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Ledaren 
Kära sjövärnskårister 

DET ÄR SANNERLIGEN en annorlunda 
verklighet vi alla lever i nu i jämförelse 
med situationen sedan det förra numret 
av Sjövärnsposten utkom i början av året. 
På bara några månader har coronavirusets 
framfart förändrat förutsättningarna för 
vad som vi betecknar som en ”vanligt” 
liv i grunden. Vardagsliv, arbetsliv, fritid 
och socialt umgänge måste förändras och 
anpassas för att förhindra smittspridning. 
Våra förmågor att hantera en djup sam-
hällskris sätts på prov och Sjövärnskåren 
verkligen lever upp till förväntningarna.

Pandemin orsakad av Covid-19 
påverkar förstås även Sjövärnskårens 
verksamheter på många olika sätt, men 
organisationen har snabbt och flexibelt 
anpassat sig till situationen. Kårernas 
hemortsutbildningar och övningar 
har förändrats och anpassats. Kansliet 
arbetar hemifrån och styrelsemöten 
genomförs digitalt. 

Även så förbundsstämman. Den 
genomfördes via mötesverktyget Teams i 
början av april på ett väldigt smidigt sätt. 
Många bra förslag lades och diskussioner 
fördes, som kommer utveckla vår organi-
sation. Ett stort tack till alla som gjorde  
detta möjligt. Jag vill även tacka stämman 
för förnyat förtroende som förbunds-
ordförande och samtidigt gratulera  
Anders Kallin som ny styrelseordförande.

Gällande årets sommarskolor fick 
Sjövärnskåren alldeles nyligen besked 
från Försvarsmakten att de förlänger 
stoppdatumet för frivillig försvars-
verksamhet, vilket har till följd att vi inte 
kommer att kunna genomföra sommar-
skolorna som planerat. Vi är alla så klart 
ledsna över beskedet, men förståelsen 
och acceptansen både hos dem som sökt 
och de som arrangerar är väldigt stor 
och det har verkligen visat sig i den stora 
flexibilitet och uppfinningsrikedom för 
alternativa lösningar som kårerna och 
skolcheferna har presenterat. 

För med digitala lösningar och  
utbildningsmoment anpassade efter 
Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner i väntan på att pandemin ska  
avta, planerar vi för att genomföra  
sommarskolorna på ett alternativt sätt 

senare under hösten och våren nästa år.  
De lokala kårerna, där eleverna är 
medlemmar, kommer att höra av sig med 
närmare information om detta. Vi filar 
också på möjligheten att utöka nästa års 
sommarskolor för att fånga upp de elever 
som inte fick möjlighet att gå utbild-
ningarna denna sommar. 

Så till alla er ungdomar som har  
sökt sig till våra sommarskolor i år –  
vi kommer att lösa det här för er! Ni är 
Sjövärnskårens högsta prioritet och vi 
kommer fortsatt jobba för att ert enga-
gemang hos oss ska bli en av era bästa 
upplevelser i livet.

Avslutningsvis. I dessa tider av  
prövning har ni i kårerna och hela 
organi sationen sammantaget verkligen 
visat sig på tårna och bidragit på ett  
alldeles fantastiskt sätt. Ni ställer om, 
tänker nytt och deltar i krishanteringen via  
Hemvärnet och Frivilliga resursgrupper  
runt om i landet. Det är nu vi som förbund  
visar vår styrka och engagemang med 
våra 4 000 medlemmar runt om i Sverige. 
Vi kommer att ta oss igenom denna kris 
tillsammans. Det är det vi tränar och 
utbildar oss för.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och 
händerna rena.

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

https://www.cleardesign.se
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TROTS DEN nuvarande spridningen av  
coronaviruset fortsätter Försvars makten 
att lösa uppgifter. Försvarsmakten  
rapporterar i mitten av mars: För när - 
varandebefinnersigHMSCarlskronai 
södra Östersjön för sjöövervakning.  
Hennesverksamhetärendelimarinens
ständiga övervakning av det svenska 
sjöterritoriet,åretomochdygnetrunt.

Örlogskapten Fredrik Linder är  
fartygschefpåHMSCarlskrona.

– Just nu är vädret riktigt tufft då 
viharstormbyarpåupptill30meter
persekund,vilketmedförvåghöjderpå
mellan 5-6 meter, säger Fredrik Linder 
på Försvarsmaktens webbplats.

Stormvarningar till trots tar inte 
den civila sjöfarten någon paus utan 
trafikeniintensitetenärfortsatthög
runtlandetskuster.Fartygdokumen-
terasombordmedkamerorochannan
teknisk utrustning. Ibland anropas  
handelsfartygenupppåradioochfrågor
ställsomdetskullefinnasoklarheter
kringdetaktuellafartyget.Allinforma-
tionsammanställsochrapporteras
tillsjöövervakningscentraleroch
marinstaben kontinuerligt.

–Coronavirusetsspridninghar
naturligtvis inte passerat oss obemärkt 
förbi trots att vi är till sjöss. Vi följer 
rapporteringenochdedirektivsom
ges ut samt orienterar besättningen 
ombord.Menvårtfokusliggerpå
attfortsättasjöövervakningenoch
koncentrera oss på uppgiften till sjöss, 
säger Fredrik Linder.

Östersjön övervakas  
i alla väder

Sjöfarten behöver stöd
DEN SVENSKASJÖFARTEN bjöds  
17 mars in av infrastrukturminister 
Tomas Eneroth till ett möte med anled-
ningavcovid-19ochdesseffekterpå
sjöfarten. Svensk Sjöfarts VD Rikard 
Engströmmenarattdetärmycketviktigt
attregeringengenomförfleraåtgärder
ochinförmötethadeSvenskSjöfart
skickat en skrivelse till regeringen.

– Samtidigt som regeringen sätter Svensk sjöfart behöver stöd. Foto: Transportstyrelsen

27MARSÖVERLÄMNADESansvaret  
för intensivvårdsdelen (Iva) av fält-
sjukhusetvidÖstrasjukhusetiGöteborg
övertillVästraGötalandsregionenoch
Sahlgrenskauniversitetssjukhuset.
Själva överlämningen skedde utanför 
tältendärkaptenHenrikWigren,chef
förandrasjukhuskompaniet,symboliskt 
överlämnade Försvarsmedicincentrums  
förbandstecken till Bertil Andersson, 
chefintensivvårdenÖstrasjukhuset.

Iva-tältbynharfåttnamnetKronan,
eftersomandrasjukhuskompaniets
förbandstecken innefattar en krona.

Försvarsmakten fortsätter nu att 
stötta med teknisk personal. Personalen  
ska bland annat säkerställa fält sjuk - 

Fältsjukhus Iva Kronan överlämnat i Göteborg
husetsfunktionalitet,somexempelvis 
vatten-ochelförsörjning.Ochvidbehov 
medutbildningpåmiljönochutrust-
ningeniochrunttälten.

–AndrasjukhuskompanietiGöteborg 
harmedkortvarselbyggtuppenkvali-
ficeradsjukvårdsresurs,somidaghar
lämnats över till vårdgivaren Västra 
Götalandsregionen.Jagvillframföraett
tack till alla inblandade, organisationer 
som personal, i Försvarsmakten eller 
iregionen.Utanerhadedetintevarit
möjligt, säger Henrik Wigren, på  
Försvarsmaktens webbplats.

MeromFörsvarsmaktensstödtill
vården på sid 7.

