-
bevakningen för insatserna i Frontex 
operationer, på Kustbevakningens 
webbplats.

– Sverige har åtaganden i Schengen-
samarbetet, vilket gör att vårt bidrag till 
Frontex ökar, säger Peter Widlund.

I och med den nya EBCG-förordningen  
(EU) 2019/1896, den så kallade Frontex-
förordningen, ökar Sveriges och  
Kustbevakningens deltagande i EU- 
gemensamma gränsinsatser. Samtidigt 
som Kustbevakningens flyg opererar 
i Italien, pågår ett uppdrag med en 
patrullbåt i Grekland tillsammans med 
Polismyndigheten.

Läs intervju med en av Kustbevak-
ningens flygbesättningar på sid 57.

Flyg övervakar  
Italiens gräns

SJÖFARTSVERKET OCH Göteborgs 
Hamn AB har skickat in en miljö-
konsekvensbeskrivning och tillstånds-
handlingar för prövning av Mark- och 
miljödomstolen i projekt Skandiaporten.

Projekt Skandiaporten i Göteborg  
har nått en viktig milstolpe. Miljö-
konsekvens beskrivningen är färdig-
ställd och handlingar har skickats in 
för prövning. Det skriver Sjöfartsverket 
på myndighetens webbplats.

Inledande studier genomfördes 
20142017 utifrån behov av ny mud-
dring av farled och hamn i Göteborg. 
Detta initierades för att höja Skandia-
hamnens kapacitet och konkurrensläge 
som Sveriges enda hamn med direkt-
trafik till Fjärran Östern. Förberedelse
tiden handlar om åtta till tio år i ett 
infrastrukturprojekt av den här omfatt-
ningen. 

Sjöfartsverket respektive Göteborgs 
Hamn AB har skickat in tillståndshand-
lingar och miljökonsekvensbeskrivning,  
MKB, om totalt cirka 1000 sidor för 

Viktig milstolpe för Skandiaporten

prövningen. MKB:n ger en samlad 
bedömning av projektets effekter och 
konsekvenser för människors hälsa 
och miljö. Tillstånd från Mark och 
miljödomstolen är ett måste för att det 
fysiska arbetet ska kunna inledas med 
planerad kajförstärkning av Skandia-
hamnen 2022, muddring 2024 och 
gemensamt färdigställande med ett 
fördjupat kajläge 2026.

Marinbasens UV-enhet genomför många dykjobb av varierande karaktär på 
uppdrag av flera ”kunder”. Foto: Joakim Nordstrand / Försvarsmakten

KBV 501 i Brindisi. Foto: Kustbevakningen

Milstolpe för Skandiaporten. Foto: Agne Hörnestig / 
Sjöfartsverket
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VAD KAN SOMMARSKOLOR leda till? 
Sjövärnspostens redaktör ville ha svar på 
den frågan, tog bilen till Skavsta flygplats 
utanför Nyköping och parkerade vid 
Kustbevakningen på Pilotgången. Snart 
sitter vi, Emelie Lundh, Erik Österlund 
och jag i ett modernt rum med svart 
skinnsoffa, en sådan soffa som står där 
flygbesättningar fikar. I hangaren utanför 
står en Dash8 Q300, modifierad för Kust-
bevakningens behov. Med den övervakar 
besättningen hela Sveriges kust, svenska 
farvatten inklusive våra största insjöar, 
Vänern och Mälaren.

JOBBA I GRUPP
Emelie som är pilot i kustbevaknings-
flyget började sin väg på Märsgarn 1. 
Hon sökte och blev antagen till grund-
kursen 1998. Klasskompisar hade tipsat 
om Sjövärnskåren och Märsgarn. Efter 
en pirrig början, allt var nytt fortsatte 
hon och två somrar till.

– Jag gillade verkligen Märsgarn, att 
vara i grupp, säger Emelie.

Den erfarenheten har Emelie haft 
nytta av sedan muck från Märsgarn. Hon 
gick vidare på sjön med värnplikt i  
Karlskrona år 2000. Emelie var lednings-

systemoperatör på HMS Gävle. Där var 
också sammanhållningen på topp. Efter 
en språktermin i Frankrike stödd på ett 
stipendium från Sjöofficerssällskapet 
började Emelie studera på Militär-
högskolan Karlberg och efter examen som  
fänrik studerade hon på Berga Örlogs-
skolor. Nu började det egentliga yrkeslivet, 
först på korvett och sedan på ubåt. Men 
då kom timeouten, försvarsbeslutet 2004. 

ANNONS
Emelie såg sig omkring och sökte till den 
civila Trafikflyghögskolan på Ljungbyhed.  
Efter tuffa antagningstester började hon 
nu en ny bana - i luften. 2007 såg hon en 
annons som Kustbevakningen lagt ut på 
Arbetsförmedlingen och den passade  
henne väl. Hon fick jobbet och efter 
Kustbevakningens grundutbildning blev 
hon och är nu pilot efter typutbildning 
med uppgift att flyga Dash8 Q300 för 
att bland andra uppgifter spåra utsläpp, 
att koordinera brandbekämpning och 
sjöräddningsinsatser.

Erik började sin grundkurs på 
Märsgarn 2, 1993. Han bodde på Gotland 
och som han säger är det mest bönder i 
släkten, ingen anknytning till havet.

Från sommarskola till 
kustbevakningsflyget

Kustbevakningen övervakar kusterna, inte  
bara Sveriges. Foto: Kustbevakningen

– Jag såg Märsgarn som en chans att 
lära mig sjön, säger han.

MÄRSGARN
Erik ville lära sig segla och köra båt. Han 
fick dessutom gemenskapen och den är 
lika viktig på en sommarskola som i en 
Dash. På Märsgarn tog eleverna hänsyn 
och jobbade i grupp.

– Vi inte bara fick lära oss att jobba i 
grupp, utan mer i helhet leva i grupp och 
lära oss ta hänsyn till andra. Något man 
har nytta av hela livet när man jobbar i 
besättning på båt eller flygplan.

Erik gjorde fyra år på raken och fort-
satte sedan som instruktör och kurschef 
på Märsgarn ett par år senare. Värn-
plikten gjorde han på 2. Ytstridsflottiljen, 
Berga 1996-97. Han var ubåtsjaktmatros 
på HMS Gävle. Efter muck blev det  
anställning direkt på en patrullbåt,  
HMS Styrbjörn, som sonarbefäl. Även 
Erik läste till officer på Karlberg och tog 
examen år 2000. Efter examen tjänstgjorde 
Erik som sonarofficer på olika fartyg 
på Berga och i Göteborg. Timeouten, 
försvarsbeslutet 2004, drabbade inte bara 
Emilie, utan också Erik.
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SPANING
Genom Trygghetsstiftelsen läste Erik till  
sjökapten på Chalmers. Han seglade för 
rederier och sökte sedan till Kustbevak-
ningen som sjöman. Efter ett och halvt års 
utbildning jobbade han sedan på miljö-
fartyg och på Kustbevakningens lednings - 
central. 2015 sökte Erik jobbet som  
systemoperatör på kustbevakningsflyget. 

Vad innebär det?
– Jag hanterar spaningsutrustningen 

ombord, säger Erik.
Det är ett stort steg från din första 

sommar på Märsgarn?
– Det ligger mycket teknisk utbildning 

bakom, men jag jobbar hela tiden med 
det sjörelaterade jag från början lärde 
mig bland annat på Märsgarn.

Varför sökte du?
– Det lät spännande och jag behöver 

ständig utveckling, säger Erik.
Besättningen består av fyra personer, 

två piloter och två systemoperatörer. De 
tre flygplan som Kustbevakningen har 
är baserade på Skavsta flygplats. När 
Sjövärnsposten kommer på kvällen har 
Emelies och Eriks besättning gjort en 
tur utmed norrlandskusten. En normal 
flygning tar sex timmar. Norrlandsturen 
var miljöövervakning. Fartyg kan släppa 
ut lovligt, begränsade mängder kemiska 
ämnen vid tankrengöring och olovligt, 
då handlar det i första hand om mineral-
oljor. Från flygplanet kan besättningen 
fälla en oljeprovtagningsboj som sedan 
en sjögående enhet tar upp.

MYNDIGHETER
Har utsläppen ökat eller minskat?

– Under mina år har mineralolje-
utsläppen minskat, säger Emelie.

Kustbevakningsflyget har en preventiv 
funktion. Fartygsrutter är kända och 
skepparna vet att flyget kan komma.  
Hur många utsläpp hittar ni?

– Det handlar om flera i veckan, säger 
Emelie.

Många utsläpp leder till förunder-
sökning. 

– Kustbevakningen är en brotts-
bekämpande myndighet, där vi förutom 
miljö även jobbar med annan brottslig  - 
het och samverkar med polis, tull, 
Försvarsmakten och ibland ytterligare 
myndig heter.

Om kustbevak ningsflyget
• Kustbevakningen har tre flygplan för sjöövervakning av typen  

Dash 8 Q300. Hemma basen är Skavsta flygplats i Nyköping.
• Övervakning och spaning bedrivs längs hela den svenska kusten samt 

över Vänern och Mälaren året om, dygnet runt. Internationella uppdrag 
sker regelbundet. 

Vad gör Kustbevakningen?
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjö-
övervakning och miljö räddningstjänst till sjöss. Under beredskapen för 
miljöräddning sker förebyggande miljöövervakning, tillsyn och kontroll av 
fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. 

Hur blir man kustbevakare?
Grundutbildningen omfattar tre till fyra terminer, både teori och praktik.  
För att bli antagen måste du ha:
• Grundläggande behörighet för högskolestudier.
• Fartygsbefälskurs klass VII eller högre och/eller Maskinbefäls kurs  

klass VII eller högre.
• Svenskt medborgarskap.
• Bkörkort utan trafikvillkor automatväxel.
• Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart, grupp 1 däck- 

säkerhetsbesättning (TSFS 2011:117).

Erik Österlund visar Sjövärnspostens  
utsände sin arbetsplats. Foto: Per Lunqe
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HÄNDER
Hur ser en arbetsdag ut?

– Vi ringer den nationella lednings-
centralen på Käringberget i Göteborg 
och får uppgifter. Vi kollar vädret. Sedan 
lägger vi upp dagen.

Har man struktur för dagen kan man 
också hantera oförutsedda händelser. 
Idealt väder?

– Vi tar förutsättningarna. Tvingas vi 
gå ner till 500 fot kan det bli gropigt.

När är det roligast?
– När det händer mycket, säger Emelie.
Det gör det ofta och inte minst under 

skogsbränderna 2018. Då var besättningen 
i luften med rollen Air Co-Ordinator. 

LEDDE IN
Martin Baltzer är pilot och flygchef för 
kustbevakningsflyget. Han kan inte vara 
med när Sjövärnsposten besöker Skavsta 
men han ringer upp från Landvetter 
efter ett pass över Stockholms skärgård, 
Gotland, Skåne, Danmark och Tyskland 
som Kustbevakningen och Sverige har 
samarbete med om för miljöskydd.

