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Omslagsbild
Eric D. Nilsson har skapat en förmögenhet 
på fartygsaffärer och det blir över att ge 
från. Foto: Roland Hejdström

FÖRST ETT STORT och innerligt tack till 
alla er som deltog på vår förbundsstämma  
på Försvarsutbildarnas kursgård i vackra 
Höllviken för några veckor sedan. Intres
santa och givande gästföreläsare, bra och 
viktig information från styrelsen och 
kansliet samt värdefulla diskussioner med  
kårföreträdarna bidrog till insikter,  
inriktningar och beslut som utvecklar vår  
organisation. Ett alldeles särskilt tack 
förstås till BrittInger, Mats och Ellinor på  
kansliet för arrangemanget och Öresunds 
Sjövärnskår för värdskapet.

Ja, det rör verkligen på sig inom Sjö
värnskårens verksamhetsområde. Vi går 
in i säsong för våra sommarskolor och 
förberedelserna är i full sving. Försvars
makten och Överbefälhavare Micael Bydén 
understryker och bekräftar vår betydelse 
för totalförsvaret och berömmer våra ut
bildningar och aktiviteter. Även riksdag, 
regering och försvarsberedning under
stryker detta. Efterfrågan på Sjövärns
kårens medverkan i olika utbildningar, 
rekryteringskampanjer och övningar 
ökar stadigt.

När jag valdes till förbundsordförande 
för ett år sedan satte jag fokus på ett antal 
utmaningar vi behöver ta oss an. Ordfö
r andekonferensen på Känsö i höstas gav 
många inspel i utvecklingsarbetet av både  
intern och extern kommunikation. Vi har  
en ny och funktionell hemsida, vi behöver 
jobba mer på informationsutbytet mellan 
kårer och förbundsstyrelsen och utveckla 
styrelse och valberedningsarbete, men det  
rör verkligen på sig i en positiv riktning 
och för det vill jag tacka alla er som  
aktivt bidrar på ett väldigt bra sätt.

Samtidigt känner jag mig föranledd att  
ta upp en av våra mest centrala och kritiska 
frågeställningar inom Sjövärnskåren och 
det gäller situationen för våra fartyg. Idag  
nyttjas de lokala kårernas fartyg och båtar  
för bl.a. utbildning av hemvärnspersonal 
och utbildning av ungdomar vid våra 
sommarskolor, men en åldrad fartygsflotta, 
nya regelverk och krav på certifieringar 
sätter käppar i hjulet för att vi i längden 
ska kunna bedriva sjöfart på ett hållbart 
sätt med garanterad sjösäkerhet i fokus.

Alltför mycket tid, kraft och resurser 
går åt till analyser och diskussioner om 
hur vi ska få ekonomi och underhåll att 
gå ihop. Sjövärnskåren har ju egentligen 
inget egenintresse av att äga, förvalta 
eller operera egna fartyg och båtar, utan 
anser att lösningen är att all fartyg‐ och 
båtrelaterad verksamhet bedrivs bäst 
med Försvarsmakten som redare. Vi vill 
få till ett avtal som reglerar verksamheten 
och stöd mellan Försvarsmakten och 
Sjövärnskåren samt som reglerar inhyr
ning av våra fartyg på årsbasis. Dels för 
att underlätta Försvarsmaktens budget
arbete, men också för att underlätta 
Sjövärnskårens underhållsplanering. 

Min bedömning är att denna fråga 
måste få sin lösning under året. Jag vill 
i det sammanhanget å Sjövärnskårens 
vägnar uppmana Försvarsmakten och då  
främst Marinen att verkligen lägga 
manken till för att åstadkomma en hållbar 
lösning. Jag skulle vilja säga att den är 
högst avgörande för vår organisation.

Sjövärnskåren är en kompetent orga
nisation, vi behövs och vi är efterfrågade. 
Med rätt riggade resurser, regelverk och 
tydlighet i uppdrag har vi potential att både  
växa och vässa våra verksamheter, över 
vilka jag är så oerhört stolt. Vi ses i sommar.

Ledaren 
Kära  
Sjövärns kårister! 

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

https://www.cleardesign.se/
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EN SNABBARE och lättare plattform, 
utökad säkerhet och möjlighet till 
statistik men framför allt – en snygg 
och lättnavigerad design. Sjövärnskå-
rens nya hemsida är här! 

Under slutet av 2018 genomgick den 
förra hemsidan ett omfattande arbete 
för att konverteras till den nya. Lagom 
till ansökan för årets sommarskolor 
stod den nya hemsidan klar och 
klarade sitt elddop helt utan avbrott. 
Första ansöknings kvällen besöktes 
sidan inte mindre än 6 400 gånger!

Några av nyheterna är bland annat 

Sjövärnskårens nya hemsida ett klart uppsving

UNDER ÅRETS STÄMMA invaldes tre 
nya medlemmar till SVK RF styrelse 
samt att Olov Andersson valdes till 
ordinarie ordförande. Styrelsen består 
nu, förutom Olov, av Magnus Byström 
(vice ordförande), Ingeborg Widerberg, 
Ida Påhlsson, Isabelle Robertsson, 
Pär Thorell, Johan Lindroth, Raymond 
Iller och Markus Widborg. Det blev en 
mycket allsidigt sammansatt styrelse i 
såväl ålder som i fördelningen mellan 
kvinnor och män. 

Riksförbundets nya styrelse på plats i Höllviken
Kunskapsmässigt består styrelsen 

nu bl.a. av personer med kunskap om 
ungdoms- och vuxenutbildning, hemvärn, 
maskin- och nautisk tjänst, regler för 
sjöfart, ekonomi samt vår internationella 
verksamhet. Samtidigt valdes en ny 
revisor, Fredrik Forssberg, som är reserv- 
officer i marinen och ett förflutet i 
Sjövärnskåren. 

 
Text: Olov Andersson

DE FÖRSTA SJÖMÄTARNA har exami-
nerats från Sjömätarutbildningen i 
Göteborg, en utbildning som länge varit 
efterfrågad i Sverige både av Sjöfarts-
verket och andra aktörer i branschen. 

– Alla behöver sjömätning, och vi 
behöver folk med rätt kunskap, säger 
Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjö-
mätningsverksamhet, till Infrasverige.se.

Tidigare har Sverige liksom grann-
länderna vänt sig utomlands för att 
hämta hem den vidareutbildning som 
behövs inom sjömätning. Nu är det 
Göteborg som gäller. Här fördjupas de 
kunskaper som kursdeltagarna redan 
har. Att sjömäta innebär att kartlägga 
havsbotten. Ett sätt att göra det på är 

Första sjömätarna utexaminerade i Göteborg
med hjälp av fartyg. Att sjömäta är en 
av Sjöfartsverkets huvuduppgifter.

Behovet av färdigutbildade sjömätare 
är stort i alla länder kring Östersjön. En 
stor fördel med att ha en utbildning i 
Sverige är att det ger en bättre rekry-
teringsgrund.

– Vi får mycket tillbaka från det här,  
inte bara genom att anställda på Sjöfarts - 
verket utbildas, utan även då de andra 
deltagarna blir potentiella kollegor. Vi 
vill och behöver anställa de som har 
den här utbildningen, säger Ulf Olsson.

Utbildningen är ett samarbete mellan  
Göteborgs universitet, Chalmers, 
Stockholms universitet, Marin Mätteknik 
och Sjöfartsverket. Kursen omfattar 

30 högskolepoäng och ges på Institu-
tionen för marina vetenskaper vid 
Göteborgs universitet. 

att lokala kårer får sina nyheter direkt 
på förstasidan, ett gemensamt kalen-
darium för alla kommande evenemang, 
händelser eller utbildningstillfällen och 
en helt ny webbutik. För alla webredak-
törer finns dessutom en instruktion för 
att kunna lägga upp sitt eget material.

Har du inte besökt hemsidan än? 
Varmt välkommen att surfa in på  
www.sjovarnskaren.se. Har du syn-
punkter eller feedback? Skicka dem till 
web@sjovarnskaren.se. 

Text: Magnus Lindstedt

Styrelsen på plats i Höllviken, Isabelle Robertsson  
var ej med. Foto: Per Lunqe

Sjökort bygger på sjömätning. Nu har de första sjö
mätarna tagit examen i Göteborg. Foto: Sjöfartsverket
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KUSTBEVAKNINGEN kommer att 
utöka sin bemanning med 100 med-
arbetare de närmsta tre åren. Det 

FÖRRA ÅRET SKEDDE rekordmånga 
sjöräddningar runt om i landet. Ofta är 
det frivilliga sjöräddningssällskap som 
åker ut på räddningsuppdragen.

Risken med att vara för få frivilliga är  
man inte har möjlighet att åka på alla 
larm som kan komma in de sommar-
dagar när många människor är på 
stranden eller ute med båten. 
Man riskerar också att slita ut den 
grupp med frivilliga sjöräddare 
som finns.

Utryckningstiden kan vara ett  
problem när man rekryterar. Bara 
en kvart efter att ett larm kommit in 
ska en båt med ombytta sjöräddare 
vara på väg mot olycksplatsen. 
Arbetar man dagjour innebär det 
att man måste ha ett jobb som 
man kan lämna med bara några 
minuters varsel. Man kan heller 
inte jobba på annan ort.