Med en coronahälsning istället för ett handslag lämnas IVA Kronan över av Henrik Wigren till Bertil Andersson. 
Foto: Ulrika Roos / Försvarsmakten

infleråtgärderförattmildraCorona-
virusetseffekterpåföretagenoch 
samhälletkanvikonstateraattdeför 
sjöfarten inte är tillräckliga. Vår över-
tygelseärattregeringenocksåser
detochattmandärförpåmötetmed
sjöfartensolikabranschföreträdare
imorgon kommer att kunna presentera 
ytterligareåtgärder,sägerRikard 
EngströmpåSweship.se.
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UNDERTREVECKORimarsharHMS
Carlskronasbesättningfördubblats.
DetärvärnpliktigaurkursenGU19-20 
som i tre grupper tagit en paus i sin  
yrkesutbildningochiställetfåttmöjlig-
hetattpraktisktsevadjobbettillsjöss
innebärunderenveckafylldavutbild-
ning,sjövakterochendelsjösjuka.

Värnpliktsgängetharlegatinnesedan 
augusti2019ochhållernupåsombäst 
medattlärasigsittyrke,somkock,
maskinist, signalmatros eller något av  
deövrigayrkenamarinenbehöverinnan
man muckar den 12 juni. Ola Boberg 
frånGotlandochIsabelle Antmar från 
Lund är två av eleverna som åkt med 
ochdeäröverensomvadsomvarit
bäst.

Sjöpraktik ger mersmak för värnpliktiga på Carlskrona
–Engagemangetochbemötandet

frånofficerareochsjömännenibesätt-
ningenharvaritmycketvälkomnande
ochmanharverkligenbjuditpåsig

själva.Detmärksattmanharenbra
stämningibesättningenochattman
trivstillsammans,sjömänochofficerare,
sägerIsabelleAntmar,påFörsvars-
maktens webbplats.

Denhärtypenavsjöpraktikpåett
örlogsfartyggenomförsförförsta 
gången.HMSCarlskronaharunderde
härveckornafortsattmedsinordinarie 
verksamhetparallelltmedatthaelever
ombord.Detharinneburitblandannat 
sjöövervakningochdeltagandeiubåts-
jaktövningenpåvästkusten.Detharbe-
tyttattelevernaharfåttentydliginblick 
iriktigverksamhetförmarinensfartyg.
HMSCarlskronaärengångitidenbyggd
somutbildningsfartygochärmycket
lämpligfördenhärverksamheten.

KLOCKANÄRSTRAXEFTERLUNCH 
ibörjanavmarsochsolenstårhögtpå
denklarblåahimlen.Kanskeärdetinte
världensmestrealistiskaväderförhål-
landenförentidigvårdagibrytpunkten
mellanfebruariochmarspåvästkusten,
men för dagens aktiviteter är det perfekt. 
Under dagen ska nämligen ett par av 
soldaternasomingåriAmfibierege-
mentets bordningstropp genomföra 
sinaförstaförsökattbordafartygtill

Amfibieregementet övar tillsammans med Kustbevakningen
sjöss. Något som kommer sätta både 
koncentrationsförmåganochsinnes-
närvaronpåhårdaprov.

–Attvifårmöjlighetattövatillsam-
mansmedKustbevakningenenheldag 
som denna ger oss ett stort mervärde. 
Pådethärsättetkanviienrealistisk 
miljö på ett kontrollerat sätt öva en  
mängdolikamomentochtillvägagångs- 
sättochsamtidigtstegvisökasvårig-
hetsgradenförsoldaternasomövar,

Skjututbildning från fartygssidan är annat än att öva på 
skjutbanan. Foto: Jimmie Adamsson / Försvarsmakten

säger Henrik Sporre,chefförbordnings- 
troppen, på Försvarsmaktens webbplats.

Bordningstroppen utgör en del av  
17:ebevakningsbåtkompanietochbestår 
avenchefsomgång,tvåbordnings-
grupperochenbåtomgång.Tilluppgift
hardeattbådesjälvständigtochtill-
sammans med andra, såväl nationellt 
som internationellt, kunna genomföra 
bordningar.

Gemensam ledning skapar ökad förståelse på Västkusten
FÖRSVARSMAKTENRAPPORTERAR
från ubåtsjaktövningen på Västkusten: 
HMSSkaftögungarlångsamtöverde
högavågornasomojämntslårmotdet
gråaskrovet.Himlenärfortsattblå,
mentillskillnadfrånhelgensstrålande
väderharvindennubörjattilltaallt
mer.Efterendrygveckasverksamhet
ilugnarevattenkringHakefjordenhar
uppgiftenblivitändrad.Medfastkurs
rör man sig nu istället allt längre ut från 
landihoppomattlokaliseraochfånga
inenännustörrefisk.

Någonstans under den allt stökigare  
vattenytanrörsignämligenensvår-

upptäckt motståndare. En av Första 
ubåtsflottiljensubåtarharunderdagen
fåttiuppgiftattlokaliseraochdoku-
mentera ett antal strategiskt viktiga 
platser längs med kusten utan att 
upptäckas. Något som personalen 
ombordpåHMSSkaftö,tillsammans
medövrigamarinaenhetersomingår
i den pågående ubåtsjaktövningen, nu 
skagöraalltförattförhindra.Enupp-
giftsomsätterbådekoordineringoch
ledningpåhårtprov,oavsettvarlängs
medkustenmanänbefinnersig.

–FramtillnuharHMSSkaftö
fungeratsomledningsfartygförall

verksamhetsomskettinomskärsunder
övningen.Atthittaenmotståndare
somgömmersigunderytankräver
bådegodsamordningavenheteroch
en perfekt timing i användandet av olika 
resurser, säger kapten Philip Allgurén,  
ställföreträdandechefpå17:ebevak-
ningsbåtkompanietvidAmfibie-
regementet, på Försvarsmaktens 
webbplats. 

Meromubåtsjaktövningenpåsid8.
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Knopar
Råband, halvslag, pålstek, skotstek, kortsplits,  
långsplits … mycket nytt att lära sig när man går in  
i Sjövärnskåren. Men det går inte att ta miste på hur 
nöjd man är när man nästan kan slå knoparna  
i sömnen. Tänk så många kvällar som tillbringats  
på någon gräsplätt med omväxlande morse
signalering och sjömaningsarbete.



... men vi minns hur det var och 
planerar inför hur det kommer att bli
VI HADE ALLA FÖRSTÅS hoppats på 
att situationen med pandemin skulle ha  
förbättrats framåt sommaren och att vi  
hade kunnat genomföra våra sommar-
skolor även med begränsningar, men 
tyvärr är det som det är. I Sjövärnskåren 
har vi dock redan förberett oss på olika 
alternativ och många kårer har redan satt 
igång med alternativplanering. Hur ska 
vi på bästa sätt ta hand om våra elever? 
Inte minst för våra GK-elever, som med 
förväntan har sett fram emot att ta första 
steget in i Sjövärnskåren. För våra FK- och 
PK-elever som sett fram emot nya, fina 
upplevelser vid våra sommarskolor. 

Kårerna planerar nu för att så fort som 
möjligt informera alla elever om höstens 
aktiviteter, vilket preliminärt innebär 

utbildning under 2–3 helger samt under 
höstlovet. Det omfattar både GK-, FK- 
och PK-elever. Vi skall också ta hand om 
våra LK-elever som i år är 18 till antalet, 
en bra blandning mellan tjejer och killar. 
För Sjövärnskårens kansli innebär den 
alternativa sommarskolan att vi kommer 
att göra allt, allt, allt för att stötta kårerna 
avseende lokaler, utbildningsmateriel m.m.