Martin gick Märsgarn 1, 1991 till 
1994 och det var starten för honom. Han 
gjorde värnplikt som stridsbåtförare på 
KA 5 i Härnösand och läste till reserv-
officer på Marinens Officershögskola.  
En kompis från värnplikten blev pilot 
och frågan var om inte det var något för 
Martin också? Det var det och några år 
före Emilie gick han Trafikflyghögskolan. 
Han sökte pilottjänst på Kustbevakningen  
2004 och har sedan dess bidragit till en  
bättre miljö till havs. Det var sommar-
skolan som ledde in honom på den bana 
han är i dag.

– Det är Sjövärnskåren som fört mig 
in till sjöfart och som ledde till mitt jobb 
som pilot, säger Martin.

MEDELHAVET
Förra hösten var Emelie, Erik och några 
till av kollegorna från kustbevaknings-
flyget på insats för Frontex i Medelhavet. 
Frontex är EU:s gränsbyrå som med få  
undantag anlitat Kustbevakningen årligen 
för att kontrollera flyktingströmmarna 
över Medelhavet. Just i skrivande stund 

är ett flygplan och en besättning i Italien 
från Kustbevakningen hemkomna från 
uppdrag av Frontex. Emile har flugit för 
Frontex flera gånger. Vad går det ut på?

– Vi är sjöräddare, tulltjänstemän och 
brottsbekämpare.

Att upptäcka ett sjöodugligt fartyg 
överlastat med migranter och se till att 
en sjögående enhet plockar upp dom 
innan fartyget förliser, det ger Emilie 
och hennes kollegor en känsla av att göra 
skillnad.

– Samtidigt vill vi att brottslingarna 
som organiserar de illegala transporterna 
ska lagföras.

Hur är det att jobba för Frontex?
– Det är lite som att vara i en bubbla. 

Flyga, äta, sova och träna, säger Emilie.
Vad säger ni till unga sjövärnskårister 

som kanske drömmer om de jobb ni har?
– Rätt tid, plats och egenskaper, säger 

Emelie.
– Sikta på att bli kustbevakare först 

och sök flyget sen, säger Erik. 

Text: Per Lunqe

Emelie Lundh, pilot på kustbevakningsflyget, började sin bana på Märsgarn 1. Foto: Per Lunqe
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ANDRA MÅNADEN som general-
sekreterare och jag har fullt upp, dels att  
praktiskt sätta mig in och leverera i den 
dagliga verksamheten, dels att förstå 
Sjövärnskårens själ. Parallellt med detta 
ska jag komma underfund med våra 
finansiärers vilja och uppdrag till oss. 
Detta sker under en minst sagt ovanlig 
period, dvs under pandemin och i  
skrivande stund, dagarna efter storm-
ningen av Capitolium I USA, som är 
hjärtat i amerikansk demokrati. 

”NEVER WASTE A GOOD CRISIS”
Pandemin och presidentskiftet i USA 
påverkar oss alla, men kanske leder detta 
till en ny diskussion om Sjövärnskåren 
och de övriga frivilliga försvarsorganisa-
tionerna plats och vikt i samhället. Jag är 
övertygad om att dessa samtal kommer 
att gynna oss som organisation, när sam-
hället igen ser behovet av mer frivilliga 
krafter med kanske kompletterande nya 
uppdrag.

Här är två intressanta artiklar som 
direkt och indirekt talar om vikten av 
organisationer som Sjövärnskåren.

DN. Debatt 210113
”Obligatorisk medborgartjänst  
stärker svensk krisberedskap”
Vårt samhälle och vi som medborgare 
måste stå bättre rustade inför de stora 
hot och kriser som kan drabba oss. 
Vi som undertecknat denna artikel 
förordar en gemensam och obligatorisk 

Staffans andra månad 
Stockholm 2021-01-17

KUNGLIGA VALSPRÅK
Jag har haft förmånen att ha flera intres-
santa arbeten, ett av dem var chef för 
Armémuseum, där vi i trapporna hade 
vår kungalängd med deras valspråk. Det 
finns en del roliga valspråk och flera kloka,  
kanske det bästa är vår nuvarande monarks: 
”Carl XVI Gustaf – För Sverige – I tiden” 

Från vä: Mycket engagerad 4-bent kollega i Roslagen. 
/ Magnus Holmbom, ordförande för Sjövärnskåren 
Norra Småland ombord på Huvudskär. / Ordförande 
för Sjövärnskåren Östergötland, Svante Rockström. 
Foto: Staffan Forsell 

Staffan Forssell och Janne Ernstgård efter tur till Yttra Hamnskär. Foto: Per Lunqe

medborgartjänst att komplettera den 
militära värnplikten, skriver 20 politiker, 
publicister, forskare och organisations-
företrädare.

Debattartikel i Altinget 210115
”Polariseringen ett hot mot svensk 
demokrati”
Den svenska demokratin är 100 år men 
vi kan inte ta den för given. Vi befinner 
nu oss i en omförhandling av samhälls-
kontraktet i Sverige. Vad skall relationen 
mellan det offentliga medborgarna bestå 
i framöver? Det frågar sig flera civil-
samhällesorgansiationer.
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Ett i mitt tycke mycket intelligent men  
svårt valspråk att leva upp till, men som bör 
gälla alla organisationer som på sikt vill 
överleva. Hur är man på bästa sätt rele vant 
för sin tid och den tid som skall komma. 

Valspråket För Sverige – I tiden i kombi - 
nation med ett uttryck jag lärde mig från 
spaningsflyget under min tid i flygvapnet. 
”Utan spaning ingen aning” leder till den 
nödvändiga omvärlds analysen. 

För mig gäller det att uppmuntra en 
organisation att hela tiden titta på sin 
omvärld och se framåt samt adaptera till 
dagens förutsättningar men givetvis vara 
rädd om det som är själen i verksamheten.

Under min första tid har jag hunnit  
besöka några kårer och talat med ordfö-
randen i de flesta kårer. Jag har mött många 
kloka personer med stort engagemang, 
men samtidigt uppfattar jag att kårernas  
storlek och verksamhet skiljer sig mycket.

Just nu har vi en diskussion inom 
Sjövärnskåren hur långa sommarskolorna 
skall vara. Kanske leder detta till mitt 
inledande resonemang om en värld i 
förändring där vi analyserar vad som är 
viktigt och vad som skall utvecklas, för 
att Sjövärnskåren skall fortsätta vara den 
kraft den har varit i över 100 år.

Bästa hälsningar.  

Text: Staffan Forssell,  
generalsekreterare

Fr v Ordföranden för Sjövärnskåren Kalmarsund 
Johan Rosenqvist med son Axel samt Anders  
Svensson. Foto: Staffan Forsell

NYE GENERALSEKRETERAREN  
Staffan Forssell lär känna kårerna  

runtom kusterna. Han besökte 
Roslagen tre dagar före julafton. 
Ordföranden i Roslagens sjövärns-

kår, Janne Ernstgård, tog emot 
vid Hysingsviks brygga där 
kåren nu har två stridsbåtar. 
Med var också Jessica Kallin 
och Thomas Zettergren från 
Roslagen. Staffans son Milo var 

med liksom Sjövärnspostens 
redaktör.

Vi kastade loss och satte av mot  
Yttra Hamnskär, kårens bas i  
Söderarms skärgård som tidigare 

hyste spärr bataljonen. Vädret var 
skonsamt och sjön lugn. Under  
överinseende av Janne satt Staffan 
vid ratten på vägen ut. 

Vi la till och gick upp till en av  
stugorna där vi åt rations och samtalet 
kom igång. Vi pratade om roslagskårens 
operativa verksamhet, en verksamhet 
som många kårordföranden hyllade 
under kon ferensen på Skeppsholmen 
tidigare i höstas. Staffan berättade att 
Sjövärnskårens opera tiva verksamhet är 
ett av flera viktiga mål.

Thomas berättade under färden  
tillbaka om nytillskottet i Roslagen,  
en Stridsbåt 90 E. Kåren har lagt ner  
500 timmar på att få den i operativt 
skick. Nu fattas bara en packning till 
turbon. Båten ska brandbesiktigas och 
kan sedan tas i drift. 

Det blev en ljus tur under årets 
mörkaste dag.  

Text och foto: Per Lunqe

Och ett besök
i Roslagen

På Yttra Hamnskär tre dagar före jul. Fr v Staffan Forssell, Milo Forssell, Thomas Zettergren, Jessica Kallin 
och Janne Ernstgård.
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EN VINTERDAG i början av februari 
ligger Roslagens Sjövärnskår stridsbåtar 
vid Hysingsviks brygga. Det är kallt ute, 
solen håller på att gå ner men inne i 
båtarna är värmen på. Sjövärnskåren har 
inte bara plats vid brygga utan även ett 
elabonnemang. På land ligger ytterligare 
två och från dom plockas reservdelar. 
Vad gör ni med båtarna när isen ligger?

– Det är alltid saker som måste fixas. 
Nu är det ett laddningsrelä till en gene-
rator och en impeller som ska bytas, säger 
kårens ordförande, Janne Ernstgård.

RAKEL
Den senaste stridsbåten lades i sjön i 
slutet av hösten och blir när isarna släppt 
ett välkommet tillskott för utbildning, 
övning men framför allt för den operativa  
verksamheten med uppdrag åt Sjöfarts-
verket och Norrtälje Räddningstjänst. 
Nyligen fick kåren förlängning av sitt 
avtal med räddningstjänsten angående 
Rakel, det kommunikationssystem som 
används av blåljusmyndigheter, men 
även av andra frivilligorganisationer som 
FFK, Frivilliga flygkåren.

Pandemin sätter sitt avtryck på den 
mesta verksamhet som Sjövärnskåren vill 
genomföra i landet, så också i Roslagen. 
Men sista helgen i januari var ett gäng 

Vinter i Roslagen

medlemmar ute med ARN, Roslagens 
Trossfärja och hade besättningsutbildning. 

BESÄTTNINGAR
Janne Ernstgård och hans medlemmar 
ser fram emot islossning och att få igång 
jourverksamheten igen. Kåren täcker ett 
område i skärgården som annars saknar 
fasta resurser för sjöräddning. Efter att 
Kustbevakningen flyttat från Furusund 
till Vaxholm fyller nu Roslagens sjövärns-
kår detta område.

Vad behöver ni för att bli bättre?
– Vi jobbar för att få ihop fler besätt-

ningar till stridsbåtarna, säger Janne 
Ernstgård.

Därför är han glad över Riksförbundets 
rekryteringskampanj för att få fram fler 
kårbesättningar. 

Roslagens Sjövärnskår har 180 med-
lemmar.  

Text och foto: Per Lunqe

Stridsbåtar i vinterhamn.