Flera av Sjöräddningssällskapets 
räddningsstationer i landet söker till  
sommaren nya frivilliga sjöräddare till 
sin verksamhet. Erik Viklund, ställ-
företrädande stationsansvarig vid 
Sjöräddningssällskapet i Uppsala,  
hoppas på nya tillskott.

– Vi skulle önska att vi i slutändan 
får in en handfull människor. Vi brukar 
få in tre till fem nya per år ungefär, 
säger han till 24Uppsala.

behövs både personal till sjöss, i luften 
och på land för att möta kraven på 
deras uppdrag.

Enligt Kustbevakningen har deras 
uppdrag utökats bland annat på grund 
av en ökad sjötrafik och ett större 
miljöhot. Också att EU:s gräns och 
kustbevakningsbyrå Frontex utvecklas 
kommer påverka den svenska Kust-
bevakningens verksamhet.

– Vi kan se att det finns en ökad 
efterfrågan från andra att använda 
vår resurs, både nationellt och inter-
nationellt, säger Anders Kjaersgaard, 
överdirektör på Kustbevakningen, till 
Sveriges Television Blekinge.

Kustbevakningen vill anställa 100 medarbetare

Sjöräddningssällskapet söker sjöräddare 
Behovet av att kontinuerligt få in 

nya frivilliga sjöräddare är viktigt för att 
verksamheten ska kunna fungera.

– Vi har så att vi håller ihop verksam - 
heten men vi har ett ständigt behov av 
nyrekryteringar. Folk byter jobb, flyttar 
eller får barn vilket förändrar livs-
förhållandena och möjlighet att ta jour.

En sjöräddare ska inte bara kunna 
köra båt i alla väder.

– Vi brukar säga att det viktigaste 
är att man har hjärtat på rätt ställe. 
Viljan att hjälpa andra människor på 
ideell basis. Sen att man är över 18 år, 
simkunnig och i övrigt frisk. Sen är det 
en bonus om man har erfarenhet av 
sjukvård, räddningstjänst, polis eller 
Försvarsmakten, säger Erik Viklund.

Rekordmånga sjöräddningar 2018. Nu söker Sjöräddnings
sällskapet sjöräddare. Foto: Sjöräddningssällskapet

Ubåtsjakt inomskärs
MARINEN STÄRKER och bygger upp 
ubåtsjakt inomskärs, ett område som 
under en period varit nedprioriterad. 
Vapensystem och sensorer som 
försvann är nu till del återinförda, men 
metoder och rutiner behöver byggas 
upp igen. Det skriver Försvarsmakten 
på sin webbplats.

Förmågan att upptäcka och avvisa 
kränkningar av det svenska territorial-
havet är en uppgift vars resurser priori - 
terades ner i tidigare politiska beslut. 
Det förändrade säkerhetsläget i vårt 
närområde har medfört att förmågan 
till inomskärsubåtsjakt nu åter behöver 
byggas upp igen. Med nya spanings-
båtar, återinförandet av sjöoperativ 
helikopter (HKP 14F) och anti-ubåts-
granatsystemet ELMA samt att flera 
enheter utbildas i användandet av 
sjunkbomber går utvecklingen av inom-
skärsubåtsjakten nu åter i rätt riktning.

I Stockholms södra skärgård och  
utomskärs har en stor övning i ubåts-
jakt genomförts. Stora delar av marinen, 
enheter från Helikopterflottiljen, tre 
fartyg från Finland och ett ubåtsjakt-
flygplan från USA deltog i övningen. 
Syftet var att fortsätta utvecklingen av 
en integrerad marin ubåtsjaktstyrka 
och samverkan mellan stridskrafter 
för att nå maximal effekt. Att marinen 
samövar tillsammans med Finland och 
USA i övningen ser chefen för Fjärde 
sjöstridsflottiljen, Fredrik Palmquist 
som en självklarhet.

− Samarbetet bygger på tre grund
stenar. För det första bygger vi säkerhet 
tillsammans med andra. För det andra 
krävs det att man övar tillsammans  
för att bygga säkerhet. Vi måste lära 
oss varandras resurser och hur vi 
arbetar. För det tredje krävs volym av 
olika resurser då hantering av många 
enheter kräver särskilda metoder. Vi 
är så pass få i marinen och vi behöver 
både ökad volym och ökad förmåga,  
säger Fredrik Palmquist på Försvars-
maktens webbplats.

Östersjön är ett av världens svåraste hav att jaga 
ubåt i, detta på grund av kraftigt varierande vatten
temperatur under året och varierande beroende på 
djupet. Till detta blandas saltvatten med sötvatten.

Anm. från Mats Hansson tidigare ubåtschef.

Gott om möjligheter i Kustbevakningen.  
Foto: Kustbevakningen
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HEJ ALLA SJÖVÄRNSKÅRISTER! Jag 
heter Ellenor Jansson och har börjat 
jobba på Sjövärnskårernas riksförbund 
där jag har hand om våra vuxen och  
ungdomsutbildningar samt rekryteringen 
till Sjövärnskåren. 

BAKGRUND OM MIG
Jag började i Sjövärnskåren 2010 på 
Märsgarn där jag gjorde alla elevåren 
förutom ledarkursen som spenderades 
på Känsö. Efter ledarkursen valde jag år 
2014 att söka som instruktör till Känsös 
sommarskola och har varit där i fem år 
sedan dess. 

KARLSKRONA
Jag har även gjort GMU, grundläggande 
militär utbildning, 2016 i Karlskrona. Jag 
är utbildad Sonaroperatör vilket innebär  
att jag letade efter minor och ubåtar med  
hjälp av sonaren samt hjälpte till med 
framdriften av fartyget. Exempelvis genom 
att gänga ror, vara utkik, sköta underhåll, 
bemannade kulsprutan m.m. Efter min 
Grundutbildning blev jag anställd i  
Karlskrona på Tredje sjöstridsflottiljen 
där jag jobbade på minjaktsfartygen 
HMS Ulvön och HMS Vinga. Flyttade 
sedan hem igen, till Stockholm, och  
började då jobba på Fjärde sjöstrids
flottiljen som stabsassistent på 41. Korvett  
divisionen. Där fick jag ett större perspek  
tiv på hur flottiljen funkar och chansen 
att testa något nytt och utvecklas ännu mer. 

På Fjärde sjöstridsflottiljen arbetade jag 
även med rekrytering och var med och 
planerade rekryteringshelger speciellt  
inriktade mot kvinnor. De helgerna vi hade 
fick vi riktigt positiv respons på, vilket 
var mycket roligt! Jag var även ute på 
olika mässor och föreläste även på skolor 
där jag informerade ungdomar om 
hur processen ser ut för att söka sig till 
Försvarsmakten och hur det är att jobba i 
Försvarsmakten. Skulle du vara intresserad 
av att veta mer finns det mycket informa
tion på www.forsvarsmakten.se. 

BRA ERFARENHET
Nu när jag börjat jobba på riksförbundet 
har jag nio års erfarenhet ifrån Sjövärns
kårens verksamhet samt tre års erfarenhet  
ifrån Försvarsmakten. Det känns väldigt 
bra att ha det i ryggsäcken och jag är över
tygad om att min erfarenhet kommer 
komma väl tillhands i min nya tjänst. 
Är väldigt glad över att ha fått den här 
chansen att få jobba i en organisation 
som jag tycker så mycket om! 

Vad är sjövärnskåren för mig? Jag har 
lärt mig så otroligt mycket under dessa 
år jag varit i Sjövärnskåren att jag knappt 
vet vart jag ska börja. Det viktigaste för 
mig, som jag tror många håller med 
mig om, är gemenskapen och den första 
inblicken man får av Försvarsmakten och 
livet till sjöss.

Sjövärnskåren är för mig det roligaste 
som händer under sommaren! Jag har 
jobbat på grundkursen på Känsö och det  
finns inget mer givande än att se de nya 
eleverna utvecklas och lära sig! Hur de 
kämpar med att få till en pålstek och sedan 
lyckas eller att gå ifrån att aldrig ha seglat 
till att förstå och kunna hantera fartygen 
själva! Eleverna får med sig så mycket ifrån 
Sjövärnskåren som de kommer att ha 

användning för hela livet och jag blir så 
stolt över att ha varit en del av deras resa.

KÄNSÖ
I sommar kommer ni hitta mig på Känsö 
där jag kommer att jobba och jag kommer  
besöka några av de andra skolorna; 
Lungön 1, Märsgarn 1 och Kungsholmen.  
Detta är något jag verkligen ser fram 
emot då jag får tillfälle att träffa alla er 
som lägger ner ett stort arbete på våra 
olika sommarskolor. 

Jag vill tipsa om vår nya officiella insta
gram för Sjövärnskåren @sjovarskaren, 
vår nya hemsida www.sjovarnskaren.se 
och vår Facebooksida @Sjövärnskåren. 
På dessa plattformar lägger jag och 
många fler personer ut viktig information 
samt bilder ifrån vår verksamhet!

Prata gärna med mig och fråga om 
Sjövärnskåren eller Försvarsmakten! Jag  
delar gärna med mig av det jag lärt mig  
hitintills. Är du i Stockholm och vill säga  
hej så hittar du oss på kansliet på Drottning 
Viktorias Örlogshem vid Nybrokajen. 