Det blir en sommarskola, men på ett 
alternativt sätt och efter sommaren. Här 
bjuder vi på ett litet smakprov på alla våra 
härliga och uppskattade aktiviteter. 

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
Foto: Tony Erling, Per Lunqe och  
Christian Wentzel
 

Vid Sjövärnskåren är det ordning och reda. I utbildningen ingår att lära 
sig att ”gå och stå” eller snarare marschera och på ett prydligt sätt stå i 
”givakt”. Marsch i grupp ställer vissa krav på koordinationsförmåga, höger 
– vänster – höger – vänster – helt om! Gruppdynamik är viktig och vi gör 
ingen skillnad på tjejer och killar – alla är med, som här på Känsölägret.

Fasta steg
Navigare necesse est, – att segla är nödvändigt. Många som söker sig till oss i Sjövärns
kåren har ett stort intresse för hav och segling. Vi har nu köpt in ännu fler moderna segel
jollar av märket RS Quest, så nu kan vi nu alla se fram emot fler möjligheter till kappsegling. 
Ett kul och utmanande inslag i utbildningen. Sommaren 2021 blir det förstås mer av den 
varan, men innan dess planerar de lokala kårerna in jollesegling redan under hösten.

Rigga segelbåt

Valbåtsrodd är något som varje GKelev kommer ihåg. Ibland med pirr i magen, men mest med glädje. Att under ett dygn ro omkring i skärgården är en utmaning, men 
oj, vad nöjda alla känner sig när de är åter i hemmahamn. Dessutom är valbåtsrodden det moment som får störst uppmärksamhet vid våra årliga rikstävlingar, så det är 
bara att ladda inför nästa år. Förra årets rikstävlingar genomfördes uppe i Härnösand och vinnande lag blev Lungön.

Valbåtar

Märsgarn 3, en sommarskola som samlar ungdomar 
från olika kulturer från olika delar av världen till ett 
läger som blivit ett lyckat sätt att integrera ungdomar 
från Stockholms ytterområden. Tjejer som deltagit 
har fått uppleva en helt annan sida av det svenska 
samhället och vad svenskt försvar står för. Vi hoppas 
i en framtid att kunna driva fler sommarskolor med 
Märsgarn 3 som modell, en modell som har mer än 
10 år på nacken. Det är inspirerande att se med vilken 
nyfikenhet eleverna vid skolan deltar i alla aktiviteter. 
Har man sina rötter i norra Afrika så är Stockholms 
skärgård en upplevelse.

Tjejer testar 
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FÖRSVARSMAKTEN STÖDJER det 
civila samhället under Coronakrisen på 
flera sätt. Ett av många är materiel från 1. 
Sjukhuskompaniet vid Försvarsmedicin-
centrum till Stockholmsmässan. Det är 
inget fältsjukhus, det står inga tält inne i 
mässan men det finns en mängd materiel 
som i skrivande stund snart ska användas 
för vård av Covid-19-patienter. Försvars-
makten levererar materiel, bygger och 
håller i drift.

SNABBT BYGGE
Överstelöjtnant Lars Rask är militär 
insatschef på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Han och alla andra militärer där har haft 
och har mycket att göra.

– Det går snabbt här, säger Lars Rask 
till Sjövärnsposten.

Sjukvårdsmaterielen fördes på lastbilar  
till Stockholm, omdirigerade från Ärna 
flygplats utanför Uppsala som var tänkt att 
vara grupperingsplats. Region Stockholm 
gjorde en begäran enligt stödförordningen 
och Försvarsmakten beviljade.

Militära förband från Mellersta militär-
regionen, Försvarsmedicincentrum, 
Trängregementet och flera hemvärns-
bataljoner står för genomförandet.

CIVILA SKÖTERSKOR
Civila sjuksköterskor får en snabb  
utbildning av 1. Sjukhuskompaniet i hur 
de ska använda den militära sjukvårds-
utrustningen.

– Annars är själva vården en civil 
angelägenhet, säger Lars Rask. 

Hemvärnsbataljonerna som rappor-
terar till Mellersta militärregionen avlöser  
varandra efter två till fyra dygn. De arbetar 
med logistik, ser till så att all materiel 
kommer på plats och fortsätter med det  
efterhand som sjukvårdsmodulerna  
utökas och byggs upp.

LOCUM
Fastighetsbolaget Locum under Region  
Stockholm är projektansvariga för 

bygget. En annan viktig huvudaktör 
är Stockholmsmässan med sina stora 
resurser som också ansvar för lokalerna 
i Älvsjö.

– Här jobbar vi med situationsanpass-
ning och kreativitet och samarbetet med 
Försvarsmakten fungerar mycket bra, 
säger Anders Gidrup på Locum, på 
Försvarsmaktens webbplats.

Han är stabschef vid upprättandet av 
Camp Älvsjö som är arbetsnamnet bland 
de som arbetar i på Stockholmsmässan.

DRIFTEN
Försvarsmakten ansvarar för upprättande 
av och drift för 30 intensivvårdsplatser 
samt ytterligare 50 vårdplatser. 

– Den totala kapaciteten utökas efter 
det behov som finns i regionen. Alla 
platser som byggs klarar intensivvård 
men kan användas som eftervård och 
vanliga vårdplatser, vilket styrs av Region 
Stockholm, säger Lars Rask.

Försvarsmakten  
bygger Covid-sjukhus  
på Stockholmsmässan

Hemvärnspersonal från Järva hemvärnsbataljon stödjer vid upprättande av fältsjukhuset.  
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

OFÖRUTSÄGBART
Frågan går till ÖB, general Micael Bydén, 
vad betyder det för Försvarsmakten 
att stödja Region Stockholm under 
pågående kris?

– Jag är glad över att vi kan vara  
behjälpliga, säger Micael Bydén som  
tillsammans med generaldirektören  
Peter Sandwall besökte Stockholmsmässan 
under uppbyggnaden av sjukhuset.

Han fortsätter, vänd till de soldater 
som bygger sjukhuset:

– Det som görs just nu är en grund-
läggande förutsättning när vi nu går in 
i ett oförutsägbart läge. Vi har inte sett 
något liknande och jag kan inte nog 
understryka min uppskattning för det 
ni och alla andra i Försvarsmakten gör, 
säger Micael Bydén, citerad på Försvars-
maktens webbplats. 

Text: Per Lunqe
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Minröjningsfartygen Koster och Ulvön jobbar inomskärs under övningen. Foto: Jimmie Adamsson / 3.e Sjöstridsflottiljen

Ubåtsjaktvapnet trimmas
under Coronakrisen
FÖRSVARSMAKTEN OCH MARINEN 
genomförde planenligt en stor ubåtsjakt-
övning på Västkusten och Kattegatt i  
mitten av mars. Den årligen återkom-
mande övningen omfattade 700 personer,  
30 fartyg och helikoptrar och gick trots 
Coronaepidemin bra.

– Ja. Vi lärde oss mycket. Inte minst våra 
sonaroperatörer hade andra förhållanden 
än de som råder på Ostkusten när de 
letade ubåt, säger Jimmie Adamsson, 
kommunikatör på 3.e Sjöstridsflottiljen.