I SLUTET AV AUGUSTI 2016 klev Ida 
Nordfeldt med försiktiga steg ombord på 
sitt första sjövärnsfartyg – en 700-båt. I 
maklig takt satte fartyget kurs från Årsta 
Brygga till Märsgarn. Hade detta varit en 
kärlekshistoria hade det här varit tillfället 
då kärlek uppstått. 

Men det här är verklighet och i den 
tog det något längre tid för både organi-
sationen och ön att växa hos henne. 

Anledningen till att hon befann sig 
på båten var hennes pojkvän. Tidigare 
den sommaren hade han lämnat henne 
i tre veckor för att jobba som kurschef 
för grundkursen vid sommarskolan på 
Kungsholmen och Ida var nyfiken på 
vilka människorna och organisationen 
var som upptog en stor del av hennes 
sambos liv.

Helgen på Märsgarn gav henne kanske 
inte den officiella bilden av Sjövärnskåren 
eftersom det var fråga om en kräftskiva, 
men däremot känslan av hur inklude-
rande och välkomnande personerna i 
organisationen är.

Och vad är en frivilligorganisation om 
inte de medlemmar den består av? 

MÅNGA STRÄNGAR
Men vad gjorde Ida innan hon blev  
tillsammans med en sjövärnskårist och 
fick äta kräftor på en ö i skärgården? 
Hennes standardsvar är ”i grund och 
botten är jag musikalartist, men…”. I sak 
är det rätt men numera kan den titeln 
kompletteras av andra saker: clown, 
danslärare, hovmästare, mimare, video-
producent, konferencier och tv-arbetare. 

I dag spenderar hon halva veckorna på  
Sjövärnskårernas Riksförbunds kansli 
där hon arbetar med antagning till 
sommarskolorna samt grafisk kommu-
nikation. Ser du animerade bilder i 
våra sociala medier är det med största 
sannolikhet Ida som har fått dem att röra 
på sig.

Resten av tiden läser hon till webb-
redaktör vid högskolan i Borås, lagar 
alldeles för pretentiösa middagar, tränar 
barre och bygger hemsidor.

MAKE MÄRSGARN GREAT
Intresset för Sjövärnskåren och kräftor 
då? Växte det?

Uppenbarligen det ena i alla fall, även 
fast hon helst inte vill gå med i en lokal 
kår.

Den animerande handläggaren
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Ida Nordfeldt med filmkamera, ett redskap hon 
använder i Sjövärnskåren. 

– Som anställd vid kansliet vill jag 
vara neutral i fråga om lokala kårer. Jag 
jobbar för alla kårer, säger Ida.

Att det blev fler besök på Märsgarn är  
alltså ingen fråga. Under 2020 var Ida  
med och startade vänföreningen 
Märsgarns vänner och har lagt en stor 
del av sin fritid på att ge ön ett mentalt 
ansiktslyft med känsla för feeling.

– Med mitt engagemang i Märsgarns 
vänner kan jag ändå ses som partisk, så 
jag vill minimera mina risker, säger  
Ida.

UNGDOMAR
En del av hennes uppdrag på kansliet  
handlar om sommarskolorna och att 
hon har en extra plats i hjärtat för 
ungdomsverk samhet är uppenbart.

– Det är en kliché men ungdomar är 
framtiden. Har jag minsta möjlighet att 
påverka bara en enda att ta kloka beslut 
och lära sig respektera sig själv så tar 
jag den. Jag har inte kompetensen att 
arbeta med hemortsutbildningarna eller 
sommarskolan, det jag kan göra är att 
skapa en attraktiv miljö online som får 
ungdomarna att behålla det intresset som 
alla fantastiska instruktörer skapar. På 
så sätt kommer Sjövärnskåren leva och 
frodas även i framtiden, säger Ida.  

Text och foto: Inga Lundin

PANDEMIN GJORDE SOM NI VET  
att sommarskolorna och även annan 
verksamhet fick stryka på foten förra 
året. Det medförde att många av er inte 
fick uppleva den fina verksamheten som 
vi bedriver. Även om pandemin har  
fortsatt under hösten och vintern så 
pågår planering för att kunna genom-
föra framförallt sommarskolorna i år. 
Det riksförbundet nu undersöker är om 
elevantalet kan utökas vid några av  
sommarskolorna. Vi tittar även på om 
det finns möjlighet att genomföra ytter-
ligare en sommarskola på någon plats. 

När detta skrivs (23 januari) har 
regeringen just meddelat att de hårda 
restriktioner som infördes innan jul  
ska fortsätta att gälla till den 7 februari. 
Vi vet inte hur pandemin kommer att 
utvecklas under våren och hur det i så 
fall påverkar oss och vår verksamhet.  
Ansökningen till sommarskolorna  
kommer att genomföras som vanligt  
men vi måste vara beredda på att även 
denna sommar inte blir som det har  
varit förr. 

Sommarskolor 2021?
För att hålla er uppdaterade med  

den senaste informationen så följ oss  
på sociala medier och via hemsidan  

sjovarnskaren.se. Där kan du alltid ta  
del av aktuell information.  

Text: Anders Kallin,  
förbundsstyrelseordförande 

Sommarskola i år igen? Det hoppas eleverna på 
Kungsholmen. Foto: Andrea Sewell
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EN MÖRK REGNIG FREDAGVÄLL 
i slutet av november mönstrade åtta 
personer på SVK 13 Hoburg i Fårösunds 
Marinhamn. Grundplanen innebar en 
samverkanshelg med Kustbevakningen. 
Tyvärr hade KBV:s centrala ledning 
beslutat att ställa in alla samverkans-
övningar i rådande pandemitid. Led-
ningen för SVK Gotland fattade dock 
beslut att Coronaanpassat förtrogenhets-
utbilda eleverna i handhavande av fartyget. 
Syftet med helgens övning var att öva 
nattnavigering och fördjupa kunskapen 
i användande av navigationshjälpmedel. 
Kunskapen i elektroniskt sjökort, program-
mering AIS och radar samt också att 
rekognosera möjligheterna att angöra 
mindre hamnar på Gotlands östkust. 

LANDSTIGNINGSPLATSER
Med de uppdrag SVK Gotland har 
avseende stöd till samhället är det av 
största vikt att förbereda för personal och 
materialtransporter till öar utan hamnar 
vi har i närområde.t Rekognosering av 
lämpliga landstigningsplatser ingick i  
övningen. Syftet är stöd till det civila  

samhället vid eventuell störning 
exempel vis på Gotska Sandön. 

Under rådande restriktioner var 
munskydd, handsprit och distansering 
bland de åtta ombord en självklar Corona-
anpassning. För att sprida ut eleverna 
nyttjades Försvarsmaktens lokaler i Slite 
som förläggning. Detta medförde att alla 
deltagare kunde inkvarteras i enkelrum. 

S:T OLOFSHOLM
Mindre hamnar rekognoserades:

Håll ganska nära land när man rundar 
runt udden. Brygga man kan ligga längs 
med, helst SB sida pga nedrasat grus som 
då hamnar i fören.

Rekognoseringen påbörjades redan 
2019 med att Martina Wessberg samman - 
ställt ett dokument som när det är färdig-
ställt kommer omfatta alla hamnar med 
ett djup av minst 1,5 meter runt hela 
Gotland.

BOTVALDEVIK 
Tjänstgörande besättning under söndags - 
förmiddagen sattes på ett riktigt prov 
vid angöring av en liten fiskehamn 

Botvaldevik. Pålandsvind cirka 10 m/s 
och en väldigt trång hamn gjorde att det 
enda sättet att ta sig ut var förspring och 
full motorkraft bakåt för att passera ut 
genom hamnmynningen. Pulsen på  
fartygschefen steg rejält vid manövern 
som dock slutade lyckligt.

KAPPELSHAMNSVIKEN
Årets utbildningar avslutades med två 
endagarsövningar den 11 – 12 december.

Den första dagen fortsatte vi med 
rekognosering av förtöjnings och land-
stigningsplatser. Deltagare var sjövärnare 
ingående i 32 HVBAT/323 båtpluton och 
medlemmar i säkerhetsbesättningarna. 
Vi började med att gå till Kappelshamns-
viken. (Kappelshamns hamn köptes för 
ett par år sedan av Fortifikationsverket/
Försvaret av Region Gotland för 2.1 
miljoner kr.) Vi tittade in i gästhamnen, 
Storugns och den delvis nyrenoverade 
hamnen i Bläse. I Bläse finns ett fint 
kalkbruksmuseum som skildrar sten - 
industrin på Gotland. Efter en god lunch i 
gästhamnen fortsatte färden till Ihreviken 
som har ett fiskeläge med vikingatida anor. 

Coronaanpassad 
fartygsutbildning
Två helger på Gotland

S:t Olofsholm bra hamn rekognoscerad av Martina Wessberg. Foto: Jens Werkander
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Innan återfärden angjordes Lickershamn,  
också det ett litet fiskeläge på NV Gotland. 
Populär hamn för många att angöra vid 
överfart från fastlandet under sommar-
halvåret.

Mycket trång insegling med ensfyrar 
som inte lyser så här års. Ett antal grund-
stötningar sker varje sommarperiod. 

I MÖRKER
Fiskbutiken i hamnen har en tavla där 
man markerar antalet som inte lyckats 
med inseglingen!! I mörker påbörjades 
återfärden mot Fårösund och efter att  
ha rundat Svingrunds fyr navigerade 
SVK 13 Hoburg med hjälp av ensfyrar  
in genom N. Gattet. Väl förtöjda i 
marinhamnen smakade det gott med en 
kvällsmacka till genomgången och  
utvärderingen av dagens övningar. 

UNGDOMAR
Ett delvis nytt ”gäng” embarkerade på 
lördagsmorgonen. Bl.a. några nya yngre 
medlemmar som hoppas på att efter 
olika kurser och utbildningar i framtiden 
kunna ingå i säkerhetsbesättningarna. 
Att föryngra våra säkerhetsbesättningar 
är en av de större utmaningarna som  
ligger framför oss.

Dagens utbildning fokuserades på  
förtrogenhetsutbildning under gång. 
Vi gick söderut från Marinhamnen och 
började med att gå till Bungeör, en före 
detta lotsplats i den södra infarten till 
Fårösund. Tyvärr har väder och vind satt 
sina spår på den lilla kajen och den var 
nu i så dåligt skick att det med dagens 
vindriktning inte gick att förtöja där. 
Med sidsjö och en vindstyrka på runt  
10 m/s fortsatte vi Fårö runt och tittade 

Hoburg i sitt rätta vinterelement. Foto: Jens Werkander

in i alla vikar, små fiskelägen/hamnar  
innan vi återigen passerade in genom  
N. Gattet. Väl inne i Fårösundsbassängen  
genomfördes manöverövningar bl.a. 
”MOB” med gott resultat. Efter att åter 
vara förtöjda i marinhamnen återstod 
dock bunkring av bränsle, vatten och 
”Rent Skepp”. Vid samlingen innan vi 
skildes var alla nöjda med dagens verk-
samhet men lite ledsna över att det tidvis 
var dimma så att vi inte fullt ut kunde se 
allt det vackra Fårö har att erbjuda. 