Vi ses i framtiden! 

Text: Ellenor Jansson, utbildnings
ansvarig på Sjövärnskårernas Riksförbund

Sommarskolor ledde  
vidare för Ellenor

Ellenor Jansson fortsätter efter rekryteringsjobb  
på Fjärde sjöstridsflottiljen i Sjövärnskåren.  
Foto: Fjärde sjöstridsflottiljen
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MARINSTUGANS INVIGNING förra  
sommaren: Vi är ett stenkast från 
Gotlands färjan, solen lyser och det är 
varmt. På terrassen utanför Marinstugan,  
Villa Manhem rör sig människor med 
anknytning till sjön. Lars Danielsson, 
Flottans Män, hälsar välkomna och se
dan följer flera talare som alla tackar Eric 
D. Nilsson, Gotlandsbolagets nestor, 
för att han upplåter Villa Manhem till 
Sjövärnskåren och Flottans Män. Nu är 
jag i skeppsredaren Eric D. Nilssons och 
hans fru Marieanns lägenhet i Stockholm.  
Jag minns förstås förra sommaren, det 
var den trevligaste invig ningen jag varit 
med på och det tycker också min son 
George som var med i sjövärnskårs
uniform.

Vad tycker du?
– Ja. Den var spontan. Det var just dom 

som var intresserade av Marinstugan, som 
trivs med lokalen. Det är viktigt för mig, 
säger Eric D. Nilsson.

INSATS BEHÖVDES
Han har varit med länge med den gamla 
Marinstugan, Eric D. Nilsson är medlem 
i Sjövärnskåren Gotland. Region Gotland 
sa upp Sjövärnskåren och Flottans Män, 
med ett pennstreck var det slut med 

möteslokal. De fick vara kvar på dispens 
men sen kom rivningsbeslutet, ett hotell 
skulle byggas.

– Då kom det på mig att göra en insats. 
Det blev Villa Manhem som vi använt 
några år för mindre sällskap.

Gotlandsbolaget har byggt en verk
sam het med hotell och arrenderar ut 
byggnaden alldeles vid färjeläget till 
Scandic. I den ligger Villa Manhem med 
behändigt nog en restaurang. Från förra 
sommaren är Villa Manhem Sjövärns
kårens och Flottans Mäns nav på Gotland. 
Men efter rivningsbeslutet, när den 
gamla Marinstugan skulle bort, då var 
det inte roligt.

– Det värsta var, jag kan inte förstå 
hur en region som Gotland, med väldigt 
liten tid säger, att nu måste ni flytta utan 
att ge någon anvisning på något nytt. 
Inom en månad skulle vi ut.

Då tände det till hos Eric D. Nilsson.
– Jag blev urförbannad. Hur fn kan 

en region bära sig åt så här? Jag beslutade 
mig för att jag skulle hjälpa till med min 
stiftelse, säger Eric D. Nilsson.

ALLA POSITIVA
Han kollade med en jurist om urkunden 
för Skeppsredare Eric D. Nilssons 

stipen die fond, att han fick satsa pengar 
och det gick bra.

Det gick fort?
– Ja. Jag såg till att det kom igång. Alla 

var väldigt positiva.
Inte minst Sjövärnskåren.
– Ja. Det var lyckat. Det var kul att se 

ungdomarna på invigningen. Och alla 
med sjöfartsintressen var med.

Du tillhandahåller en trevlig lokal med  
restaurang och mat till självkostnadspris 
som Sjövärnskåren och Flottans män får 
disponera för lämplig verksamhet?

– Ja. Absolut. Och om man behöver 
föredragshållare från fastlandet ser jag till  
att de får resa med färjan och uppehälle på  
Scandic Hotel och även om det behövs en  
slant för föredraget, säger Eric D. Nilsson.

STIPENDIEFONDEN
När du fyllde 70, 1997 var bidrag till din 
stipendiefond välkomna. De hade du högst 
på önskelistan. Varför bildade du den?

– Vi hade bott länge utomlands. Jag 
tyckte att vi hade det hyfsat. Våra barn 
hade bra utbildning och jag har alltid 
haft den uppfattningen att pengar för sig 
inte har något värde om man inte gör 
något bra med dom. Det är mitt val  
språk.

Eric D. Nilsson  
gillar Sjövärnskåren
Eric D. Nilsson under trevlig invigning av Marinstugan. Foto: Per Lunqe
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Eric D. Nilsson och hans familj hade 
och har, som han säger, överskott. Skulle 
då gästerna på hans 70, 80, och 90års
dagar köpa dyra presenter? Skeppsredare 
Eric D. Nilssons Stipendiefond bildades 
för att i första hand hjälpa ungdomar 
med gotländsk anknytning att studera till 
sjöbefäl. Andra redare och rederier ger 
bidrag till fonden och det har tagit fart. 
Det är många ungdomar som med pengar 
i ryggen från fonden i dag jobbar som styr  
män och kaptener på rederier inte bara i  
Sverige utan utomlands, på amerikanska  
kryssningsrederier. Ur fonden, eller 
stiftelsen, har också Sjövärnskåren fått 
generösa bidrag, läs Christer Wallins 
intervju.

KOLLADE VARVSPRISER
Hur gör man för att bygga en så stark 
ekonomi att man kan ge till andra? Eric 
D. Nilsson fick anställning i Sveabolaget  
1950, i företagets skeppsmäkleri. Där  
lärde han sig göra fartygsaffärer. Grund
lönen var låg, men det blev tantiem, 
provision på affärerna. Den unge Eric D. 
Nilsson tjänade mer än företagets VD. 

Marinstugan, Sjövärnskårens samlingsplats på Gotland. Foto: Mats Hansson

Senare skapade han sitt eget företag,  
Gotlands Marin. Före dess var han utlånad 
från Sveabolaget till Gotlandsbolaget för 
att beställa fartyg som byggdes i Holland 
1963.

Under den svenska varvskrisen i slutet 
på 1970talet jobbade Eric D. Nilsson åt 
den statliga varvskommittén. Han och 
Marieann som har en chefssekreterar
utbildning reste till länder med varv 
för att se hur de byggde fartyg. De var i 
länder som Kina, Japan, Sydkorea och 
Singapore. De var i Tyskland och England. 
Eric D. Nilsson skrev en rapport om 
varvspriser ute i världen. Han gjorde en 
utredning som svenska staten använde 
för utveckling av varvsindustrin.

– På det här sättet kom jag in i varvs
näringen.

VILL GE
Du visste vad fartyg kostar att bygga i 
olika länder?

– Precis. Sedan gjorde jag fartygsaffärer. 
Jag visste vilka rederier som behövde far
tyg, jag gav tre, fyra förslag på varv, säger 
Eric D. Nilsson. 

Det blev resultat för Eric D. Nilsson 
på fartygsaffärerna och han köpte aktier i 
Gotlandsbolaget. 

Tycker du att det är roligt att göra 
affärer?

– Det var mitt nöje och hobby. I stället 
för att spela bridge eller golf, jag skulle 
aldrig anställa någon som spelar golf. 
Dom gör ju inget annat.

Och det har gått bra.
– Det har gått väldigt bra. Därför är 

det naturligt för mig som levt i sjöfarten 
och byggt upp en familjeförmögenhet att 
ge tillbaka. 

Eric D. Nilsson gillar inte bara att göra 
affärer och tjäna pengar, han gillar också 
att ge.

– Det är ett nöje för mig att kunna 
bistå ungdomar att bli sjöbefäl, att hjälpa 
Sjövärnskåren, säger Eric D. Nilsson.

Han har nu målet inställt på 100 
årsdagen och då kan vad som helst 
hända. 

Text: Per Lunqe
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DET HÄR ÄR MIN intervju med 
medlemmen i Gotlands Sjövärnskår, 
skeppsredare Eric D. Nilsson.

Jag beger mig till Gotlandsbolagets 
huvudkontor som ligger i anslutning till 
Visby hamn, ovanför entrén står det med 
stora bokstäver ”ÅNGBÅTSKONTOR”.

Gotlandsbolaget grundades 1865 och 
är Sveriges äldsta passagerarrederi.

Jag visas in i ett stort fint konferensrum 
och möts av skeppsredaren och bjuds på 
kaffe med dopp under intervjun. Eric D. 
berättar:

KARBINER UNDER KRIGSÅREN
”Jag var 12 år när kriget bröt ut september 
1939, nästan ingen var rädd för Tyskland, 
däremot fanns en utbredd skräck för 
ryssarna.

Ur Sveriges frivilliga motorbåtskår bild  
ades 1941 en militär kår, Sjövärnskåren 
som fick till uppgift att utbilda sjövärns
kårister till krigsmaktens förfogande vid 
mobilisering. 

Jag gick som ung tonåring med i 
Sjövärnskåren och gick alla tre elevåren 
på Finnhamn och Dalarö skans. Utbild
ningen inom Sjövärnskåren kanske är lite 
annorlunda idag, då var vi ute på sommar  
utbildning 1 månad och på vintrarna 
hade vi kvällskurser 1 gång i veckan. 

Under krigsåren hade vi övningar med 
korta karbiner, exercisutbildning, vi fick 
lära oss en mängd knopar och splitsar, vi 
övade mycket med tågvirke.” 