SIGNAL
Övningen genomfördes och meningen 
var att den skulle ge en signal både till 
omvärlden och alla svenskar.

– Vi visar att vi upprätthåller bered-
skapen även när Sverige är utsatt för 
stora påfrestningar. Försvarsmakten löser 
sina uppgifter.

När Sverige till delar är lamslaget skulle 
ett väpnat angrepp få stora konsekvenser, 
inte minst för Försvarsmaktens förmåga 

att slå tillbaka. Ubåtsjaktsövningen på 
Västkusten var också en övning i militär 
verksamhet under kris och Västkusten 
är ett strategiskt viktigt område med 
omfattande sjöfart från och till Göteborg 
med samhällsviktiga transporter.

ISOLERADE
Hur hanterade ni eventuell smittspridning?

– Alla fartyg var isolerade från varandra. 
Vi hade ingen personalförflyttning mellan 
enheterna.

Dessutom ställdes alla besök in. På  
fartygen fanns rutiner om någon besätt-
ningsmedlem skulle få Covid-19-symptom, 
isolering i hytt. Samband var upprättat 
med sjukvårdsenheter på land. Nu blev 
det inga sjukdomsfall.

Övningen som började planeras förra 
sommaren, var tänkt att ha förbands-
medverkan från USA med ett flygplan av 
typen P8 som bär hydrofonbojar och två 
finska fartyg. De lämnade återbud kort 
före övningen.

– Vi har full förståelse, säger Jimmie 
Adamsson.

Nu gick övningen ändå att genomföra.
– Den byggde på moduler och kunde 

skalas upp eller ner.

KATTEGATT
De svenska förbanden som deltog var 
sjögående: 3. och 4. Sjöstridsflottiljerna, 
Amfibieregementet. Helikopterflottiljens 
Hkp 14 och Hkp 15 var med. Hemvärnet 
var inte med denna gång.

Minröjningsfartyg, bevakningsbåtar, 
stridsbåtar och amfibiesoldater övade 
inomskärs. 

– Längre ut i Kattegatt jobbade korvetter 
och helikoptrar, säger Jimmie Adamsson.

Sonaroperatörerna sökte ubåt eller 
ubåts jaktmål. Anfallsmetoder fin - 
slipades. 

Text: Per Lunqe
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ALLT FÖR SJÖN på Stockholmsmässan 
och det gick bra för Sjövärnskåren så länge 
det varade. Sjövärnsposten planerade 
första veckan att vara med på fredags-
kvällen för att få riktigt bra bilder på 
sjövärnskårister som guidar intresserade 
in i en marin tillvaro. Nu blev det inte så. 
Coronan slog till och mässan stängdes.

– Det är klart att det var en besvikelse, 
men fullt förståeligt, vi ville ju inte vara 
med om att sprida smittan, säger John 
Fritsch, ordförande i Göteborgs sjövärns - 
kår, som var med på årets upplaga och som 
är vårens höjdpunkt för sjöintresserade.

ATT BERÄTTA
Robert Szczypinski som är informations  - 
ansvarig för Sjövärnskåren i Stockholm 
var projektledare för Sjövärnskårens 
medverkan på mässan hade lagt upp allt. 
Nu var det bara för sjövärnskåristerna 
att vara med, ha roligt och informera alla 
blivande sjövärnskårister om livet till sjöss 
i Sjövärnskårens tappning, om sommar-
skolorna, om totalförsvaret och om hur 
man kan bli båtförare i Hemvärnet med 
marina uppgifter.

Hans Berglund, förut vuxenansvarig i 
Sjövärnskåren i Stockholm, var med och 
bemannade montern på öppningsdagen. 
Det var en dag som var vikt för bransch-
deltagare och han kunde redan då se en 
minskad ström jämfört med förra året. 
Men han kände ändå att det gick bra.

– Det kom förstås fram deltagare och 
det är då, när man får ett samtal, det är 

då det känns meningsfullt att vara med. 
Att få berätta om det vi gör, det är riktigt 
roligt, säger Hans Berglund.

MED MYNDIGHETERNA
Sjövärnskårens monter i C-hallen stod 
mittemot sjögående myndigheters; 
Försvarsmaktens, polisens och Kust-
bevakningens.

– Vi hjälpte varandra och höll ställ-
ningarna när någon behövde gå, säger 
John Fritsch.

Allt för sjön gick bra så länge det varade

Rekrytering via bår förra året. 

CORONAVIRUSETS SPRIDNING 
påverkar många delar av Sverige. MSB:s 
och Försvarsmaktens övnings ledning 

Delar av Totalförsvarsövning 2020 skjuts upp

Reprisen på masskade övningen utanför Visby vid 
Aurora 2017 får vänta. 

Gävleborgs Sjövärnskår var listade att 
bemanna montern under två dagar. Nu 
stängdes mässan och de kunde i stället  
stanna hemma och planera sin kårs  
verksamhet på hemmaplan. 

Förra årets framgångsrika deltagande 
för Sjövärnskåren på Allt för sjön får bli  
en morot för nästa års när livet gått  
tillbaka till mer normala rutiner. 

Text och foto: Per Lunqe

för Totalförsvarsövning 2020 har därför 
beslutat att skjuta upp två regionala delar 
av övningen som skulle genomförts i 
mars. Det skriver Försvarsmakten på sin 
webbplats 19 mars.

Totalförsvarsövning 2020 startade i 
november 2019 och är planerad att pågå 
hela 2020 ut. Övningen består av  
aktiviteter på lokal, regional och nationell 
nivå liksom i fält. Övningen leds och 
samordnas av Försvarsmakten och MSB,  
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. De delar som nu skjuts upp 
är två regionala övningstillfällen i Västra 
och Mellersta militärregionen.

– MSB och Försvarsmakten följer 
Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner att minska risken för smitt spridning, 
säger MSB:s projektledare för Total-
försvarsövning 2020 Anna Karphammar, 
på Försvarsmaktens webbplats. Hon 
fortsätter:

– Det här är viktiga övningstillfällen.  
Totalförsvaret har inte övat i den här  
storleken på väldigt länge, men vi måste 
se till helheten och ta vårt ansvar att inte  
riskera att utsätta deltagarna för smitta.  

Text och foto: Per Lunqe
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Styrelsemöte  
i Coronatider
MITT UNDER CORONAKRISEN, 
när Sverige och mycket av den dagliga 
verksamheten bromsat in, samlades 
Sjövärnskårens förbundsstyrelse för ett 
styrelsemöte per telefon. Hur verksam-
heten ska se ut för Sjövärnskåren under 
våren och sommaren var en av frågorna 
om stod på dagordningen. Den andra 
frågan var hur årets stämma skulle kunna 
genomföras utan att samlas i Stockholm.

INGET ISCA
Då var mycket oklart, bland annat hur 
länge smittspridningen fortsätter och vad 
skulle den innebära för Sjövärnskårens 
verksamhet. Ett beslut togs om att ställa 
in den kommande sommarens inter-
nationella ungdomsutbyten inom ISCA. 

– Egentligen fanns det inget annat val 
eftersom så redan hade skett i såväl USA 
som i England och var på gång i Kanada, 
säger Olle Andersson, styrelseordförande 
fram till stämman. 