Samtliga ombord dessa dagar vill 
passa på att tacka vår ordförande/kock 
Jens för den fantastiskt goda maten dessa 
dagar.  

Text: Christer Wallin  
och Jens Werkander 

MH MÅNDAG MORGON. Jerry har 
kontroll av kranen. Björn har spolat  
däck m.m. 

Text och foto: Roland Pettersson

Måndag morgon: 
Marinhamnen



DET HAR NU GÅTT ÖVER FYRA ÅR 
sedan jag tillträdde tjänsten som general-
sekreterare och jag har nu lämnat över 
”stafettpinnen” till Staffan Forssell. Jag 
kom tillbaka till Sjövärnskåren med fyra 
somrar i Limhamn i minnet, 1971–1974. 
Åren som har gått har varit mer intensiva 
än vad jag kunde föreställa mig. Det var  
enklare förr, inga stora fartyg att ta hand 
om, inget hemvärn som skulle bemannas 
med av Sjövärnskåren utbildad personal.  
Dessutom kändes stödet från marinen 
starkt, Sjövärnskåren var ju en del av  
marinen. Under mina unga år vid 
Sjövärnskåren genomfördes sommar-
skolorna under fyra veckor vilket ingen 
elev ifrågasatte då valet av andra  
aktiviteter var något mer begränsat än 
idag. Jag har många fina minnen från 
min tid i Limhamn, tid som bidrog till att 
jag bestämde mig för en karriär i flottan, 
något som jag inte ångrat.

Nedan belyser jag några viktiga 
händelser under min tid som general-
sekreterare. 

ÖSTHAMMARSGATAN –  
SOLNA BUSINESS PARK – DVÖ
Kort efter mitt tillträde som general-
sekreterare förbereddes flytt av kansliet, 
lokalerna på Östhammarsgatan skulle 
rivas för att ge plats åt lägenheter. Vi höll 
ut i det längsta och blev sist ut från  

bygganden och flytten gick till Solna, 
där vi delade lokaler med Blå Stjärnan 
och Civilförsvarsförbundet. Tiden i 
Solna blev knappt ett år, för plötsligt blev 
jag kontaktad av hotelldirektören vid 
Drottning Victorias Örlogshem (DVÖ), 
Ulf Edman, tidigare chef för ubåts-
flottiljen under min tid som ubåtschef. 
Ulf som jag bearbetat långt innan mitt 
tillträde som GS avseende lokaler vid 
DVÖ meddelar att nu fanns det en möjlig - 
het att ta över ett antal rum på hotellet som 
gick att bygga om till kontor. Äntligen  
skulle vi få lokaler som gjorda för 
Sjövärnskåren, marin miljö nära vattnet, 
mitt i city, helt enkelt ett fantastiskt läge. 
Sagt och gjort under hösten 2018 gick 
flytten till DVÖ och till nyrenoverade 
lokaler, nu känner vi oss hemma. Det 
har känts inspirerande att varje morgon 
promenera från bostaden på Kungsholmen  
till Blasieholmen, en mycket vacker 
sträcka med vatten och fina byggnader.

FARTYG OCH BÅTAR
Stora och i vissa fall mycket gamla motor - 
fartyg innebär ofta problem, lättare är det 
med småbåtar och jollar. Tidigt kunde 
jag konstatera att även våra små båtar 
har några år på nacken. Vissa Monark 44 
var byggda på 70-talet och som kuriosa, 
i forna Östtyskland (DDR) vilket man 
kunde utläsa på en skylt på akterspegeln. 

Det modernaste i form av segeljollar var 
10 RS Quest som låg på Märsgarn. Jag 
såg nu behov av att omsätta och komplet-
tera övriga sommarskolor och även kårer 
med det som jag såg som SVK typjolle, 
– RS Quest. Idag har vi gått från 10 till 
41 RS Quest. Nu senast under december 
2020 har tre kårer nere i syd tilldelats 
vars två RS Quest – Kalmar, Ystad samt 
Öresund. Moderna båtar gör Sjövärns-
kåren mer attraktiv speciellt för yngre 
medlemmarna och bidrar till en starkare 
rekrytering och synliggör organisationen 
på ett bra sätt. Finansiering av inköp har  
till största delen skett genom medel vi 
fått från olika stiftelser där man har 
ungdomsverksamhet på vatten som en 
viktig mottagare av ekonomiskt stöd. I 
detta sammanhang vill jag nämna några, 
bland annat Henrik Granholms stiftelsen 
som under de senast åren förstärkt vår 
ekonomi, en annan aktör som stärkt vår 
ekonomi är Källvikens stiftelse. Under  
min tid som GS har vi ökat antalet 
bidragsgivare från olika stiftelser med 
nästan 50 %, ett välkommet bidrag som 
möjliggjort förnyelsen av vår båtpark. 

Problemet kvarstår med flertalet av 
våra äldre motorfartyg där underhålls-
kostnaderna ständigt stiger med åldern 
på fartygen. En plan för utfasning finns 
och revideras regelbundet. Nya fartyg 
innebär stora kostnader och det bästa 

Tiden går fort när  
man har roligt!
Fyra år med Sjövärnskåren
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Sjövärnskårens paradgren: Sommarskolor.  
Foto: Christian Wentzel
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Mats Hansson kom från Försvarshögskolan till Sjövärnskåren. Foto: Per Lunqe

vore att andra dvs. Försvarsmakten ägde 
fartygen och vår uppgift var att bemanna 
dessa. Detta kommer inte att ske i närtid 
då Försvarsmaktens har andra priorite-
ringar.

VÅRA SOMMARSKOLOR
Jag vet att min ståndpunkt avseende vad 
som är viktigast och vad som är botten-
plattan i Sjövärnskårens verksamhet delas 
av många – ungdomsutbildning. Genom 
åren har många ungdomar utbildats och 
fostrats vid någon av våra sommarskolor. 
Vi har visat att vi är en mycket viktig aktör 
när det gäller att förse Försvarsmakten 
med blivande officerare, inte bara till 
marinen utan till hela Försvarsmakten. 
Det känns då mindre bra när vissa, inte 
minst inom Försvarsmakten ifrågasätter  
vår verksamhet inte minst när det gäller 
kostnaderna vilket är svårt att förstå 
när man ser till just förmågan till att 
rekrytera unga till Försvarsmakten, 
dessutom ser de inte helheten där våra 
sommarskolor bidrar till att ge ungdomar 
en meningsfull fritid som bidrar till den 
enskildes förmåga till ansvar, kamrat-
skap, helt enkelt till att bli goda samhälls-
medborgare, – Sjövärnskåren lägger 
grunden!

Nu finns det vissa mörka moln bland 
annat tillgång till bra utbildningsanlägg-
ningar. Det finns signaler som pekar 
i riktning att vi skulle bli tvingade att 
lämna vissa anläggningar, bland annat på 
grund av att andra grupper, exempelvis 
ett ökat antal värnpliktiga, har behov 
av dessa, men här finns det alternativa 
platser att nyttja.

SVK – EN EGEN REDARE
En av de mer tyngre frågorna som haft 
ett starkt fokus på under mina tid som 
generalsekreterare är redarfrågan. När 
jag tillträdde som GS var det möjligt att 
bedriva exempelvis sommarskolorna 
med SVK fartyg och då under örlogsflagga 
(tretungat). Det innebar i sin tur att 
redaransvaret ytterst låg på marinchefen. 
Denna lösning var den enda gångbara då 
en övergång till att genomföra verksam-
het med tvärskuren flagga d v s som civil 
sjöfart i de flesta fall är omöjligt p g a  
behörighet att framföra större fartyg än 
15 meter. Vi är ännu inte i hamn med en 
ny lösning och frågan har ”manglats”  
under hela min period som GS. Det 

senaste är att frågan ligger hos  
Transportstyrelsen där det blivit stopp, 
tillfälligt eller inte? Det är min bestämda 
uppfattning att framledes måste vi satsa 
på mindre och enklare fartyg. Det finns 
dock tillfällen då vi kan behöva större 
plattformar och då skall vi ha tillräckligt  
antal lämpliga fartyg, exempelvis när 
MSB ger oss uppdrag kopplat till Total-
försvaret som byggs upp succesivt. MSB 
har vuxit i rollen som en viktig uppdrags - 
givare för Sjövärnskåren.

SJÖVÄRNSKÅREN OM 10 ÅR?
Det är min bestämda uppfattning att 
Sjövärnskårens ”paradgren” är och förblir 
vår ungdomsverksamhet. Behovet av 
fritidsverksamhet som kan inkludera alla  
ungdomar tidigt växer och kommer att 
växa. Vi har i dag ett samhälle där  
gruppen som inte har en meningsfull 
fritid ökar vilket skapar spänning och 
längre fram allvarliga samhällsproblem 
vilket ingen kan ha undgått att märka.  
Vi kan starkt bidra med att tidigt fånga 
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upp unga individer som har svårt med att 
fylla tillvaron med meningsfull verksam-
het vilket i sin tur får följder under de 
så viktiga åren när man går från att vara 
ung till att bli vuxen. Vi vill och vi kan 
genomföra fler sommarskolor. 

För verksamhetsåret 2021 skall  
18 frivilliga försvarsorganisationer dela 
på 116 miljoner kronor, Sjövärnskårens 
andel av summan medger inte att vi kan 
växa när det gäller ungdomsutbildningen.  
Jag är dock övertygad om att det på sikt, 
när våra beslutsfattare förstått det rätta 
värdet av vår ungdomsverksamhet,   
kommer tillföras medel, som möjliggör 
att vi växer – Sjövärnskåren har en ljus  
framtid!  

Text: Mats Hansson,  
tidigare generalsekreterare

RS Quest-segling på Märsgarn. Foto: Per Lunqe

DEN 17 DECEMBER beslutade riksdagen  
om försvarsbeslutet för perioden 
2021-2125. En tydlig prioritering är att 
totalförsvaret, det vill säga det civila och 
militära försvaret, ska stärkas ytterligare. 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och Försvarsmakten 
har fortsatt uppdraget att i samverkan 
med bevakningsansvariga myndigheter, 
fortsätta ska främja och utveckla en 
sammanhängande planering för total-
försvaret för 2021–2025. 