NAUTISKA
”Dessutom lärde vi oss morse, signalflaggor  
och semaforering. Naturligtvis hade vi 
även navigationsutbildning och jag tog 
både skepparexamen av 2:a klass och 
förarbevis av 3.e klass.  Eric D. visar upp 
sina examina och intyg från chefen för 
Sjövärnskåren på genomgången full-
ständig aspirantutbildning i Södertörns 
sjövärnsflottilj. 

Christer Wallin möter Eric D. Nilsson i Visby

DEN 8 MARS genomfördes kårstämma på  
Gotland i nya marinstugan Villa Manhem 
belägen direkt i anslutning till färjetermi
nalen. Sjövärnskåren Gotland är en mycket 
aktiv kår och ett 40 tal medlemmar slöt 
upp för att övervara stämman och att få 
lyssna på föredragshållare Magnus Rietz 
som har som specialitet att fotografera 
fyrar, mycket inspirerande och färgrikt!

Kåren har cirka 300 medlemmar, 
merparten i det äldre åldersskiktet. Det 
är svårt att driva ungdomsverksamhet på 
en ö som Gotland där många ungdomar 
lämnar och sätter kurs mot fastlandet 
för högre studier och ett större urval av 
arbete. Vuxenverksamheten är dock  
mycket framgångsrik med väl underhållna 
fartyg och mycket kompetent personal,  
– Gotland levererar! 

Som sig bör så delades det ut heders
betygelser bl.a. till Olov Andersson som 

Roland Pettersson (t v), Olov Andersson och Jane 
Lena Lundin gick hem från stämman med utmärkelser. 
Foto: Mats Hansson

Vi praktiserade våra nautiska kunskaper 
ombord på motorbåtarna. 

Vi hade mycket idrott, bl.a. boxning 
med utslagstävling (inga ansiktsslag eller 
slag under bältet).

Jag hann även med att efter mina elevår 
vara instruktör på sjövärnskårens sommar
skola på Dalarö Skans. Som kadett hade 
jag sedan förmånen att göra långresa 
med flygplanskryssaren Gotland. Jag är 
tacksam för tiden i Sjövärnskåren och 
flottan, har fått många kamrater för livet 
och en lärorik tid.”

Det var den lättaste intervju jag gjort 
i hela mitt liv, Eric D. har ett fantastiskt 
minne och berättade så levande och 
trevligt.

Jag passade på att för Gotlandskårens 
räkning tacka Eric för allt stöd med 
sjösäkerhetsmateriel m.m. till våra båtar 
och den fina utbildningslokal vi har i 
marinhamnen i Fårösund.

Det stödet har inneburit att bl.a. våra 
och sjöfartsgymnasiets ungdomar givits 
utökade möjligheter att få praktisera sina 
kunskaper i navigation och sjömanskap.

PS Eric D. Nilsson har erhållit  
Sjövärnskårens guldmedalj och är 
hedersmedlem i Gotlands Sjövärnskår. 

Text: Christer Wallin

 

Hedersbetygelser på Gotland

blev hedersmedlem, Roland Pettersson 
erhöll Sjövärnskårens Förtjänsttecken 
i guld och Jane Lena Lundin fick ett 
förtjänsttecken i silver.

En motion behandlades och den 
berörde ägandet av byggnad B82 den som  
kallas Hoburgen. I motionen lyftes fråga 
om SVK äganderätten till fastigheten. 
Efter diskussion avslogs motionen och 
styrelsen fick i uppdrag att slutförhandla 
ett hyresavtal med Fortifikationsverket. 
Att driva frågan om äganderätt enligt 
ett gåvobrev från långt tillbaka i tiden 
bedömdes som utsiktslöst. Hoburgen  
ligger mycket naturskönt och ett besök 
dit rekommenderas varmt.  

Text: Mats Hansson

MS Visborg, ett av fartygen som Eric D. Nilsson och 
Gotlandsbolaget har i trafik. Foto: Olof Segerberg
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STÄMMAN I HÖLLVIKEN blev en helg 
med två frågor som stack ut. Det blev 
förstås också fest, mingel och middag. 
Den första frågan, den satte Skånes lands
hövding Anneli Hultén på stämmans 
agenda. Hon talade om totalförsvaret, ett 
civilt försvar under uppbyggnad och hon 
talade om hur frivilliga försvarsorganisa
tioner jackar in. 

– Hade vi inte haft frivilliga hade vi 
varit fattiga, sa Anneli Hultén.

Hon och länsstyrelsen hade varit  
betydligt fattigare. Frivilliga försvars
organisationer, Sjövärnskåren och alla 
andra har inte bara förmåga utan också 
vilja och handlingskraft att gå in där 
Skånes länsstyrelse inte har resurser när 
det blir en större olycka, en kris, ett grå
zonsläge, när det blir höjd beredskap och 
om kriget kommer.

NY STÄLLNING
Anneli Hultén pratade om människor som 
av idealitet drar på sig sin organisations 

uniform och som släpper allt, åker upp 
och gör skillnad under en skogsbrand i 
Färila. Hon pratade om människor som 
gör en insats utan att tänka på att denna 
insats är ett steg i karriären, människor 
som bara gör en insats för sakens skull.

– Frivilligheten har en helt annan 
ställning nu än för 20 år sedan, sa Anneli 
Hultén.

Det har den. Den har fått en ny skjuts. 
Skånes länsstyrelse räknar med att den 
finns, liksom Stockholms och alla andra 
länsstyrelser. Skåne har hade en workshop 
med frivilligheten två veckor före stämman 
i Höllviken (läs generalsekreterare Mats 
Hanssons rapport på sid 15). Då talade 
länsstyrelsen om vad de behöver och 
frivilligorganisationerna vad de har att 
erbjuda. Utbud möter efterfrågan.

– Bollen ligger nu hos oss, sa Anneli 
Hultén.

MYCKET ATT GÖRA
Genderfrågan fortsatte i Höllviken. 

Förbundsordförande Annicka Engblom 
talade om den genderstudie hon genom
för i Sjövärnskåren.

– Vi är bra på jämställdhet, sa hon.
Men det finns mycket att göra. Det är 

en snedfördelning mellan män och kvinnor 
både i Försvarsmakten och i Sjövärns
kåren som tappar kvinnor på vägen från  
sommarskolornas grundkurser, till 
instruktörer, kurschefer och skolchefer. 
Annicka Engblom talar direkt med, i ett 
första skede kvinnor. Hon besöker alla 
sommarskolor och ringer. 

– Hur säkerställer vi att jämställdhet 
är självklar på alla plan, i all verksamhet, 
frågade hon.

GRABBIG TON
Och det är inte lika självklart för kvinnor  
att ta nästa steg, in i Marinen. Svaret är, 
enligt Annicka Engblom, att Sjövärns
kåren jobbar med sin metodik. Det börjar 
med utbildningsplaner, det handlar om 
omdömen, och rapporter. Den grabbiga  

Höllviken: 

Totalförsvar och gender

Stämma med Sjövärnskåren. Foto: Per Lunqe
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tonen som förekommer kan vara ett 
hinder för kvinnor som inte känner sig 
hemma i den. Men, det poängterade 
Annicka Engblom, vi har ett bra ledar
skap. Där det varit trakasserier, där har 
instruktörer och skolledningar tagit tag i 
problemen.

– Jag hoppas att det blir en diskussion 
runt om i landet, sa Annicka Engblom.

Kommendör Magnus Lüning, också 
medlem Södertörns Sjövärnskår berättade 
från sin horisont som chef för planerings  
avdelningen på Marinstaben om flytten 
till Muskö, cirka 165 befattningar skall 
tillsättas, och i den realitet som han och de 
andra har att förhålla sig till. Han väntar 
nu på Försvarsberedningens rapport. Det 
blev inga nya pengar förra hösten. Det 
kan det bli nu. Om Sjövärnskåren: 

– Jag älskar att komma till era sommar  
skolor, sa Magnus Lüning.

NY HEMSIDA
Marinen och Sjövärnskåren har ett 
ömsesidigt beroende, det är klart för 
Magnus Lüning, han menade att de inte 
är i balans, men dialogen är bra.

Det blev mycket mer före kvällens 
mingel. Anders Kallin, ordförande i 
Stockholms Sjövärnskår, berättade om 
förra höstens stora krisövning med bas 
Märsgarn som gick i totalförsvarets anda. 
Magnus Lindstedt rev ner applåder 
när han visade den nya hemsidan för 
Sjövärnskåren som han skapat med små 
medel. Sjövärnsposten väntar nu på en 
mobilvänlig version för tidningen, ingen 
omöjlighet för Magnus Lindstedt.

Sen blev det klänning på och kavaj på 
för minglet och en riktig festmiddag med 
många och roliga tal. Anders Johansson  
och Bengt Kristiansson blev varmt 
avtackade. Ronald Forssberg, tidigare 
chef för Västernorrlandsgruppen, fick 
silvermedalj för sina insatser. 