SOMMARSKOLOR
I den handlingsplan som styrelsen 
beslutade om ungdomsverksamhet finns 
beredskap för olika scenarier. Ungdomarna 
går under vinterhalvåret i hemorts-
utbildning. Det är en verksamhet som 

lokala kårer i skrivande stund har rätt att 
begränsa på grund av smittorisk. 

I hemortsutbildningen tar eleverna till  
exempel båtförarintyg och kustskeppar-
intyg. Beslutet på styrelsemötet blev att 
låta de ungdomar som inte kan tillgodo-
göra sig hemortsutbildning, kan få 
anstånd med kravet att ha certifikat och 
intyg före sommarskolorna. 

FÖRBUNDSSTÄMMAN
Beslut om att inte samla delegaterna till  
stämman i Stockholm hade tagits strax 
innan styrelsemötet. På mötet diskuterades 
och beslutades formerna för att med  
elek tronikens hjälp klara ut stämmans 
formella delar. De mer informativa delarna 
med årets tema om breddad rekrytering 
flyttades till höstens ordförandekonferens.

Sjövärnskåren har en handlingsplan för 
verksamhet även under Coronaviruset 
som uppdateras löpande. Den disku-
terades vid styrelsemötet.

– Handlingsplanen är utformad så att 
beslut vid lägesförändringar ska kunna 
tas snabbt men strävan är att så mycket 
verksamhet som möjligt ska genomföras, 
säger Olle Andersson.  

Text: Per Lunqe

Sommarskola eller inte sommarskola? Förbundsstyrelsen har förberett Sjövärnskåren för olika handlingsvägar. 
Foto: Christian Wentzel

Gävleborg  
fortsätter  
under Coronan
JA, VAD SKA MAN SÄGA om rådande 
läge? Fruktansvärt och beklagligt! Riks-
hemvärnschefen skjuter utbildnings- och 
övningsstoppet vidare. Som FFO drabbar 
också detta oss.

FMÖ2020, Aurora skjuts också på 
framtiden, där vår (våra) båtar var 
tänkta att gå. Stockholms Sjövärnskår 
löser uppgift åt Länsstyrelsen Stockholm, 
sjötransporter, de söker besättningar.

Jag har anmält vår förmåga med 
sjötransport till MSB, FRG i Hälsingland 
och Civilförsvarsförbundet.

Folkhälsomyndigheten avråder till 
fysiska möten och träffar även inom 
föreningslivet. Vilket leder till att vi inte 
genomför styrelsemöte inom styrelsen i 
detta läge. Vårt första styrelsemöte skjuts 
alltså på obestämd framtid.

Jag själv har anmält mig till stabstjänst,  
i stab för FFO på MSB. Ett uppdrag som 
då kommer skötas från hemmet. 

Håll er utrustning och er själva i trim, 
vi vet inte om vi kan behövas. Bredskär 
hämtades igår hem från Ljusne. Så hon är 
åter i Gävle efter utförda reparationer.

Vi begränsas fortfarande av myndig-
heters och Rikshemvärnschefens råd och 
restriktioner om verksamhet. Vi hoppas 
på att detta ger med sig snart. Så vi kan 
bedriva verksamhet.

Arbetet med nya lokalen fortgår i bra 
tempo. 

Ta vara på er!  

Text och foto: Fredrik Sävström, 
ordförande SVK Gävleborg

Bredskär på Märsgarn förra året.
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OLOV ANDERSSON om sina år i 
styrelsen:

När jag började i SVK RF styrelse 2004 
anade jag inte att det skulle bli under  
sexton år. Det har blivit min längsta  
”kommendering” någonsin. Det är 
många jag vill tacka för det förtroendet,  
ett förtroende som har givit mig en 
mångfacetterad tid. 

Det har hänt mycket sedan 2004, det  
mesta positivt även om det funnits 
ett och annat dystert inslag. Då, 2004, 
hängde många med huvudena för att 
dåvarande fartyg höll på att utgå av 
åldersskäl. Men det ljusnade med över-
tagandet av Marinens övertaliga fartyg. 

Och det var kvalificerade enheter vilka 
har höjt nivån på SVK fartygstjänst.

2008 hade inte utbildningen för sam-
hällets behov vid kriser börjat. Då startade 
den och första övningen var 2010 i 
Härnösand. I dag är vi duktiga efter ett 
tjugofemtal övningar och mer kommer. 
Den utvecklingen har varit en fröjd att 
styra och följa.

INTERNATIONELLT
Det har inte gått lika mycket framåt avse-
ende rekryteringen till Hemvärnet. Den 
var i sin linda när jag började i styrelsen 
och borde nog ha kommit längre. Den 
måste framledes ske med bättre intensitet 

Min längsta kommendering
för att SVK ska kunna svara upp mot 
Försvarsmaktens krav.

Det internationella utbytet har tagit 
steg framåt, där ungdomarna har fått ett 
nätverk av likasinnade i flera världsdelar.  
På senare år har tre instruktörer fått 
praktisera på en kanadensisk sommar-
skola. Förhoppningsvis fortsätter SVK 
på den inslagna vägen och stärker vårt 
engagemang internationellt. 

Avseende ungdomsutbildningen har 
det med rätta inte skett någon förändring.  
Den behöver inte förändras utan ska vara 
grundläggande. Det finns inga genvägar 
att utbilda sjömän. Det måste börja från 
grunden och nötas in. Och det behövs 
mycket praktik samtidigt med samvaro 
under lång tid, gott ledarskap och ömse-
sidig respekt. Det har varit ett stort nöje 
att se ungdomarna utvecklas till goda 
sjömän. 

STRATEGI
Ett intressant inslag har varit projekt-
ledningen av tre strategiska planer. Den 
senaste är inte klar ännu men kommer 
att beslutas på nästa års stämma. Att sia 
om framtiden och omsätta det i mål, 
riktlinjer och milstenar för SVK har varit 
både utmanande och roligt likväl som 
framtagandet av SVK Lilla Blå.

Det som upplevts som mörkt, har på  
sistone varit nyttjandet av fartygen för de  
uppdrag vi får och detta trots Försvars-
beredningens positiva syn på frivilliga. 
För mig har det upplevts som omvända 
världen. Det tar för närvarande för mycket  
kraft ur organisationen. Jag upplever att 
regelverken har skruvats åt så hårt att det 
försvårar för SVK att leva upp till stats-
makternas önskningar på de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Jag hoppas och 
tror att detta mörker snart ska skingras.

Årets stämma skedde annorlunda, vilket  
inte gav mig möjlighet att tacka för allt jag  
fått uppleva under mina sexton styrelse år.  
Jag kommer att sakna det. Men allt har  
sin tid och jag vill på detta sätt framföra  
mitt innerligt tacka för mig och önska  
den nya styrelseordföranden och styrelsen  
lycka till liksom förbundsordföranden, 
lokala kårer, delegater och medlemmar.

Fair Winds 

Text: Olov AnderssonOlov Andersson, erfaren styrelseledamot seglar vidare. Foto: Selfie
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SÖNDAGEN DEN 5 APRIL genomfördes 
årets upplaga av Sjövärnskårens förbunds - 
stämma 2020 och i år blev det, enligt 
vad jag vet, första gången en stämma 
på distans. Covid -19 tvingade fram ett 
distanserat förhållningssätt men med 
modern teknik fungerade det utmärkt  
eller snarare över förväntan. Med en 
kort, pedagogisk introduktion av  

En annorlunda  
stämma

Markus Widborg kunde vi hantera 
”Teams” som medger konferens med alla 
delegater på distans. 