Regeringen skrev i sin proposition 
inför försvarsbeslutet att de frivilliga  
försvarsorganisationerna utgör en 
viktig del av samhällets krisberedskap. 
Försvars beredningen har tidigare pekat på 

Försvarsbeslut 2021  
– totalförsvaret

att de frivilliga försvarsorganisationerna  
skulle kunna ha en viktig roll i organi se - 
ringen av bland annat befolkningsskyddet,  
hälso- och sjukvården och försörjnings-
beredskapen. MSB har också konstaterat 
att antalet utbildade frivilliga behöver öka 
den kommande försvarsbeslutsperioden. 
Även regeringen konstaterar att det har  
skett en utveckling där de frivilliga 
försvarsorganisationernas roll i det civila 
försvaret har börjat tydliggöras och 
planeras för. Den utvecklingen behöver 
fortsätta. 

I regleringsbreven till MSB och  
Försvarsmakten skriver regeringen att 
FFO ska förstärkas ytterligare bland  
annat genom att bidra till att stärka  

folkförankring och försvarsvilja. Till både 
FM och MSB har det öronmärkts medel 
som ska användas till organisationsstöd 
och uppdragsersättning. Exakt hur  
mycket av medlen som går till Sjövärns-
kåren och vår verksamhet återstår att 
se. Det är dock glädjande att det från 
regeringens sida så tydligt skrivs att FFO 
har en stor betydelse i totalförsvaret. 
Det ska vi ta vara på och visa att vi kan 
förvalta, både gentemot Försvarsmakten 
och MSB. 

Text: Anders Kallin,  
förbundsstyrelseordförande 
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SVK RFS UTBILDNINGSKONFERENS 
2020 den 22 november blev en översikts-
dag med genomgång av utbildningar 
under 2020. Utbildningsansvarig på  
SVK RF kansli, Erika Lindström, var 
ansvarig och gick även igenom kommande 
verksamhet för 2021 utifrån lagt under-
lag av FM samt MSB, med hänsyn till  
Folkhälsomyndighetens restriktioner  
gällande Covid-19-pandemin. Från början 
planerades en kombinerad fysisk och 
digital konferens på Drottning Victorias 
Örlogshem, men eftersom smittsprid-
ningen av Covid-19 återigen snabbt ökat i 
hela Sverige så blev den digital via Teams. 
Detta gjorde att hela 14 stycken kårer var 
representerade med 19 personer utöver 
kansliet. Då det var premiär för en digital 
utbildningskonferens, så tar kansliet med 
sig de olika förslagen på förbättringar 
gällande teknik och upplägg till kom-
mande planerad utbildningskonferens 
våren 2021.

Så här gick konferensen:

UTBILDNINGSFUNKTIONEN 
Presentation av SVK RF s utbildnings-
funktion: med utbildningsansvarig:  
Erika Lindström, rekryteringsansvarig: 
Carl-Johan Tersmeden, kommunikations-  
& ungdomsansvarig: Ida Nordfeldt, 
redar- & fartygsinfrastrukturansvarig: 
Björn Almqvist samt rekrytering & 
utbildning: Ellenor Jansson.

DIGITALA VERKTYG
Det digitala teamet på SVK RF, Ida 
Nordfeldt och Magnus Lindstedt, jobbar 
ihop med Erika Lindström om nya  
digitala verktyg. Dessa verktyg kommer 
att finnas på vår nya digitala plattform 
som teamet bygger. Digitala reseräknings - 
systemet är redan igång. I början av 2021 
beräknas digital kursansökan, digital 
kursrapport samt digital kursutvärdering 
komma igång. Verktygen kommer att  

underlätta för kårerna vid kursansök-
ningar, återrapportering av sin verksam-
het, samt för kansliet att processa 
ansökningar och smidigt återrapportera 
till våra uppdragsgivare. Detta ska även 
fungera för sommarskolornas skolchefs-
rapporter och utvärderingar.

ERFARENHETER 2020
Alla var överens om att 2020 var ett 
historiskt år med inställda sommarskolor 
samt otrolig omplanering under hösten 
för att genomföra så mycket verksamhet  
man mäktade med ute i kårerna. Detta 
för att omhänderta de elever som antagits 
till sommarskola 2021 för ”varmhållning”  
där det har varit möjligt praktiskt, och 
på en del kårer hemortsundervisning. 
Många vuxenkurser har även genomförts 
ända in i det sista, dock alltid med  
riskanalys Covid-19, med många kreativa 
lösningar. Hur 2021 blir är högst osäker 
då signaler på ökad Covid-19 spridning i 

Utbildningskonferensen 2020
Erika Lindström rapporterar

Marsch för gk-elever på Känsö 2019. Foto: Per Lunqe



Stridsbåt i Söderarms skärgård.  
Foto: Roslagens Sjövärnskår 
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samhället börjat synas vid konferensens 
datum. Summerat 2020, är att kårerna 
börjat samarbete mera, t.ex. ostsam-
arbete mellan Gotland, Norra Småland, 
Kalmarsund och Östergötland. Även 
Stockholm och Södertörn har ordnat 
möjligheter till varmhållning i början av 
hösten ute på Märsgarn för de elever som 
antagits till Märsgarn 2020 men tillhört 
andra kårer. Många kårer var även aktiva 
inom MSB:s kommunikationskampanj 
Covid-19 under sommaren med att dela 
ut våra egna specialgjorda flygblad om 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
Covid-19 & Sjövettsregler. Roslagens kår 
hade många operativa insatser via avtal 
med Norrtälje kommun samt Region 
Stockholm. Även SVK RF kansli startade 
upp omplanering under sommaren som 
fortsatt under hösten med utvecklings-
arbeten för att göra verksamheten  
smidigare att delta i, genomföra samt  
tydligare med rutiner och återrappor-
teringar. Det arbetet fortgår även under 
2021.

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSCYKEL
Alla frivilliga försvarsorganisationer 
har under 2020 justerats in i Försvars-
maktens årscykel så att alla dialoger blir 
samspelta med Försvarsmaktens egna 
dialoger internt. För SVK RF blev det 
tre stycken dialoger under 2020, med 
VU 2020 i januari, preliminär VU 2021 
i maj och som fastställdes i september. 
VU står för verksamhetsuppdrag med 

ekonomiska medel från Försvarsmakten 
mot att genomföra ett uppdrag. I detta 
fall utbildning inom någon enskild kurs 
på central nivå som tex Basic Safety/Båt-
tjänst 1/eller större utbildning som t. ex. 
sommarskola eller på lokal nivå hemorts-
utbildning för ungdomar. Den slutgiltiga 
beställningen VU 2021 sker i februari. 
SVK RF kommer att påbörja dialoger med 
kårerna om VU 2022 samt funderingar 
om VU 2023 i mars 2021, inför dialogen 
om preliminär VU 2022 som är planerad 
till slutet av april. Beställning VU 2022 
fastställs av Försvarsmakten i september 
och dialog med Försvarsmakten om  
VU 2023 är i oktober. SVK RFs dialoger 
med kårer för VU 2023 påbörjas under 
hösten 2021 och fortsätter inför preli-
minär VU 2023 under våren 2023.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR 
Det finns flera olika utmaningar som 
påverkar SVK RF att genomföra utbild-
ningar åt Försvarsmakten. SVK RF  
planerar, och har under julen 2020 skickat 
in en hemställan om att få en utbilda 
med en ny kursplan för FFU M8 (fartygs-
förlagd utbildning M8) som bättre omfat-
tar den behörigheten. Vi har till Försvars-
makten även hemställt SVK RF:s egna 
förslag till kursplan med utbildningsgång 
mot befattningen Sjötransportledare 
inom hemvärnet med marina uppgifter. 
Nu väntar vi på svar så planering kan 
påbörjas för våra tänkta FFU M8 kurser 
2021 med den nya kursplanen, samt även 
utbildning av Sjötransportledare.

Andra utmaningar är förstås våra 
fartyg, stöd av Försvarsmakten gällande 
bränsletillgång i praktiken, samt förmåga 
att få igång utbildning av flera egna 
behöriga instruktörer samt validering 
av redan verksamma. En förstudie med 
förslag på utbildningsgång instruktör och 
validering kommer att påbörjas i början 
av 2021. Erika berättade att det redan 
nu är flera kårer som samarbetar runt 
instruktörer, och kan vara en lösning tills 
flera är behöriga.

ROSLAGEN
Hela 2020 års MSB-budget har förbrukats,  
där bland annat snabbt beslut togs av  
RF:s kansli att utbilda och träna 
besättningar till Roslagen SVKs stridsbåt 
för att bistå samhället under hemester-
sommaren 2020 med stor tillströmning  
av oerfarna båtägare i Stockholms skär-
gård. Roslagen SVK genomförde ett 
30-tal insatser med stöd inom sjöolyckor, 
sjuktransporter åt Region Stockholm 
samt räddningstjänstinsatser åt Norrtälje 
kommun. (Se artiklar i tidigare nummer 
av Sjövärnsposten). Den Stora MSB- 
övningen genomfördes som planerat i 
tid, men omplanerades till övningar där 
varje deltagande kår med fartyg genom-
förde enskilt olika träningsmoment som 
var utplacerad på olika öar i Yttra Hamn-
skär skärgård i Norrtälje trakten. Inga 
samövningar genomfördes med externa 
aktörer på grund av Covid-19, förutom 
test med Frivilliga Flygkårens spanings-
flyg för att upptäcka föremål utplacerade 
i ett avgränsat område. Under 2020 har 
även enskilda kårer utbildat och övat 
olika MSB uppdrag. Intresset i SVK har 
ökat att bistå samhället i krisberedskap, 
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och nya samarbeten påbörjats lokalt med 
kommuner och Search and Rescue (SAR) 
aktörer.

STÖD TILL KÅRER 2021
Kansliet jobbar med att bygga upp olika 
stödpaket till kårerna där digitala stödet 
redan är påbörjat med digitala rese-
räkningar. På tur är rutiner från utbild-
ningsfunktionen. T.ex. hur tilldelning 
av uppdragsmedel ska fungera mellan 
kansli och kår samt återrapporteras. Hur 
ska Försvarsmakten stödja SVK bättre? 
Vid återrapporteringen via kursrapport 
ska det finnas möjlighet att ange hur det 
önskade stödet fungerat i praktiken. 

Inom MSB ska kansliet bistå med 
avtalshjälp mot kommun/ region/ 
länsstyrelse. Enhetliga skalkläder vid ut-
bildning och övning som även fungerar 
operativt, har varit ett önskemål från 
flera kårer. I höstdialogen med MSB har 
kansliet äskat extra medel för uppstart av 
detta samt för mer uppdragsutbildning  
och till uppbyggnad av nätbaserat 
lärande (digital utbildning). Svar om 
extra tilldelning väntas i januari 2021. 

Kansliet vill också starta upp utbild-
ning av kårfunktioner såsom ungdoms-
ledare, kassör, utbildningsansvarig, så 
det blir enklare och roligare att vara 
funktionär. Detta kan göras via digital 
utbildning men även som samarbete 
mellan kårer.