Text: Per Lunqe

Bilderna Uppifrån och ner: 

Stämma genom Anders Kallins mobil. 
Annicka Engblom ledde förbundsstämman. 
Anneli Hultén är fattig utan frivilliga. 
Magnus Lüning från Marinstaben pratade om  
marinens framtid. 
Foto (samtliga bilder): Per Lunqe
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TILL STÄMMAN I HÖLLVIKEN kom 
två sjövärnskårister som håller på att 
starta en ny kår i Bohuslän. De heter 

Andreas Karlsson och Carl Säfström. 
Att de gör något stort är uppenbart. Det 
är inte varje år en ny kår ser dagens ljus. 

Andreas Karlsson (t v) och Carl Säfström är glada över att ha en ny kår på gång. Foto: Per Lunqe

Fika mellan varven. Foto: Per Lunqe

ATT ÅKA TILL EN STÄMMA med  
vetskapen om att du, givetvis tillsammans  
med dina valberedarkollegor, står som 
ansvarig för en hjärtefråga i själva  
stämmans själ kan orsaka magsår hos 
den mest förhärdade. Att själv veta att 
ni gjort ert bästa hjälper inte långt om 
någon/några tycker att det föreslagna är 
åt helsicke, när det gäller personval kan 
ju viljorna spreta.

Dock gjorde ju vädret i Höllviken att 
man mådde mycket bra bara av det, jag 
lämnade ju ett Gävle i snöstorm och ett 
snötäcke på fem cm. I Skåne var det dock 
full vår och Försvarsutbildarnas kursgård 
var helt magnifik, belägen vid havet 
och granne med Falsterbo Kanal, i den 
miljön kan man inte gå och oroa sig. 

VIKTIGT PÅMINNA OSS
Stämman inleddes med tal av olika  
dignitärer, landshövding Anneli Hultén  
inledde med en betraktelse över dennes 
arbete visavi SVK roll. Sedan tog Magnus  
Lüning från Marinstaben vid och gav en 
tudelad vision om Marinen. Glädjen över 
att de var tillbaka i sin gamla roll och på 
plats i närheten av där vaggan stått parat 
med sorgen av att inga beslut ännu var 
taget om nybyggnation av fartyg vilket 
kan vara förödande runt 2030. Efter att 
förbundsordförande Annicka Engblom 
berättat, intressant och initierat, om sitt 

Nu har de bildat en interimsstyrelse och 
ur den ska, det är meningen, Bohusläns 
Sjövärnskår ta form. 

Både Andreas Karlsson och Carl 
Säfström har befattningar i Bohus
bataljonens båtpluton. 

Med en ny kår och med bas i Skredsvik 
vill de nu skapa bättre övningsbetingelser 
som ska ske i den nya kårens regi.

– På något sätt vill vi ha tag i en platt
form med uthållighet och med mörker
förmåga, säger Andreas Karlsson.

Ur båtplutonens 17 befattningshavare 
kommer kårens medlemsmatrikel att 
utvecklas. Sjövärnsposten gratulerar och 
återkommer på resans gång för Bohusläns 
Sjövärnskår. 

Text: Per Lunqe

genderprojekt bjöds det på kaffe innan 
styrelsen redovisade sitt arbetsår. Det är i 
sanning ett vittomfattande och stretande 
arbete som utförs, som alltid viktigt att 
påminna oss delegater om vad som görs 
ovan våra huvuden.

STÄMMOHANDLINGAR
Som vanligt var lördagskvällen vikt åt 
sedvanlig middag med tal, skratt och 
sång. Några medaljer delades ut och  
tidigare potentater avtackades med fagra 
tal och vackra presenter innan sängdags.

På söndagen vidtog sedvanliga stämmo
handlingar och där kom så äntligen facit 

på valberedningens arbete, denna gång 
blev det ett A, dvs godkänt med beröm 
av sammansättningen. En valberedning  
tillsattes, med undertecknad som fortsatt 
sammankallande, Kent Svensson och 
Mikael Johansson valdes även de om. Ny 
i valberedningen blev Bengt Kristiansson  
från Gotland och sedan blev det ett litet 
vakuum beroende på kontaktbekymmer  
men det lovade Annicka att reda ut 
snarast.

Nu vidtog hemresa innan det är dags 
att oroa sig för nästa stämma.  

Text: CarlÅke Nilsson

Valberedaren Carl-Åke Nilsson om stämman i Höllviken

Ny kår i Bohuslän med bas i Skredsvik på gång
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TIDEN GÅR FORT för Anders Kallin. 
Bredvid ordförandeskapet för Sjövärns
kåren i Stockholm planerar han och 
kollegor på Försvarsmakten för den stora 
totalförsvarsövningen nästa år, TFÖ 2020. 
Det här är Anders Kallin jobb och där 
är det full almanacka för det som ska 
bli avstampet för Sveriges totalförsvar. 
Försvarsmakten går hand i hand med 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, som är inriktad på den 
civila sidan av totalförsvaret.

Anders Kallin går in på frivilligheten 
under totalförsvarsövningen när jag 
intervjuar honom på Försvarsmaktens 
högkvarter.

SJÖVÄRNSKÅRENS ROLL
Det är många aktörer och Försvarsmakten 
kan inte ha kontakter med alla 18 frivilliga 
försvarsorganisationer inför 2020. Istället 
pratar Anders Kallin och hans kollegor  
på Totalförsvarsavdelningen med 

paraplyorganisationen FOS, Frivilliga 
Försvarsorganisationernas Samarbets
kommitté. 

Det är FOS som samlar upp intresse och 
förmåga hos frivilligorganisationerna 
inför 2020. Hos Sjövärnskåren finns både 
intresse och förmåga.

– Om jag byter hatt. I min roll som 
ordförande i Sjövärnskåren Stockholm, 
där ser jag att vi kan ha en bidragande 
del både till totalförsvaret liksom för 
kunskapsuppbyggnad hos allmänheten, 
säger Anders Kallin.

Sjövärnskåren kan bidra med sjö
transporter?

– Ja, och det visade sig senast vid  
stormen under mellandagarna.

STABER
Sjövärnskåren i Roslagen hjälpte drabbade  
kommuner med transporter till och från  
öar. Det var vatten och livsmedel till iso  
 lerade skärgårdsbor (Se Thomas Olhedens 

text om hur det gick till på sid 13).
– Sedan har vi kompetens att besätta 

befattningar i staber.
Listan kan förstås göras längre, men 

transporter och bemanning av staber är 
två att börja med.

Totalförsvaret kommer att verka såväl 
före som under krig. På väg mot kriget 
lever samhället i en tid då det varken är 
fred eller krig, det är en gråzon.

– Där måste man hitta uppgifter och 
vilka är våra uppdragsgivare? Försvars
makten, länsstyrelser eller kommuner? 
Det är ett arbete vi har att göra, säger 
Anders Kallin.

SIRI
Förra hösten genomförde Sjövärnskåren 
Stockholm krissövningen Siri tillsammans 
med Sjövärnskårer från andra delar av 
landet. Där var också myndigheter som 
Kustbevakningen och Länsstyrelsen i 
Stockholm med.

Mot Totalförsvarsövningen 2020

Anders Kallin planerar

Anders Kallin, Sjövärnskåren Stockholm, jobbar på Högkvarteret med totalförsvar. Foto: Per Lunqe
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Alfrida slog hårt mot Roslagen. Sjövärnskåren gjorde en stor insats.  
Foto: Pierre Jonsson / Shutterstock

Anders Kallin (t v) och Filip Söderling under total
försvarsövningen Siri utanför Märsgarn förra hösten. 
Foto: Per Lunqe

– Lyssnar man på Göran Dahlin från 
Länsstyrelsen, så räknar han med oss, 
med Sjövärnskåren.

Men, som Anders Kallin säger, 
Sjövärnskåren är inte i mål med total
försvaret. 

– Vi måste öva mer. 
Det måste också hela totalförsvaret 

göra och totalförsvarsövningen blir ett 
bra tillfälle. Hur blir det 2020? Aktörer 
från frivilligorganisationer, kommuner 
upp till regeringskansliet kommer att öva 
vad de ska göra när totalförsvaret ställs 
på prov. Men det blir inte en samlad 
övning.

– Det kommer att bli fyra aktiviteter 
som hänger ihop.

PRAKTISKA
Då är det en del med centrala aktörer, 
regeringskansliet och myndighets
ledningar. Det blir en regional övning. 
En operativ del samkörs med Försvars
maktsövningen 2020. Finalen blir en 
nationell där hela systemet ska övas. Det 
här kommer att pågå över hela 2020.

Kommer det att vara praktiska  
övningar?

– Ja och det är utmaningen. Försvars
makten är van vid sådana övningar. Nu ska 
myndigheter och deltagande organisa
tioner göra det, säger Anders Kallin.

Det kommer att visa sig om de har för  
mågan. Myndigheter som Trafikverket övar  
ofta transporter praktiskt. Total försvaret 
ska klara av flera behov, sjuk vård, el och 
tele, livsmedel och hur övar man det? 

Text: Per Lunqe

ALFRIDA. EN ORKAN som orsakat 
stora skador i Roslagen under nyårshelgen.

SVK Roslagens Stridsbåt 90E SVK 
104 Rosinante, ligger på isfri hamnplats i 
Furusund. 

I vår skärgård som består av tusentals 
öar är många bebodda också vintertid. 
Mestadels är det bosatta pensionärer som 
drömmer om stillheten där ute bland 
skären. En dröm som är lätt att leva med 
när det finns sådana självklarheter som 
el, vatten, bränsle och torr ved.