På plats vid kansliet på Blasieholmen  
för att styra tekniken och förloppet fanns 
Carl-Johan Tersmeden och general-
sekreterare Mats Hansson. Vid kansliet 
fanns dessutom tillträdande styrelse-
ordförande Anders Kallin. Stämman 

åtföljdes av ett konstituerande möte, 
också på distans med den nya styrelsen 
och nya styrelsemedlemmar är Christian 
Madsen samt en välkänd profil i Sjövärns-
kåren, Anders Kallin. En presentation 
av nya styrelsemedlemmar följer i nästa 
nummer av Sjövärnsposten.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare

VID FÖRBUNDSSTÄMMAN la styrelsen 
en proposition om Bohuslän och en ny kår,  
Bohusläns Sjövärnskår. Responsen blev  
unison, ja, ja, ja hördes under den telefon - 
genomförda stämman. Hur kändes det,  
Andreas Karlsson som är en av de  
drivande krafterna bakom den nya kåren?

– Det var jättekul. Vi kunde ju inte veta 
i förväg, säger Andreas.

Sjövärnsposten rapporterade från 
stämman förra året i Höllviken. Där var 
Andreas Karlsson och Carl Säfström 
som redan då berättade om sina planer. 
Ni håller på med något stort.

– Ja. Det känns stort. 
Andreas svarar på mobil i Uddevalla 

längst in i Byfjorden när Sjövärnsposten 
ringer och mycket av möten sköts i  
Coronans år med hjälp av mobiler.

– Vi hade det konstituerande styrelse-
mötet via Skype och gjorde en liten rockad. 
Jag blev ordförande och Alexander 
Wikander som tidigare varit ordförande 
blev nu vice.

Annars har interimsstyrelsen träffats 
hemma hos Andreas. Hemvärnets  
Bohusdalgrupp har också erbjudit kåren 
att använda lokaler i Skredsvik, tre mil från 

Uddevalla. Hemvärnet med marina upp-
gifter betyder mycket för den nya kåren.

– Vi rekryterar ur 40. Hemvärns-
bataljonens båtpluton, säger Andreas.

Det är tre saker som är viktiga för 
kåren, att få medlemmar och erbjuda 
dom verksamhet. Det tredje är pengar 
för en båt. Vad tänker ni er?

– Vi vill ha en båt med uthållighet, som 
klarar mycket väder. Det ska också vara 
en båt som kåren har råd att hålla i drift.

Ny i kår Bohuslän rekryterar

Andreas Karlsson (t v) och Carl Säfström började 
jobba förra året på en ny kår. Nu är den klubbad. 

Pengar ska sökas från stiftelser och en 
finns i Uddevalla, som kommit upp ur 
det nu nedlagda varvet. Sponsring är en 
annan väg.

– Vi får råd från en före detta båtpluton-
chef som är med i Sjöräddningssällskapet.

Andra sjövärnskårer finns och i första 
hand vill Bohuslänskåren samarbeta med 
sjövärnskåristerna i Göteborg. 

Text och foto: Per Lunqe
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Anders Kallin vill sätta  
Sjövärnskåren på kartan

Anders Kallin, 
Sjövärnskårens 
nye styrelse
ordförande 
svarar på frågor 
om sig själv  
och Sjövärns
kåren. Foto: Magnus 
Lindstedt

VI STÄLLER 6 SNABBA FRÅGOR till 
Anders Kallin, vald på stämman till 
styrelseordförande. Det blir en längre  
presentation i nästa nummer.

#1 Bakgrund i Sjövärnskåren? 
Har inte någon egen erfarenhet av 
sommar  -skolor från när jag var yngre. 
Kom i kontakt med Sjövärnskåren 
första gången när jag tjänstgjorde på 
Försvarsmaktens Rekryteringscentrum 
1998-2001. Jag var då kontaktperson mot 
Sjövärnskåren och stöttade bl. a. med 
uttagning av elever till internationella 
utbyten och var även med på tre  
konfe renser. Ansvarade även för några 
inter nationella elever som kom till  
Sverige och besökte då bland andra  
sommarskolor Känsö och Märsgarn. 
2011 blev jag vald som ordförande i 
Sjövärnskåren Stockholm och avgick i  
och med stämman 2020. 

#2 Vad vill du göra som  
styrelseordförande?
Som styrelseordförande vill jag fortsätta 
att sätta Sjövärnskåren på ”kartan” som 
en resurs inom totalförsvaret. Jag ser att 

Sjövärnskåren har en viktig roll att fylla 
inte bara inom hemvärnet utan också 
som en resurs inom det civila försvaret. 

#3 Viktigt nu för Sjövärnskåren?
En viktig sak för oss i Sjövärnskåren är att  
vi tar alla chanser att prata om vår verk-
samhet, delta i aktiviteter och rekrytera 
nya medlemmar. I den tid som är nu 
med krisen i och med Coronaviruset är 
Frivilliga försvarsorganisationer efter-
frågade som stöd till samhället. Det visar 
sig dock att kunskapen är låg om vad vi 
kan och hur exempelvis en kommun ska  
nyttja oss. Här har vi en del kvar att göra. 

#4 Jobbet? 
Till vardags är jag officer i Marinen  
(flottan) och tjänstgör på Ledningsstabens 
Totalförsvarsavdelning på Högkvarteret. 
Mina huvudsakliga uppgifter sedan 
hösten 2016 har varit att jobba med 
totalförsvarsfrågor och den utveckling 
och återtagande av totalförsvaret som 
politiker har sagt ska ske. Här har jag 
haft förmånen att samverka med de flesta 
myndigheterna i Sverige inklusive  
Läns styrelser. Planeringen av totalförsvars - 

DET BLEV EN förbundsstämma för 
Sjövärnskåren och det blev det med 
teknikens hjälp. Förbundsstyrelse-
ledamoten Markus Widborg la upp 
tekniken och ordnade med utbildning.

– Jag utbildade kansliet och presidiet 
innan stämman, säger Markus Widborg.

Han hade just, helgen förut sett till så  
att två andra förbund, Förbundet Reserv-
officerarna och Sverof genomförde sina 
stämmor med stöd av digitala hjälp - 
medel.

Du förespråkade en Microsoftlösning?
– Ja. Sjövärnskåren har redan andra 

tjänster från Microsoft, så det blev applika-
tionen Teams, andra val som Zoom var 
inte aktuella då de förkastats av såväl 
MSB som FBI.

Markus Widborg 
ordnade ett 
Teamsmöte  
och stämman 
genomfördes. 
Foto: Privat

Stämma med teknikens hjälp 
Sjövärnsposten var med och lyssnade 

på förbundsstämman via mobil. Men 
delegaterna hade också datorer och  
paddor uppkopplade till Teams-mötet.

– De kunde se dokument på sina 
skärmar och se vilka deltagare som fanns 
i mötet, säger Markus Widborg.

Också förbundsordföranden Annicka 
Engblom som ledde stämman syntes på 
skärmarna. Sjövärnsposten noterade god 
radiodisciplin och det blev två voteringar.

– Det gjorde delegaterna med sms, 
med längre förberedelse tid så kunde 
säkert andra val av teknik för röstning 
ha gjorts. Under rådande förutsättningar 
blev dock sms det enklast verifierbara.

Att stämman blev av med alla restrik-
tioner?

övningen tillsammans med MSB har 
också legat på mitt bord.