INKLUDERANDE VERKSAMHETER?!
Erika berättade att SVK RF har i uppdrag  
från både Försvarsmakten och MSB att 

inkludera även de yngre vuxna mellan  
18 och 25 år med inkludering i vår 
verksamhet. Detta gäller inte minst våra 
ungdomar som gått alla 3-4 stegen i 
sommarskolan, och vill vara kvar i SVK 
på något sätt men kanske inte vet hur. 
Förutom att bli instruktör i lokal kår eller 
sommarskola, så ska det finnas andra 
möjligheter att vara verksam. 

Andra strategier och reflektioner  
som kom upp för att funderas och hitta 
lösningar på: Hur tar vi hand om de  
ungdomar som vill vara med i SVK men 
som ”missat”/ej intresserad av sommar-
skolan? Kan vi ”prata med varandra på  
distans”, t.ex. chatgrupper för ungdoms-

ledare, båtgrupper etc. Hur kan vi få 
igång mer samarbete med andra frivilliga 
försvarsorganisationer, både ungdomar 
och vuxna? Internt har det påbörjats 
samarbeten både inom och mellan kårer 
där yngre och äldre gemensamt deltar i 
verksamheter. På vilket sätt kan vi dela 
med oss av goda förebilder inom SVK?

HUR BLIR 2021? 
Året 2021 har börjat med utbredd 
Covid-19-pandemi i hela Sverige, där 
sjukvården är hårt ansträngd. Detta 
påverkar även SVKs verksamhet. Vi ska ha 
verksamhet som strikt följer Folk hälso - 
myndigheten, vilket ger när områdes-
principen, helst utomhus aktiviteter utöver 
digital verksamhet, till att börja med. 
Försvarsmakten och MSB vill dock att vi 
försöker genomföra den verksamhet vi 
kan, och vi kommer att ge kårerna stöd 
hur detta ska kunna gå till. All verk-
samhet ska planeras med en riskanalys 
Covid-19 som ska skickas in till kansliet i  
god tid för bedömning. Kansliet ger sedan  
klartecken om verksamheten kan genom - 
föras eller ska omplaneras. Denna rutin 
har under hösten fungerat mycket bra 
med våra centrala vuxenkurser samt en 
del av kårernas lokala verksamheter. Vi 
kommer och ska alltid ha alternativa 
planer för våra olika verksamheter.

Vi hörs på telefon och digitalt, och ses 
när tid kommer! Ta hand om er och ha 
kul!  

Text: Erika Lindström, Utbildnings-
och Utvecklingsansvarig, SVK RF

Båttjänst 1 i oktober 2020. Från vä: Eleverna Emil Hed Edenbert, Tobias Ytterman och Fredrik Larsson samt 
instruktören Stefan Bäckman. Foto: Magnus Lybrand, kurschef

Utbildningskonferens. Foto: Ida Nordfeldt
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DÅ VAR DET DAGS att gå kursen Basic 
Safety som bara ett par veckor tidigare 
hade blivit bokad för SVK. Efter inledande  
missförstånd om vem som var vem  
lyckades SVK GBG att skicka ytterligare 
en deltagare till Öckerö marina center, 

Basic Safety på Öckerö  
marina centrum:
Jättebra! tycker Andreas

nämligen en Anders Karlsson och 
undertecknad Andreas Karlsson. Därtill 
hade Anders avsagt sig sin plats men när 
mina kallelser kom till honom gjorde han 
slag i saken och fick ledigt från jobbet.

ÖCKERÖ
Väl på plats hos ÖMC möttes jag av 
en fin anläggning med lektionssalar, 
övningskaj och hotell vägg i vägg. I vår 
lektionssal var stolarna utplacerade i 
Corona-anpassad formation och avstånd. 
Jag kände igen några av de andra 10 del - 
tagarna vilket var skönt då jag kommer  
från Bohusbataljonen och inte haft 
så mycket samarbete med Göteborgs 
skärgårdsbataljon än. Som av en slump 
blev jag placerad intill den ovan nämnda 
Anders som blivit ”tvångsrekryterad” till 
kursen.

Dagens instruktörer presenterade sig 
och ”dagens ämne” övergivande av fartyg.  
Det blev genomgång av utrustning allt 
från flytvästar, räddningsdräkter, liv flottar 
och livbåtar. Som fritidsskeppare fick 
man en tankeställare om vilken flytväst 
man använder och hur man servar den. 
Även olika sätt att evakuera från både 
för större och mindre fartyg beskrevs. 
Hypotermi (nedkylning) var ett givande 
pass som avslutades med en film gjord 
på plats om nedkylningens effekter och 
vikten av överlevnadsdräkter. Många 
diskussioner om sättet att värma en 
nedkyld person fördes eftersom det fanns 
personliga erfarenheter i gruppen när det 
slutat illa.

HOPPET
Eftermiddagens praktiska pass förbereddes  
med att ta på sig överlevnadsdräkt modell 
”teletubbie” med inbyggd flytväst. Den 
skulle tåla hopp från hög höjd utan vatten - 
 inträngning. Jag var skeptisk då jag kände  
att åtstramningen runt ansiktet var dålig. 
Efter förevisat hopp från fyra meter av 
instruktör var det dags för mig att ta 
klivet ut i luften. Själva hoppet gick fint 
men mina aningar var rätt, det kom in 
en rejäl mängd vatten in i dräkten. Det 
bekom mig inte så mycket, jag är ju 
ändå vinterbadare. Vi skulle sedan äntra 
livflotten som var uppblåst. Inte en helt 

Nödsignaler.
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lätt uppgift detta till trots att vi hade platt 
vatten. Nästa övning var formationer 
och simma i grupp. Vi anmodas att göra 
ett cykelhjul där vi var ekrarna och våra 
fötter som nav. För att spetsa till det lite 
i det platta vattnet körde en av instruk-
törerna runt oss med vattenskoter för 
att skapa vågor och skvätt. De mer eller 
mindre behagliga salta kallsuparna  
blandades med avgassmak.

LYSRAKETER
Den välväxte skäggige instruktören  
kravlade sig upp på vårt ”hjul” och  
konstaterade att han nästan ligger torrt.  
Vilket är bra om man har en extra nedkyld  
person som behöver komma ur vattnet.  
I ormformation simmade vi mot den  
kapsejsade livflotten som skulle vändas 
rätt. För att vi skulle få in rätt teknik höll 
en av instruktörerna emot tills vi  
verkligen stod och drog rätt.

Nyduschade och varma igen var det 
dags för pyrotekniken att praktiseras. 
Rökburkar, handbloss och lysraketer.

Dag två blev en teoretisk om brand-
kunskap som hölls av den utmärkte 
instruktören Fredrik tillika brandman i 
Gårda. Han höll intresset uppe även om 
han ibland hade fullt sjå med att skrönor 
och erfarenheter berättades till höger och 
vänster. Vid dagens slut var vi fullmatade 
om brandförlopp, brandens ”byggstenar” 
och släckutrustning. Samt att vi gått 
tipspromenad i full rökdykarutrustning 
och torrövat svårigheten att rökdyka i ett 
fartyg.

SLÄCKARE
Den tredje dagen startades med solsken 
på räddningstjänstens brandövningsplats. 
Vi skulle nu öva släckning med olika 
metoder iklädda full brandmundering. 
Släckare med CO2, pulver och skum  
provades mot öppna lågor. Släcka brin-
nande docka med brandfilt fick alla göra  
också. Efter lunch blev det brand i byssan  

Instruktören Leif övar skyddsdimma.

Teletubbies i vatten.
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och förevisning av hur man INTE ska 
försöka släcka. Effekten av vatten i  
brinnande olja var mycket tydlig. Rök-
dykning med sök ägnades resten av 
eftermiddagen åt.

Kvällsaktiviteten blev havsbad och 
bastu vid hotellets sjöbodar.

Dag fyra var vigd åt rökdykning och 
släckning med slang. Om dom andra 
dagarna varit kul och lärorika så var 
detta dagen med mest action och fysisk 
aktivitet. Hetta och värme hörde dagen  
till då lågorna var stora och flera i  
övningsfärjan Malin som var byggd av  
containrar. Vi delades in i lag som skulle  
turas om att göra alla momenten. Mata 
slang eller rökdyka för att rädda liv samt 
släcka bränder på vägen. På eftermiddagen  
släcktes gas med en sköld av vattendimma 
genom att stänga en ventil invid branden 
men först rädda den dockan som låg vid 
brandhärden. Till sist sparade instruk-
törerna en ”skum” övning med övningss-
kum. Det blev en tillämpad övning där vi 
fick ta fram och montera all utrustning 
och utse en släckledare som organiserade 
de två släckgrupperna.

Vi fick beröm av Leif som är pensio - 
nerad brandman men jobbar extra som 
instruktör. Han levde upp ordentligt 
under övningarna, han tyckte att vi var 
ett gott gäng som gick in för uppgifterna 
och var duktiga.

BRA DAGAR
Dagen avslutades med en smäll i och 
med visningen av ideal blandning mellan 
luft och brännbar gas. Efter att mättat ett 
brandskåp med gasol som då inte gick 
att antända tillfördes mer luft samt att vi 
fick öppna ett fönster så att övertrycket 
skulle kunna komma ut skickade Fredrik 
in en gnista i gasen. Effekten överraskade 
alla! De närmast skåpet tog skydd bakom 
bänken och vi andra kände det som om 
någon slog oss i bröstet. Flammorna 
slickade taket när dom gångjärnsförsedda 
övertrycksluckorna slogs på vid gavel. En 
mäktig demonstration av hur farlig gas är 
när den antänds. Ändå var inte Fredrik 
nöjd med procenten luft i blandningen. 
Det kunde vart bättre eller värre, beroende  
på hur man ser på det. Vi tackade Fredrik 
och Leif med applåder för dom fantastiskt 
bra dagarna.

Den femte och sista dagen ägnades åt 
sjukvård med ambulansföraren Jonas. 
Det känns som om det läggs till en bokstav  
för varje gång jag går en HLR-kurs. 

L-ABCDE är det nu som gäller där 
bokstäverna pekar på engelska ord. Inte 
lika lätt att komma ihåg för en gammal 
”gubbe” som mig.

Jonas berättade om L, läge, som  
nuförtiden är väldigt viktig för räddnings-
personal. Alltså om platsen är säker att 
hjälpa patienten på. Och hur han själv 
hade hamnat under beskjutning utanför 
Sahlgrenska sjukhuset. Helt horribelt 
i mina öron. Många diskussioner vid 

Utbildning på Öckerö
SVK RF Utbildning & Utveckling har under hösten påbörjat sam arbete med 
Öckerö Maritime Center (ÖMC), i Göteborg för att ha en regional Basic 
Safety i södra Sverige, enligt direktiv från FM om utbildning enligt  
”närområdesprincipen”.
ÖMC utbildar inom sjösäkerhet och bildades 1997, med ”mission” att rädda 
liv då ursprunget var att se till att fiskenäringen skulle bli mindre riskfylld 
och däri genom förhindra sjöolyckor och familjetragedier. Nuvarande  
verk samhet är utbildning och stöd inom yrkessjöfart, fiskare och  
gymnasieskolans sjöfarts program. ÖMC har även samarbete med SRSS, 
Sjörädd ningssällskapet. 
Öckerö Maritime Center är ett komplett utbildningscentrum för sjösäker-
het med utbildnings center på Öckerö som bildades 1997 under namnet 
Fiskets Utbildningscenter och med syftet att rädda liv inom den svenska 
fiskenäringen. 
Verksamheten har vidgats för att ge stöd och utbildning till den bredare 
yrkessjöfarten samt också till gymnasieskolans sjöfartsprogram. ÖMC 
bedrivs i form av en ideell organisation. 