Norrtälje kommun är en de stora 
skärgårdskommunerna. Civilförsvaret 
och organisationer såsom FRG är direkt 
på benen och ser till att öppna skolor 
och kör igång reservkraft bl.a. ute på 
Rådmansö Skola dit folk tar sig för att få 
värme, en dusch o lite omsorg.

2 TIMMAR
Men nu uppstår 
frågan? Vad hände 
med dom som bor där 
ute bland öarna? Dom 
första som får frågan 
från Norrtälje  
kommuns säkerhets  
chef är Sjöräddningen, 
men det många öar 
och tiden är knapp. 
Kylan kommer och 
isen lägger sig så 
sakta.

SVK Roslagens 
stridsbåt har en 
båtsäkerhetsgrupp 
och en smskedja. 
Larmet går och inom 
några minuter har vi en behörig 
besättning för farter på upp emot 40 knop. 
Inom 2 timmar är SVK 104 igång och 
börjar avsökning ö efter ö. Några plus
grader i luften men stressen att kylan 
kommer smygande i kommande hög
tryck gör insatsen viktig att utföra.

Sjöräddningens RS Stenhammar  
Räfsnäs skannar Norrtäljes norra skärgård 
och SVK 104 Rosinante, som kan ta sig 
fram i princip överallt där det finns vatten, 
genomsöker den södra skärgården.

Personal ombord var SVK besättning 
samt Norrtälje kommuns trygghets
värdar, personal från räddningstjänsten 
samt personal från landstinget. Man tog 
sig i land och knackade på stugor o letade 

efter folk som kunde ligga och frysa  
ihjäl.

En upplevelse refererad från en av 
våra besättningsmedlemmar.

KORNA
Norrtälje kommuns två trygghetsvärdar 
hittar en stuga med ett äldre par. Mannen,  
en riktig Rospigg, följde med ner till båten, 
rökande sin pipa. Han fick frågan om dom 
ville följa med till fastlandet men tackade 
nej. Han fick frågan hur han klarade ström
avbrottet? Men Rospiggen kontrade, här 
har vi aldrig haft nån ström! Man kan ju 
inte sakna något som man aldrig haft. 
Eller? Dessa Rospiggar behöver inte bli 
räddade, dom klarar sig ändå.

På Östra Stomnarö träffade man på en 
bonde som i och för sig klarade sig men 

oroade sig för sina kor och får och oviss  
heten hur länge strömavbrottet skulle vara.  
Norrtälje kommun och Vattenfall fixade 
en generator och pumpar och belysning 
kunde fixas. Vatten är oerhört viktigt att 
få tillgång till.

Skärgårdsbefolkningen är ett härdat 
folk som inte låter sig slås ner av en orkan. 

Insatsen varade i 3 dagar. Sen kom 
kylan och isen började lägga sig inne 
skärgårdsvikarna.

Sista dagen så var personal från MSB 
samt Sveriges Radio reporter med.

Tack alla ni som deltog i denna skarpa 
insats.  

Text: Thomas Olheden, SVK Roslagen

SVK Roslagen och Alfrida 
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SJÖVÄRNSKÅREN ÄR EN AV de 
aktörer som har stor närvaro över tiden 
i kust och skärgårdsområdet. Kårernas 
båtar är ofta till sjöss, antingen för att 
genomföra utbildningar eller för egen 
verksamhet. Med lämplig fotoutrustning 
ombord kan observationer dokumenteras 
om utbildning finns.

Vid kusten och i skärgården finns ett 
stort antal skyddsvärda tillgångar, många 
av intresse för främmande makt. Med 
viss regelbundenhet görs observationer 
som inte kan förklaras.

En del minns säkert den underrättelse
operation som genomfördes i Stockholms 
Skärgård i oktober 2014 som syftade till 
att kunna bekräfta främmande under
vattensverksamhet, varvid ett antal bilder 
tagna av privatpersoner publicerades i 
pressen. Liknande observationer, både av 
övervattensfartyg och misstänkt under

vattensverksamhet, har förekommit under 
lång tid, och det finns ingen anledning 
att tro att flödet kommer att avta. 

UNDERMÅLIGA
En gemensam nämnare för de flesta 
av dessa observationer är det plågsamt 
undermåliga bildunderlaget. Minns 
bilderna från 2014, dels från Stockholms 
inlopp och dels från Stockholms södra 
skärgård. Minns även bilden tagen utanför 
Lidingö i Stockholm i juni 2018, som vissa  
experter menade var ett ubåtstorn men 
som Försvarsmakten konstaterade inte 
var främmande undervattensverksamhet.

Genom att dels utbilda Sjövärnskårens 
sjögående medlemmar och att dels förse 
kårens båtar och fartyg med fotoutrustning  
av rimlig kvalitet ökar chansen att av 
Sjövärnskåren inrapporterade observa
tioner kan bedömas korrekt. En väl utförd 

Dåligt foto blir bra foto 
med utbildning

fotorapport med foton i god kvalitet får 
ofta ett högt värde, och att det observerade 
objektet kan klassificeras. 

DOKUMENTATION
Sjövärnskåren har idag inte uppgiften 
ytövervaka, i vilken ingår att upptäcka, 
identifiera, klassificera, dokumentera 
och rapportera mål. Att i samband med 
upptäckt av objekt kunna dokumentera 
och rapportera upptäckten till Försvars
makten, för vidare identifiering och 
klassificering, torde vara en rimlig nivå 
för Sjövärnskåren. Och för att uppnå god 
verkan bör dokumentationen innehålla 
foton med så hög kvalitet som möjligt.

I Grundläggande kurs i underrättelse
fotografering (GK Foto, FMUndSäkC) 
ges deltagaren förståelse för, och att 
praktiskt kunna tillämpa, fotografiska 
grunder med digital systemkamera. 

Sannolik ubåt 2014, fångad av amatörfotograf och publicerad av Försvarsmakten. Bildkälla: Försvarsmakten
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DEN 19 MARS genomfördes en workshop 
arrangerad av Länsstyrelsen i Skåne på 
temat ” De frivilliga försvarsorganisa
tionerna ur ett skånskt perspektiv”. Fler  
talet av de frivilliga organisationerna fanns  
på plats i residenset på Stortorget i Malmö. 

Mycket har hänt sedan mitt förra 
besök vid myndigheten för två år sedan 
och jag kan konstatera att man verkligen  
har tagit utmaningen att skapa en robust 
krisberedskap på allvar. På plats vid 
mötet var bl.a. landshövding Anneli 
Hultén som var med när den regionala 
grundsynen presenterades. Innan mötet 
hade samtliga närvarande och då även 
Sjövärnskåren skickat in ett dokument 
som beskriver de förmågor som vi kan 
bidra med. 

Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd 
och beredskap har under ledning av Per 
Lundström tagit fram några användbara 
publikationer som skall användas vid 
höjd beredskap och då bl.a. en prick lista  
som täcker in det mesta, inget skall lämnas 

Skåne totalförsvarar
– Sjövärnskåren är med

orört, inget glöms bort. Förutom Per 
Lundström var Jon Andersen på plats 
och gav sin syn på hur man skall använda 
de frivilliga. Själv ställde jag frågan om vad  
det är för scenarier som dimensionerar  
och formar inne
hållet i de resurser 
som man kan  
tänkas använda? 
Här finns det en 
del arbete kvar. 
Vad är det mest 
sanno lika, vad är 
det mest all varliga 
som kan komma 
att påverka vårt 
samhälle i form av 
samhällsstörning 
och hur skall vi 
möta detta? 

Sammanfatt
ningsvis, Skåne 
har kommit en bra 
bit på vägen mot Jon Andersen talar om vad han väntar sig av frivilligheten. Foto: Mats Hansson

Inom Sjövärnskåren finns personal, 
behöriga instruktörer till kursen. Kursen 
sträcker sig över en vecka, och innehåller 
både teori och praktik, där olika upp
gifter i olika förhållanden skall lösas. 

Vid val av kamera ombord måste ett 
antal hänsyn tas. Kameran måste vara 
vädertålig och kunna ta bilder på både 
långt och kort avstånd i olika ljusförhål
landen. En systemkamera med fullformats
sensor och med flera olika objektiv med 
låga bländartal kan ge bilder med hög 
kvalitet även i dåliga förhållanden. Å andra  
sidan är den utrustningen dyr och 
skrymmande, och det kan ta tid att sätta 
på lämpligt objektiv.  

Text: Tony Erling

RAPPORTERA HÄNDELSER  
TILL SJÖSS
Ring: 08788 75 00, begär  
vakthavande befäl Marinen
E-post: marinentips@mil.se

att skapa en robust krisberedskap, i vissa 
stycken imponerande! 

Text: Mats Hansson

Sjövärnskåren på spaning. Foto: Per Lunqe
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HÄR KOMMER Gunnar Carlbergs 
första av fyra delar om sjötermer och 
varifrån de kommer.

Det som vi normalt kallar sjötermer 
och sjömansspråk har utvecklats under 
lång tid. Utvecklingen av sjömansspråket 
har påverkats av både yttre och inre 
faktorer.