#5 Gör helst på fritiden?
På fritiden tränar jag så mycket jag kan, 
sommartid seglar i skärgården eller bara 
kopplar av hemma. 

#6 Privat? 
Bor i västra Stockholm, är särbo med 
Ulrika och har tre 
vuxna barn.  

– Det känns bra att stämman kunde 
genomföras, vi har visat att allt inte  
behöver ställas in nu i Corona-tider och 
det funkade utifrån förutsättningarna 
väl, säger Markus Widborg.  

Text:  
Per Lunqe
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VÅR SVALBARDSEXPEDITION nådde 
aldrig Svalbard. Precis som ingenjör 
Andreé för lite mer än hundra år sedan 
drabbades den nordliga färden av oförut-
sedda händelser som gjorde att vi inte 
nådde ända fram till det hägrande målet. 
Men till skillnad från Andreé hade vi en 
positiv upplevelse.

Vi började vår färd från Visby med flyg  
till Göteborg fredagskvällen den 6 mars.  
Efter ombordstigning och säkerhets-
genomgång kastade M/S Freya loss och 
styrde ut genom Göteborgs hamn, förbi 
Nya Älvsborgs fästning som skymtade i 
nattmörkret. Planen var att Freya skulle 
färdas längs med Norges kust och vidare 
till Svalbard. Med på färden var tolv  
gotlänningar varav hälften var från 
Gotlands Sjövärnskår, samt nio besätt-
ningsmän. Under resans gång upplevde 
vi Norges vackra fjordlandskap och såg 
klippor, skär och fjäll. 

VIKINGAR
Det var en resa som gick både utom- och 
inomskärs i farvatten där vikingarnas 
skepp och Hansans koggar seglat för 

hundratals år sedan. Freya själv är en 
sevärdhet, inte minst för oss båtälskare 
inom Sjövärnskåren; fartyget är ganska 
litet men rymligt och utrustat med allt som 
behövs för en polarfärd. Maten var mycket 
bra, tillredd med omsorg av fartygets kock. 
Freya är ett tidigare kustbevakningsfartyg  
som nu har fått till uppgift att visa de 
nordliga farvattnen för turister.

Första stoppet var ett regnigt Bergen, 
berömt för de gamla trähusen i stadsdelen 
Tyskebryggen. Vi tillbringade där en våt  
söndag med museibesök och några 
mumsade i sig skaldjur. Under måndagen 
åkte vi in i Storfjorden som tog oss till 
Geirangerfjorden och till de sju systrarnas  
vattenfall. Eftersom snösmältningen inte  
är så stor i mars var de normalt 250 meter 
höga vattenfallen endast några mindre 
rännilar. Likväl var det en trevlig resa 
kantad av snötäckta bergstoppar och 
många små vattenfall.

GIRAR 
På kvällen gick vi i land på de sju öarnas 
Ålesund och fick lite gott innanför västen 
innan vi begav oss ut till sjöss igen. Under 

tisdagen passerade vi vackra Kjeungskjær 
fyr, trånga passager och 90 graders girar. 
Dagen avslutades med att månen lekte 
kurragömma bakom bergen och vid mid-
natt gled vi genom Brönnöysunds vackra 
farled med alla dess fyrar och prickar. 

Tidigt på onsdag morgon firade de 
morgonpigga med bubbel när vi passerade  
norra polcirkeln och vid lunch ankom vi  
till Bodö där en buss tog oss vidare till 
Saltstraumen. Även om strömmen är lugn  
vid denna årstid var det likväl en impo-
nerande tidvattenfjord där riktningen  
ändras ungefär var 6:e timme. Saltstraumen 
är världen starkaste tidvattenström  
(22 knop). Fartyg kan passera ca 2 timmar 
efter varje ebb och flod.

TROLLFJORDEN
Väl ombord igen och efter en god natts 
sömn var vi framme vid Lofoten och tog 
en tur in i Trollfjorden som är en kort men 
otroligt fin fjord. Väl ute på det skumpiga  
havet passade Harriet på att visa sina fina  
bilder från Svalbard – då var vi omedvetna 
om att det var allt vi skulle få se av Svalbard 
på denna resa. 

Svalbardsexpeditionen 2020

Tromsö. Foto: Harriet Cederqvist
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Vid halvsex-tiden på torsdagen passe-
rade vi Sveriges norra gräns (ca 13 mil 
österut) och kort därefter började det 
blåsa upp till snöstorm. I kraftig blåst 
ankom vi till ett snöpinat Tromsö sent på 
torsdag kvällen. Fredagen den 13:e levde 
sedan upp till sitt namn. Vi kunde inte se 
mycket av Tromsö då mycket var stängt 
p.g.a. den rådande pandemin och vi fick 
veta att vår resa slutade här. 

TACK!
Resan i sig var fantastisk. Att få vara med  
när Norge stänger ner landet timme för  
timme var intressant. Vi hann röra oss  
ute på gatorna och till och med bli 
inskarvade på restaurang/Pub Skarven. 
Vi passagerare och delar av besättningen 
hann flyga hem under söndagen och 
måndagen. Den kvarvarande besättningen  
fick landgångsförbud kort därefter och fick 
så småningom ta sig tillbaka till Göteborg 
utan att angöra någon hamn på vägen.

Vi riktar ett stort tack till den  
gotländske sjökapten Bengt Wiman och 
hans besättning för att vi blev så väl  
omhändertagna ombord och för att vi 
fick vara med på bryggan så mycket vi 
ville såväl dag som natt. 

Text: William Ekengren  
och Lena Lundin

Uppifrån och ner: Freya i Tromsö. / Bergen 8 mars. / Gryning 10 mars.
Till vänster: Kapten Bengt Wiman från Gotland. Foto (samtliga bilder): Harriet Cederqvist



JAG, ERIKA LINDSTRÖM, är ny på  
kansliet sedan november 2019. En del av 
er har nog redan träffat mig via telefon 
eller möte. Mina huvuduppgifter på 
kansliet är inom Utbildning & Utveckling 
där även MSB ingår. Blandad kompott 
som gör varje dag spännande med ibland 
tuffa utmaningar, men otroligt roliga och 
inspirerande! Det jag mest ägnat mig åt 
hitintills är att säkerställa Sommarskolorna 
2020. Just nu när detta skrivs, så vet vi 
inte hur det blir med årets sommarskolor 
p.g.a. Coronapandemin. 

SMIDIGT
Några av mina starka kompetenser är 
att se helheter, snabbt ta in information, 

processa, utforma lösningar som testas, 
genomförs med uppföljning samt reflek-
tion. Genom att prata med många olika 
inom kårerna om sommarskolorna m.m. 
samt ta in annan information, så har jag 
satt igång olika processer. Så arcMember, 
vårt medlemssystem som även används 
inom antagning till sommarskolorna, 
har fått nya funktioner, fel har justerats 
samt hela ansökningsprocessen har fått 
en genomlysning för bättre flöde samt 
förhoppningsvis stabilare system. Tanken 
är att det ska fungera smidigt för alla. Det 
finns en del att ytterligare förbättra. Men 
vi får ta det i nästa omgång till hösten. 
Viktigt att hinna reflektera över det som 
är nytt, tillsammans. 