Text: Öckerö Maritime Center och Erika Lindström,  
utbildning och utveckling Sjövärnskåren

varje punkt gjorde dagen intressant. På 
grund av ett känt virus gjorde vi endast 
kompressioner på HLR-dockorna och 
utelämnade inblåsning.

Vi tackade Jonas för den intressanta 
dagen och begav oss ut i regnet för att 
köra mot färjan och vidare hemåt. 

Text och foto: Andreas Karlsson, 
Ordförande Bohusläns Sjövärnskår

”Det här ska ni släcka”.
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DE STORA UPPTÄCKTERNA i slutet 
av 1400-talet och början av 1500-talet 
hade bl.a. drivits fram av bristen på ädel - 
metaller i Europa och det stora beroendet  
av sidenvägen samt guldimporten från 
Afrika, söder om Sahara. De europeiska 
stormakterna med Portugal och Spanien 
i spetsen, ville ha direkt kontroll över 
handelsvägarna och slippa beroendet av  
transporter genom det arabiskkontrol-
lerade Nordafrika och den jämförelsevis 
osäkra sidenvägen.

STORA UPPTÄCKTER
I början av 1400-talet inledde den portu - 
gisiske prinsen Dom Henrique, Henrik  
sjöfararen, de stora upptäckterna genom 
att systematiskt sända ut skepp söderut 
längsmed Afrikas kust. Målet med  
expeditionerna var att finna vägen till 
Indien. Columbus som var av annan 

mening, lyckade få det Spanska kunga - 
paret att bevilja medel för att resa väster ut. 
Hans expedition 1492 kom inte fram till 
Indien eftersom en helt okänd kontinent, 
Amerika, låg i vägen. Amerigo Vespucci 
(1454 – 1512) fick senare äran av att ge 
namn åt den nya kontinenten.

Efter Columbus drog upptäcksresandet  
igång ordentligt. Vasco da Gama seglade 
till Indien 1498 och Ferdinand Magellans 
expedition genomförde den första världs-
omseglingen 1519 – 1522. Magellan dog 
på den filippinska ön Mactan, men en av 
hans kaptener fullföljde expeditionen. 

HANDELSVÄGAR
De stora upptäckterna satte fart på världs-
handeln och utvecklingen av skepps-
byggeriet. Fartygen blev större och fartyg 
med tre master började uppträda i mitten 
av 1400-talet. De nya handelsvägarna och 

det ymniga flödet av guld från Amerika 
måste försvaras. Sjöartilleriet började 
utvecklas i Europa i mitten av 1300-talet. 
Fartygen växte i storlek och utrustades 
med allt fler kanoner. Den lilla klink-
byggda koggen från 1300-talet dög inte 
längre. Det kommer att bli teknik från 
medelhavsområdet som tar över utveck-
lingen av nya fartygstyper.

Karavellen var ett relativt litet men 
kraftigt fartyg som utvecklats i Medel-
havet och var byggt med kravellteknik. 
Denna fartygstyp blev utgångspunkten 
för den nya utvecklingen.

KRAVELL
Kravelltekniken hade flera fördelar jämfört 
med klinkbyggen. Klinkbyggda fartyg 
begränsades i längd och av att spanten 
sattes på plats i efterhand. Bordläggningen 

Segelfartygen efter 
Dom Henrique

 

Här berättar Gunnar Carlberg om hur segelfartygen utvecklades efter de stora upptäckterna i slutet av  
1400-talet och under början av 1500-talet. Det behövdes större fartyg och man övergick från klinkbordläggning 
till kravellbordläggning.

Hansakogg 1300-tal.
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Kravell sent 1400-tal.

bestämde fartygets form och bildade en 
skalkonstruktion. Bord-
läggningsplankorna 
hölls samman med ett 
stort antal nitar längs-
med hela fartygslängden. De 
överlappande plankorna tätades 
med tjära och i vissa fall med lav. 
Man kunde inte ta upp större 
öppningar i bordläggningen 
och därmed rubba skal-
konstruktionen.

Under slutet av 1400-talet och början 
av 1500-talet växte fartygen i storlek. 
Det krävdes fartyg som kunde 
vara till sjöss långa perioder, ha stora 
besättningar och bära många kanoner. 
Handelsvägarna till kolonierna måste 
kunna försvaras. På 1830-talet inleds 
slutfasen i träfartygens dominans.

Det kravellbyggda fartyget kunde  
byggas med större längd. Fartygets stomme 
byggdes först med tvär- och långskepps-
spant som bärande konstruktion. Därefter 
lades bordläggningen på och tätades med 
drev. Konstruktionen medgav att man 
kunde ta upp öppningar i bordläggningen.

För övrigt gäller att träfartyg som byggs  
på träspant har en hållfasthetsbegränsning  
till en maximal köllängd 50 meter. Till 
exempel HMS Victory, som byggdes 
på 1760-talet har en köllängd av endast 
45,75 m.

GALEONEN
Nya fartygstyper som byggts med kravell - 
bordläggning utvecklades under slutet av  
1400-talet och framåt. På 1500-talet 
kommer karacken och galeonen. Det var 

fartyg med flera däck och tre eller flera 
master. De kravellbyggda fartygen kunde 
utrustas med många kanoner. Kanonerna  
ställdes upp i bredsidor bakom ett stort  
antal kanonportar som tagits upp i bord-
läggningen. Om man ville lasta ombord 
långa föremål i ett kravellbyggt fartyg så  
gick det alldeles utmärkt. Det var bara att 
ta upp ett hål på lämplig plats i bordlägg-
ningen och sticka in lasten. Detta tillämp-
ades långt in i modern tid till exempel när 
svenska östersjöskutor skulle lasta virke.

På 1830-talet började man att kommer - 
siellt bygga fartyg av järn. Många skepps-
redare var fördomsfulla och mot det nya  
materialet. Resultatet blev en slags  
kompromiss, kompositfartyget. Komposit - 
byggnadstekniken innebär att däck och  
bordläggning läggs på spant och balkar av  
järn. Vad jag vet så är de båda fullriggarna  
Cutty Sark, byggd 1869 och den svenska  
HMS Najaden byggd 1896 de enda 
kompositfartygen som finns bevarade. 
HMS Najaden konstruerades av den 

Klinkbordläggning till vänster. 
Högra bilden kravellbordläggning.
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NÄR JAG TILLTRÄDDE som ordförande 
i Göteborgs Sjövärnskår, tog jag kontakt 
med Länsstyrelsen i Västra Götaland för 
att efterhöra och egentligen följa upp 
den kontakt som jag hade som GS med 
Krisberedskapshandläggaren eller mot-
svarande på Länsstyrelsen. 

En del hade hänt sedan sist. Jag fick 
kontakt med en som var tillfällig på 
posten men så småningom blev det en 
ordinarie handläggare som blev kontakt-
person.

Tidigare hade man tecknat ett avtal 
med Frivilliga Försvarsorganisationer 
(FFO) men nu hade Länsstyrelsen gjort 
bedömningen att det var bättre och 
mer korrekt att det skrevs en avsikts-
förklaring. Den kommer att skrivas på 
av respektive FFO (en för varje) och av 
landshövdingen. 

I denna avsiktsförklaring delar man 
upp insatserna i två delar: Fredstida 

Krisberedskap och Höjd beredskap och 
det är bra för att markera behovet och att 
insatserna blir tydligare.

Länsstyrelsen är en regional myndig-
het med ett lagreglerat områdesansvar. 
Inom det uppdraget ska Länsstyrelsen 
verka för att minska sårbarheten i sam-
hället och stödja aktörer som är ansvariga  
för krisberedskap genom att initiera, 
samverka samt samordna verksamheter 
och information inom länet.

Det ansvaret har man verkligen tagit 
genom att skriva denna avsiktsförklaring 
och ge FFO möjligheten att hjälpa till 
utifrån det behov som finns och som är 
specifik för respektive FFO.

När vi skrivit på kommer vi att ges 
möjligheten, att vid olika tillfällen/möten 
sprida till kommunerna m.fl. vad vi kan 
bistå med och upprätta nätverk.

Om vi lyckas skriva på nu i vår, så är 
det perfekt för Göteborgs SVK planering.  

Vi har fått uppdraget att i år ordna 
”förövningen” tillämpade utbildningen-
krisberedskap som genomförs med MSB:s  
uppdragsmedel, för att nästa år ansvara  
för genomförandet av den årliga  
tillämpade utbildningen i stor skala. Då 
kommer vi att bjuda in FFO, kustbevak-
ning, polis, kommuner m.fl. och så klart 
Länsstyrelsen.

Med denna avsiktsförklaring sjösatt 
så kommer år 2021 bli ett bra år för 
krisberedskapen där Sjövärnskåren kan 
utbilda och vara beredda att göra nytta 
om en kris skulle bli verklighet i Västra 
Götaland. 

Text: John Fritsch, ordförande,  
Göteborgs SVK

Avtal eller avsiktsförklaring? Det är frågan!

Karack ca 1490 - 1500-talet

framstående marindirektören Göte 
Wilhem Svensson. Hon byggdes för 
Skeppsgosseeskaderns räkning. Hennes 
systerfartyg HMS Jarramas byggdes av 
järn och sjösattes år 1900 i Karlskrona. 
Fartyget finns bevarat vid Marinmuseum 
i Karlskrona. 

Efter sin aktiva tjänst i flottan blev  
Najaden stillaliggande museum i  
Halmstad. Halmstad kommun ansåg sig 
senare inte ha råd att hålla fartyget. Det 
visades heller inget intresse från svenska 
bevarandemyndigheter att behålla detta 
unika fartyg. År 2014 såldes Najaden till 
Norge och bogserades till Fredrikstad.  