Yttre påverkansfaktorer: Språkliga, 
geografiska, historiska, politiska och 
kulturella faktorer som i vissa fall lett 
till romantiska konstruktioner och rena 
påhitt.

Till detta kommer ett antal inre  
faktorer såsom: Sjöfolk är en hårt speci
aliserad yrkesgrupp.

Det isolerade livet ombord under lång 
tid, som inneburit ett begränsat mänsk ligt 
umgänge.

Behovet av en yrkesjargong för att 
hävda yrkesgemenskapen och en social 
ställning gentemot utomstående. Det 

säkerhetsmässiga behovet av likformiga  
benämningar och uttryck som alla förstår  
och kan tolka.

SÄKERHET
I min redogörelse har jag valt ut ett antal 
termer som jag tycker beskriver denna 
process och den utveckling som skett.

Före 1912, innan de internationella 
säkerhetssystemen började utvecklas, 
tvingades sjömännen att själva utforma 
säkerhetsrutiner vilket krävde likformiga 
termer och orderfraser. Utvecklingen av  
telegrafi och radiotelefoni har under de 
senaste 120 åren har tillfört sjömans
språket nya dimensioner i form av trafik
förkortningar, maritima standardfraser på 
enkel engelska ”IMO Standard Maritime  
Communication Phrases (SMCP)” och 
signalscheman för olika typer av tele
kommunikation. Under perioden 
utveck lades också en ny yrkesgrupp, 

telegrafisterna, vilka liksom alla andra 
ville hävda sin status och betydelse samt 
utveckla en gemensam terminologi.

I takt med att sjöfarten blivit alltmer 
tekniskt avancerad, ändrat struktur och 
att det historiska avståndet till segelfartygs
epoken har ökat så har mängder av 
sjötermer och specialuttryck försvunnit. 
Navigering med segelfartyg räknas idag 
som en specialgren inom sjöfarten och 
ett specialintresse. Det är få som idag 
behöver veta vad styrman vill när denne 
under en manöver med råseglare ropar 
”Hal upp på bommen!”. Denna order 
avges i slutfasen av en stagvändning och 
innebär att man skall trycka ut, bräcka, 
med mesanen mot vinden.

SNABBT TEMPO
Den nedåtgående trenden fortgår konti
nuerligt trots att antalet tunga segelfartyg i 
kommersiell fart har ökat sedan millennie

Sjötermer och sjömansspråk

Mycket att hålla koll på för kaptenen. Illustration: Gunnar Carlberg
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skiftet. Orsaken är att sjöfarten är hög
industrialiserad, med snabbt tempo, och 
ny teknologi med en egen uppsättning av  
uttryck och fraser samt besättningar vilka 
har sin kulturella bakgrund utanför Europa 
och västvärlden. Modern satellitkommuni  
ka tion, internet och tillgång till sociala 
media även till sjöss har åstadkommit 
samma utslätning, vilket har drabbat alla 
dialekter och språkliga avvikelser.

Utvecklingen av det som vi idag 
upplever som traditionella sjötermer, 
sjömansuttryck och sjömansjargong 
kulminerade efter 1850talet och fram 
till 1950talet. Detta ledde till ett otal 
sjömansvisor, sjömansromaner, myter 
och ett klädmode som inspirerades av 
vad folk upplevde som speciellt genuint 
”sjömansmässigt”. Det var utsvängda 
byxben och tvärrandiga tröjor med mera. 
Det mesta av detta är mer eller mindre 
borta idag.

300TALET
I Nordeuropa och Skandinavien tog 
denna utveckling fart när vi lärde oss att 
segla på 300talet. Det moderna sjö
mansspråket, som vi i våra dagar ännu 
tillämpar och minns samt återfinner i 
speciallitteratur samt nautiska ordböcker 
har förmodligen utvecklats sedan antiken 
och antagit sin traditionella form under 
1500talet efter de stora geogra fiska 
upptäckterna och framåt i tiden. Råseglet  
var fullt utvecklat i Nordeuropa på 
900talet. Ett råsegel med alla detaljer  
innehåller ensamt en stor katalog med 
specialuttryck. Det är rå, rånock,  
gårdingar, gigtåg, skot, hals, fall, toppläntor, 
stående lik, råband, råbandsknop m fl 
ord som är direkt kopplade till denna typ 
av segel.

När stävrodret blev vanligt på 1190 
talet skapades genast ett antal nya special  
uttryck med anknytning till den nya 
konstruktionen. Rodret var utrustat med 
fingerlingor och i fartygets akterstäv satt 
rormaljor för att hålla roderbladet på 
plats. För att hantera rodret försågs det 
med en spak, rorkulten. Dock behöll 
styrbordssidan där styråran tidigare suttit 
sin speciella status.  

Text: Gunnar Carlberg

I DAGARNA 2 SAMLADES olika delar  
av de som har hand om samhällets 
samlade resurser kopplat till olika kriser 
som kan drabba vårt avlånga land för 
konferens i Skövde. Militära delen fick 
tillsammans med de frivilliga försvars
organisationerna, länsstyrelser, räddnings
tjänst kommuner, arbetsförmedlingen, 
politiker med flera diskuterade och  
presenterade sina respektive roller i  
händelse av en kris. 

Inledningsvis så gav chefen MUST 
Gunnar Karlson sin syn på olika hot med 
fokus på gråzonsproblematiken.  I grå
zonen återfinns som exempel, angrepp på 
kritisk infrastruktur, subversion, terror, 
blockad, maktdemonstration, propaganda, 
cyberangrepp, angrepp genom ombud, 
maktprojektion och kränkningar. Ett mer 
aggressivt Ryssland har under det senaste 
året visat att man inte respekterar svenskt 
militärt flyg i internationellt luftrum nära 
Ryssland. 

Som påhak på denna del presenterade 
biträdande chefen vid SÄPO, Charlotte 
von Essen hur man ser på hoten ur ett 
annat perspektiv. Ordet naiva dök upp 

vid några tillfällen och det beskriver väl 
hur sena vi varit i att hantera extremism  
inte minst kopplat till en dåligt fungerande 
gränskontroll eller snarare, inledningsvis 
ingen kontroll alls.  

När det gäller totalförsvar så pågår ett 
intensivt arbete och på den civila sidan är  
Myndighet för Samhällsskydd och Bered  
skap, MSB, en central aktör som successivt  
bygger upp förmågan att samordna regio 
nala aktörers uppgifter och här har läns  
styrelser en viktig funktion. För den lokala 
sjövärnskåren är det av stor vikt att ha en 
bra relation med berörd Länsstyrelse som 
skall bibringas kunskap om vilka resurser 
och förmågor sjövärnskåren kan ställa upp 
med i händelse av en kris, liten som om
fattande. Under stormen Alfrida var det 
enheter ur sjövärnskåren som åkte runt 
i Roslagens skärgård och besökte öar för 
att säkerställa att boende hade mat/vatten 
och el (se sid 13).

Sjövärnskåren och de Frivilliga  
Försvarsorganisationer har en viktig roll  
i Totalförsvaret.  

Text: Mats Hansson

Gråzon på  
Försvarsmaktsrådet

Ellenor Jansson visade vad Sjövärnskåren gör. Foto: Mats Hansson
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SOM VANLIGT VAR VI i Gävleborgs 
Sjövärnskår på plats för att dra vårt strå 
till stacken under den årliga båtmässan i 
Älvsjö, i år under månadsskiftet februari  
– mars. Min egen båtmässoresa detta 
år började med att jag var där med min 
klass på vår årliga resa ner dit, i år på 
onsdagen. Som mellanstadielärare så tar 
jag chansen att tidigt indoktrinera mina 
elever genom att via tematiskt lärande få 
dem att under sina tre år på just mellan
stadiet förkovra sig i båtliv och avsluta 
våren i sexan med att ta sitt förarintyg. 
Där ingår tre årliga besök på mässan i 
samarbete med Marina Läroverket och 
dess lärare och elever som guidar och 
entusiasmerar mina elever.

SVK 11 däremot försöker alltid delta 
i rekryteringen på mässan genom att 
med ungdomar vända sig till de yngre 
besökarna och sommarskolorna samt via  
oss äldre försöka locka vuxna till Hem
värnet. Vi åker ner med två olika gäng 
under en dag vardera så att så många 
som möjligt får chansen att visa vad vi 

kan. I år kändes ungdomsrekryteringen  
extra viktig då en ny sommarskola, 
Lungö 2, startats. Det var lätt för våra 
elever att prata gott om den skolan då 
flera av dem var elever därifrån.

Det pratades och delades ut papper för 
fullt under våra två dagar, torsdagen  
och fredagen, när det blev lite för ena
handa så togs det nya grepp med hjälp av  
en bår. Den användes både som tävlings
moment, sättas ihop på tid, och som 
plattform för att distribuera papper till 
populasen. Övriga prov för besökarna 
var att slå lite olika knopar och gissa dess 
användningsområden.

Mitt emot SVK:s monter fanns  
4:e Sjöstrid och det skickades intresserade  
fram och tillbaka mellan oss och dem, 
allt efter ålder på den som visade intresse. 
Det togs även upp lite diskussioner med 
dem om en eventuell satsning tillsammans 
kommande år.

För oss blev det två fullmatade dagar.  

Text: CarlÅke Nilsson

Rekrytering via bår. Foto: Gävleborgs Sjövärnskår

Allt För Sjön 2019

Sjukvård  
i Öresund
LÖRDAGEN DEN 12/1 hölls den årliga 
sjukvårdsutbildningen vid Öresunds 
Sjövärnskår med elever ur hemorts
utbildningens vinterkurser. Det var 12 
personer som hade mött upp för att vara 
med på Marcus Wallers utmärkta föreläs
ning och övningar i HLR.

Programmet var specialanpassat för  
eleverna som läser förarbevis och kust
skepparutbildningen. Men även några 
från den nya fortsättningskursen Fartygs
befäl Klass VIII (Fb VIII) hade mött upp.

Följande ämnesområden avhandlades: 
Nedkylning (hypotermi) och köldskador, 
Brännskador, olika larmningsvägar, Hjärt 
och lungräddning (HLR), Klargöring av 
skadad för avtransport. 

Text: Gunnar Carlberg

Årlig  
inspektion 
på Gotland
TISDAGEN DEN 19/3 kom Marinens 
Fartygsinspektion (MFI) ombord på våra 
fartyg för den årliga inspektionen. Några 
större fel och brister kunde inte upp
täckas. En hel del tips och råd gav dom 
oss. Allt väl. 

Text: Rolle Pettersson

(Fr v) Björn Höglund, Jerry Jönsson, Inspektör  
Roger Jönsson, Inspektör Anders Nilsson.  
Foto: SVK Gotland
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SÖNDAGEN DEN 10 MARS genom
fördes Öresunds Sjövärnskårs kårsstämma 
i föreningens stuga Norra hamnen 
Limhamn. Ett 20tal medlemmar fanns 
på plats och fick en genomgång vad som 
skett under 2018. Kåren finns represen
terad i Division Syd genom Gunnar 
Carlberg och Marie Traunsberger. Vid 
Division Syd återfinns fartyget Östhammar 
som varit operativt under sommarskolan 
på Märsgarn men även i Öresund och då 
genom samövning med Sjöräddnings
sällskapet i vattnen utanför Barsebäck.  
Kåren förfogar dessutom över några 
äldre segelbåtar. 

Från vänster ordföranden i Öresunds Sjövärnskår, 
Eric Lindgren, Gunnar Carlberg och Mats Hansson på 
årsmöte med Öresunds Sjövärnskår. Foto: Öresunds 
Sjövärnskår

SJÖVÄRNSKÅREN HAR I ÅR fått äran 
att organisera och hålla den årliga konfe
rensen inom ramen för International Sea 
Cadet Association (ISCA). Konferensen 
är tillkommen för att bereda ärenden 
som underlättar och utvecklar våra inter
nationella ungdomsutbyten. Som exempel 
kan nämnas utarbetande av gemensamma 
regler för säkerhet, uppträdande och 
information. Under en sådan här konfe
rens tas även upp erfarenheter från det 
senaste årets utbyten i form av bilaterala 
möten och diskussioner, allt med syfte  
att ge ungdomarna en utvecklande upp
levelse.

UPPMUNTRA UNGDOMAR
ISCA kom till 1994 med Sverige som en 
drivande kraft. Våra tidigare utbyten med 
Kanada utgjorde en grund för bildandet. 
ISCA har två viktiga syften:

Att uppmuntra ungdomar att tillägna 
sig personlig integritet, lagarbete och 
en känsla av ansvar gentemot samhället 
genom en disciplinerad sjömansutbild
ning och utveckling av ledaregenskaper.

Att utveckla ungdomars förståelse 
för havet och dess vikt för internationell 
handel, försvar och miljö.

Konferensen kommer att ske i  
Stockholm mellan den 9 och 14 oktober 

Planeringen för ISCA-konferensen igång

Mötet om ungdomar, ISCAkonferensen går av stapeln i oktober. Foto: Christian Wentzel 

Mörkblå himmel över Öresunds kårstämma
Under stämman utdelades medaljer till 

två medlemmar och då Agnes Gundersen 
och Gunnar Carlberg. 

Stämman avslutades traditionsenligt 
med att det serverades hemmalagad 
ärtsoppa följt av pannkakor därtill rikligt 
med grädde och hallonsylt.  

Text: Mats Hansson

med ett boende på Drottning Victorias 
Örlogshem. Vi kan förutse deltagande 
från USA, Kanada, Hongkong, UK, 
Japan, Sydkorea, Nederländerna,  
Australien, Indien, Litauen, Portugal, 
Nya Zeeland, Sydafrika och Bermuda.  
Vi har även inbjudit Finland som obser
vatör till sammans med Frankrike och 
Barbados. 

EGEN UTBILDNING
Vid ISCAkonferenserna är det också 
regel att visa upp lite av sin egen utbild
ning samt att sprida kunskap om det 
egna landet och dess, i detta fall, Marin. 
Av den anledningen varvas sittningarna   
i konferensrummet med utflykter och  
guidningar. Vi avser t.ex. besöka hem
orts utbildningen på Karlberg, göra en  
tur till Berga och Fjärde sjöstrids  
flottiljen samt visa de viktigaste delarna 
av Stockholm.

Konferensen kommer att koncentreras 
till de gemensamma regelpublikationerna 
och behov av översyn. Det är ett ständigt 
pågående arbete i internationella arbets
grupper under vinterhalvåret. Främst 
är det nya säkerhetsföreskrifter som 
påfordrar revideringar.

Vi ser fram emot en trevlig konferens i 
sällskap med likasinnade från olika hörn 
av världen. Det är havet som förenar  
oss! 

Text: Olov Andersson
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Posttidning B

SOM KONFIRMAND på seglarskolan 
Vitsgarn kom jag första gången i kontakt 
med Sjövärnskåren. Under konfirmations
lägret åt vi tre måltider om dagen på 
Märsgarn, vilket gjorde att jag på nära 
håll fick följa de uniformsklädda sjövärns
kåristerna. Verksamheten som bedrevs 
på Märsgarn verkade intressant, och året 
efter ryckte jag in som grundkurselev på 
Märsgarn 1.

Grundkursen var intressant men 
det var ändå ett delmoment i jakten på 
slutmålet, att få köra en 200båt som 
praktikkurselev. Under vägens gång lärde 
jag mig mycket men skolorna blev också 
en mognadsprocess. Under sommar
skolorna fick vi elever direkt återkoppling 
från befälen på det mesta vi gjorde, detta 
hjälpte åtminstone mig att utvecklas i rätt 
riktning. 

Förutom kunskaper och mognad 
ledde sommarskolorna in mig på den 
militära banan. Då det var dags för 
värnplikt blev valet enkelt att välja 
Marinen och då ubåtstjänst som sonar
operatör. Detta i sin tur ledde mig in på 
officersprogrammet.

VÄRLDENS ROLIGASTE
Sedan examen 2005 har jag jobbat på 
ubåt, med rekrytering, psykologiska 
operationer, planeringstjänst. Jag har 
tjänstgjort i San Diego, Afrika och  

Afghanistan. Idag är jag sjöbaserad på  
41 korvettdivisionen på Fjärde sjöstrids
flottiljen i Stockholm. I sommar genom
för jag dessutom min femte sommarskola 
som skolchef på Märsgarn 1. Jag är  
väldigt glad för förtroendet att få fortsätta 
som skolchef, samtidigt kan jag inte låta 
bli att tycka att det är världens roligaste 
sommarjobb.

Även om tjänsten är rolig så vilar också 
ett mycket stort ansvar på skol chefens 
axlar. I sommar kommer Märsgarn 1 
vara en organisation om cirka 150 per
soner. Inte nog med att det kommer vara 
uppemot 120 elever fördelade på fyra 
kurser, det kommer dessutom komma 
besök från Storbritannien, USA, Kanada, 
Hongkong, Australien och Indien. 
Utöver detta finns även ett befälslag om 
närmare 30 personer. Att ordning och 
reda råder är ett måste.

TACKAR SJÖVÄRNSKÅREN
För att skolan ska kunna genomföras på 
ett säkert sätt och att god ordning råder 
bygger jag verksamheten på fyra hörn
stenar, dessa är struktur, rätt personal, 
ett tydligt ledarskap och en gemensam 
kultur. Detta utgör skolans grund och är 
något alla måste förhålla sig till.

När jag som grundkurselev vid sommar  
skolan på 90talet tänkte på vad jag skulle 
göra om 20 år så var inte officer det första 

jag tänkte på och definitivt inte skolchef 
för en sommarskola. Jag är dock väldigt  
glad att det blev just så, och jag har 
Sjövärnskåren att tacka för detta.

Så jag vill därför rikta mig till alla er 
elever som nu återkommer till en sommar
skola i allmänhet och till er som rycker in 
för att genomföra grundkursen i synner
het. Den utbildning som bedrivs vid 
sommarskolorna är av hög kvalitet och 
ger er något som de flesta andra ung
domar blir för utan. Ta tillvara på tiden, 
var goda kamrater och glöm inte att en 
dag kanske det är ni som tar befälet över 
en sommarskola. 

Vi ses i sommar! 

Text: Ingebrikt Sjövik

Ingebrikt Sjövik tackar Sjövärnskåren.  
Foto: Fjärde Sjöstridsflottiljen

Profilen 
Det började på Märsgarn