Text och illustrationer:  
Gunnar Carlberg

Litteratur 
Vill du lära dig mer så rekommenderar Gunnar den här läsningen:
• McKay Hill Buckler: A History of World Societies, Houghton Mifflin  

Company 1992, Library of Congress Nr 9171973, ISBN 0395472938
• Björn Landström, Skeppet, Forum 1961
• Ewert Cagner och Tre Tryckare: Nautiskt bildlexikon, Tre Tryckare AB 

1963, ISBN 91-46-11641-9
• Gunnar Carlberg: Sjömanskap, Marinmuseum, Karlskrona 1997,  

ISBN 9197316709
• Internet, slagord ”HMS Najaden 1896”
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I 75 ÅR HAR organisationen Folk och 
Försvar anordnat en välbesökt och 
uppmärksammad rikskonferens kring 
säkerhetspolitik i Sverige och världen 
för att främja en debatt om samhällets 
krisberedskap och totalförsvar. På grund 
av den rådande pandemin arrangerades 
årets rikskonferens digitalt istället för 
som brukligt på Högfjällshotellet i Sälen. 
Sjövärnskåren deltog som alltid även i år, 
dock på distans.

Rikskonferensens två dagar var upp  - 
delat i tio programblock med olika ämnen  
som på olika sätt relaterade till konfe-
rensens tema: Sveriges förmåga att möta  
hot och kriser i en omvärld under 
omdaning. Samhället har ju förändrats 
betydligt sedan Sverige senast hade en 
planering för totalförsvaret.

Av stort intresse för Sjövärnskåren 
var Överbefälhavare Micael Bydéns tal, i 
vilket han lyfte fram framgångsfaktorer 
för en långsiktigt trovärdig utveckling av 
det militära försvaret: anpassningsbarhet 
vad det gäller förmågor, arbetssätt och 
regelverk, teknikutveckling samt personal - 
försörjning. ”Det är personalen, med 

KORT INNAN JUL levererades sex 
stycken RS Quest till Kalmar, Ystad samt 
Limhamn (Öresund), två till vardera kår.

Vid tidpunkten för leveransen från 
Storbritannien kunde vi i media, med 
spänning följa utvecklingen vid den 
viktigaste utskeppningshamnen Dover 
där långtradaren med båtarna skeppades 
ut. Med mindre en fyra dagars marginal 
kom transporten igenom utan problem 
med tull och annan formalia kopplat till 
brexit. Väl på svensk mark passerade  
lasten nämnda kårer och för genom-
förande av lossning fanns gaffeltruck på 
plats. Kårerna kan nu se fram emot våren 
och fin segling med moderna båtar. 

Text och foto: Mats Hansson, 
tidigare generalsekreterare

6 stycken RS Quest  
levererade i elfte timman

RS Quest, segelbåtar för vår, sommar och höst, från en tidigare leverans.

Konferens på distans – Sälen online
anställda och frivilliga, som utvecklar 
vår förmåga, nyttjar tekniken och bygger 
totalförsvaret”, som ÖB uttryckte sig. 
Sjövärnskåren kan bara hålla med.

I och med försvarsbeslutet, taget i 
december, tillförs de frivilliga försvars-
organisationerna ett betydande resurs-
tillskott för sin verksamhet och med ett 
enigt politiskt stöd från våra folkvalda i 
Sveriges riksdag i ryggen förväntar vi oss 
att dessa öronmärkta medel fördelas ut 
under detta och kommande år. Vi har en 
hel del att ta igen.

Vi från Sjövärnskåren vill ge Folk och 
Försvar en stor eloge för en mycket väl 
genomförd konferens under de  
förhållanden som pandemin medför. 
Välregisserat genomförande och med 
mycket intressanta föreläsare.

Dock har Sjövärnskåren en önskan 
och uppmaning inför nästa års riks-
konferens: Sätt då ordentligt fokus på 
kraften, omfattningen och den viktiga 
betydelsen av de många hundratusen-
tals medlemmarna inom de frivilliga 
försvars organisationerna i vårt land i 
uppbygg naden av det framtida total-

försvaret. På marken, i luften och framför 
allt – till havs!  

Text: Annicka Engblom,  
förbundsordförande

Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars 
Rikskonferens 2021. Foto: Ulf Palm
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DET HAR TAGIT SIN TID att få ”Sju 
Noll Tre” återuppstådd. Hennes namn är 
faktisk så enligt registreringen ”Sju Noll 
Tre”.

Vad som är gjort på utsidan av Bychek: 
Blästringar från botten till toppen,  
grundat, limmat och ytmålningen.  
Svetsat dit lyft öglor med mera.

Axel och propellern? Det var en  
kostnad som heter duga.

Jag träffade två killar som höll på med 
en båtaxel i närheten.

Pratade med dom om dom ville göra  
en bedömning på våran? Det kan jag 
säga var en lyckoträff. Den ena en 
Norrköpingsbo och den andra en  
Göteborgare. Dom kom över till våran båt.

Under tystnad gick dom igenom 
propellern och skakade på huvudet, mest 
Göteborgaren sedan in i maskinrummet. 
Under tiden upprepade dom att ”Du ska 
veta, vi har inte tid med det här. Men vi 
kan göra en höftkostnad.” (En höft kan 
vara smal eller bred, ja ni förstår).

Efter att dom tittat och här skakade 
dom på huvudet igen med kommentaren 

lyckades värva till oss som aktiv medlem. 
Han styr upp arbetet.

Renall, klart reducerat pris, två gånger 
rengöring under maskin.

Stefan hjälpte mig med få igång 
värmepannan och lite annat. Han äger 
World Cold AB.

Sören Nöjd i Valdemarsvik Generator - 
specialisten. Jag lämnade en ny generator 
hem till honom. För innan han kopplade 
in den så ville han gå igenom den. Bengt 
Lennartsson i firman Hälsö mekaniska 
AB gjorde ett bra jobb. Christer Frank 
fick igång motorn.

Johan Gustavsson har bytt ut alla 
hydraulikslangar. Det blev några meter. 

703 ska användas för utbildning inom 
de olika befattningarna ombord. HVbåt-
plutoner samt för våra ungdomar. Men 
även samövningar med MSB med flera.  

Text och foto: Mats Grenstadius, 
Östergötlands Sjövärnskår

Efter mycket arbete lyfts 703 i sjön och ska användas flitigt i Östergötland.

703 i Östergötland
äntligen i sjön!

”Vem har lossat det här?” varpå under-
tecknad, med en viss tvekan, lyfte upp 
handen. Göteborgaren igen: ”Hädanefter 
rör du och ingen annan inget mer.”

”RÖR INGET”
Ute igen och till propellern.

Har ni inte märkt vibrationerna när 
ni kört, propellern är ju helt deformerad, 
sa den barske Göteborgaren igen. Nääe 
sa jag...

Jag klev fram med en viss pondus i 
rösten. ”Dom här jacken på propellern 
kan väl en svetsa”. ”Vad jag hört” lade jag 
till. Då gick han igång Göteborgaren.

Efter han har sagt vad han tyckte om 
andras ”expertreparationer”. Det kan man 
ju förstå.

”Det här måste...” Så fortsatte det. Nu 
är 703 i sjön.

Jag vill passa på här och nämna några 
som har hjälpt oss. Först och främst:

Bychek pråm och fartygssvets AB
Bengt Lennartsson (Göteborgaren).
Albin Holmberg på Holmbergs 

Marin och Motorteknikerna. Som jag 
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Posttidning B

MITT NAMN ÄR NORA HOFMAN, 
jag är 19 år och kommer från Härnösand. 
Jag genomförde mitt första år på Sjövärns-
kårens sommarskola 2016 här uppe på 
Lungön och valde att återvända för mitt 
andra, tredje, samt fjärde år. Innan jag 
gick mitt första år på Lungön visste jag 
inte att båtar och det militära var något 
jag skulle finna ett intresse i. 

HÖJDPUNKTER
Jag upptäckte Sjövärnskåren genom min 
bror Linus som tidigare gått tre somrar 
på Lungön. Idag är jag väldigt glad för 
detta och för att pappa inte vände om när 
jag bad honom göra det i bilen på väg till 
uppropet för mitt första år på sommar-
skolan. Det var en nervös start, men på 
Lungön hittade jag många underbara 
vänner och skapade fantastiska minnen, 
det har varit höjdpunkten varje sommar!  
Om det inte var för mina somrar på 
Lungön skulle heller inte tanken på att 
söka mig till det militära växt som det 
gjorde, tror jag. 

Redan det första året väcktes idén  
om att genomföra värnplikten inom det 
marina och det var under mitt fjärde år 
som min instruktör Vimar Nordin  
tipsade mig om att söka till sonar-
operatörs utbildningen. Under hösten 
samma år mönstrade jag och blev 
preliminärt antagen till Sjöstridsskolan i 
Karlskrona som sonaroperatör.

INSTRUKTÖR
Efter genomförd ledarkurs var det tanken  
att jag skulle jobba som förman på Lungön  
under sommaren 2020, vilket tyvärr 
förhindrades av Covid-19. Som tur var 
hade jag redan kunnat delta som instruk-
tör under hemortsutbildningen hösten 
2019, något som var väldigt roligt och 
givande för mig. Min förhoppning är att 
kunna jobba på sommarskolorna i fram-
tiden. I början av 2020 valdes jag även in 
som ungdomsansvarig i Västernorrlands 
sjövärnskår, en roll jag är glad över att 
ha. Jag har däremot fortfarande mycket 
att lära mig om kåren och mitt uppdrag, 
som dessutom har försvårats av att jag 
varit svårtillgänglig nere i Karlskrona. 

VÄRNPLIKT
Just nu har jag genomfört ungefär en 
tredjedel av min värnplikt och den tiden 
har jag haft turen att få tillbringa ute 
på Kungsholms fort. Nu har jag precis 
påbörjat min befattningsutbildning inne 
på Karlskronas örlogshamn och lär mig 
mycket om saker jag redan stött på under 
mina somrar på Lungön. Min utbildning 
känns meningsfull och mina befäl och 
instruktörer är väldigt engagerade.  
Här har jag redan skapat vänskaper jag  
hoppas varar livet ut. Mot slutet av 
utbildningen kommer vi genomföra 
praktik på båtarna som vi utbildar oss 

mot, jag kommer att göra min på en 
spaningsbåt. Jag är väldigt glad över att 
göra min praktik där då dessa båtar är 
relativt små och med en liten besättning 
vilket innebär att jag kommer arbeta 
nära vattnet och med en stor variation av 
uppgifter. 

SONAROPERATÖR
Under mina år som involverad i kårens  
verksamhet och utbildning samt under  
min tid på Sjöstridsskolan har jag bara  
träffat trevliga människor med stor 
drivkraft och positiv anda. Nu är min 
ambition att slutföra befattnings utbild-
ningen och förhoppningsvis få ta  
anställning på Fjärde sjöstridsflottiljen 
som sonaroperatör. Jag är väldigt glad 
över att jag valde att fortsätta på det här 
spåret, jag känner mig bara förväntans-
full över vad framtiden har att erbjuda. 

Text: Nora Hofman

Nora Hofman vill lära sig mer om Sjövärnskåren. 
Foto: Privat

Profilen 
Det började med  
sommarskola, nu  
värnplikt för Nora
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