TJEJER
Sedan kan jag informera att det ska bli  
en grundlig genomgång av alla de upp - 
drag vi får från Försvarsmakten att 
genomföra. Det gäller allt; Centrala  
vuxenkurser, HV-rekryteringen,  
Sommarskolorna, Lokala vuxenkurser 
samt Hemortsutbildningen. Detta ska vi 
göra tillsammans på olika sätt. Viktigt 
att veta är att mycket går in i varandra 
d.v.s. i flöden och i olika grundläggande 
behov som finns för att Sjövärnskåren 
ska kunna fungera nu och för framtiden. 
Det gäller t.ex. hur hemortsutbildningen 
ska genomföras, hur värdera och validera 
instruktörer, hur tillvarata ungdomar 18 år  
och uppåt som resurs och/eller lotsa 

SKEPP Å HOJ!
Till rors: QSS Kroatieneskader 2018 med 
32 kvinnor i alla åldrar. Foto: Privat
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till HV marina uppgifter, hur tjejer och 
kvinnor får mer möjligheter både inom 
kår och HV marina uppgifter? Vi ska alla 
hjälpas åt! Tillsammans är vi starka och 
kan göra ännu mer för många! Öppenhet 
och kommunikation samt en stor portion 
värme kommer vi långt med!

DOKTORSEXAMEN
Utmaningen att jobba inom Utbildning &  
Utveckling på kansliet lockade mig då jag 
har en bakgrund inom alla delar av SVKs 
värdekompass. Jag har seglat sedan 1995 
med egen båt (just nu båtlös, men gastar 
gärna) och har Kustskepparexamen m.m. 
Som utbildad biolog med en doktors-
examen inom miljörelaterad cancer, har 
jag alltid ett miljöperspektiv, och vill jobba 
för att sätta det mera i fokus inom SVK. 
Jag har även jobbat med projektledning 
och utveckling, vilket gör att jag kan leda 
arbete, kreativt med andra skapa möjlig-
heter samt genomlysa verksamheter. Jag 
jobbar även ideellt som utbildnings-
ansvarig i styrelsen för QSS (Quinnliga 
Segelsällskapet), som funnits i 40 år, och 
inspirerat till nya föreningar för kvinnor 
inom sjöfart. Jag har också jobbat som 
seglingsinstruktör för barn och vuxna. 
För mig är ”Empowerment” viktigt, 
d.v.s. ta makten över sig själv att våga göra, 
lära m.m.

ENERGIN
Som äventyrare så lockar både hav och 
fjäll för segling, vandring, skidåkning m.m.  
Sommarens planer är ännu obestämda 
p.g.a. Coronapandemin, men både segling 
och fjällvandring inom Sverige hägrar. 
Min energi får jag ifrån havet, naturen och 
genom musik. Jag sjunger i Körförallas 
Pop & Rockkör, ca 1500 sångare. Just nu  
är det via Facebook hemifrån men annars  
i vår samlingslokal samt gig ute på stan 
eller konserter. Största delen av mitt hjärta 
ägs av mina två vuxna döttrar. Tack för att 
sociala medier finns så jag kan kommu-
nicera med dem när de önskar oavsett 
var de är på detta jordklot!

Vi ses och hörs! Ha kul och ta hand 
om varandra!   

Text: Erika Lindström, Utbildning  
& Utveckling, SVK RF

Läs Erikas artikel från Sjöfartsdagen  
i Visby här intill. 

TÄNK JAG TRODDE under min tid som 
båtägare att jag skulle angöra Gotland, 
anlöpa Visby och förtöja med egen 
segelbåt. Alltid för lite eller för mycket 
vind. Det blev nu nästan som med en 
egen fastän mycket större båt, och tyvärr 
fick jag inte förtöja. Bara njuta av havet 
högt uppifrån i skön fåtölj på Destination 
Gotlands M/S Visby, på vintern…

Sjöfartsdagen i Visby hamn på 
Destination Gotlands fartyg M/S Visby 
hägrade på lördagen. Jag hann att på 
fredagseftermiddagen upptäcka Visby 
innanför ringmuren i rekordfart med 
karta och kamera. Så många kyrkoruiner 
samlade har jag aldrig sett förut. Visby 
har sin historia. Och folktomt, som i 
Vaxholm där jag bor. Men båda städerna 
lever upp när värmen kommer, och då 
brukar jag själv hålla mig undan högre 
upp dit turisterna inte orkar då Vaxholm 
liksom Visby har backar.

CHRISTER
På kvällen blev jag upplockad av SVKs 
Christer Wallin som körde oss till hamnen 
igen där Hoburg precis höll på att förtöja. 
Det kliade i fingrarna att hugga i, men 
Kent Svensson hojtade på då vinden 
blåste rejält så jag avstod. Istället blev det 
visning av Hoburgs inre samt trevlig fika 
med flera SVKare. Dagen därpå skulle 
Hoburg vara ett av visningsfartygen till-
sammans med Kustbevakningens Triton, 
båda förtöjda utanpå M/S Visby.

Lördagen började med underbar  
frukost på Scandics hotell och utsikt över  
hamnen. Sedan snabb briefing för alla  
deltagande utställare inne på M/S Visby.  
Sjöfartsdagen är att visa Gotlands invå nare  
allt om sjöfart för alla åldrar och intressen;  
Sjöräddningen, Kustbevakningen, Sjö-

värnskåren, Hemvärnet, Wisbygymnasiets 
sjöfartsutbildning, Sjöfartshögskolan i  
Kalmar, Destination Gotland, Gotlands-
bolaget, Trafikverkets Färjerederi, 
Sjöfartsverket, Visby hamn och Gotlands 
Stuveri AB, ”Kryssnings trafiken” AB 
Carl Ekman, Transportföretagen, Svensk 
Sjöfart och fackliga organisationer. Det 
maritima förenings livet visades också 
upp med bl.a. Flottans Män, Wisby 
segelsällskap med ungdoms verksamhet. 

SOMMARSKOLOR
Genom att ha en tipsrunda med ett bord 
och tipsfråga per utställare med möjlighet 
att vinna priser, så kunde man nå många 
samtidigt! Första pris, en ToR med  
Destination Gotland! Det blev rekord-
många besökare, 500 stycken! Gotlands 
SVK ungdomsansvariga Lova Silverräv, 
med två ungdomar som gått GK sommaren  
2019, fick representera Sjövärnskåren 
tillsammans med några andra lite mer 
års-och kunskapsrika SVK:are. 

Jag pratade sommarskolor och rekry-
tering samt lärde mig, lite, styra en tanker  
in i Kalmar hamn via simulator som 
Sjöfartshögskolan hade vid sitt bord. Jag 
har seglat in i den hamnen i hård kuling, 
vilket kändes betydligt lättare. Dagen 
avslutades med att Lova visade sitt och 
Lena Lundins fartyg Isbjörn, (läs mer 
om dem på nästa sida i detta nummer) 
som ligger förtöjd i hamnen. Söndag 
morgon blev det tidig avfärd tillbaka till 
fastlandet med den annalkande stormen 
Ciara i häcken. Nästa gång Visby, blir det 
gärna med en annan skuta.  

Text: Erika Lindström, Utbildning  
& Utveckling, SVK RF

Sjöfartsdagen i Visby, 2020
Gotlands SVK Lova Silverräv (mitten) med Tim Klattstölen (t h) och Vendela Bandholtz, båda GK 2019. 
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MOSTER LENA LUNDIN och syster-
dottern Lova Silverräv valde en annor-
lunda ingång till Sjövärnskåren. När de 
flyttade till Gotland 2014 hade ingen 
av dem ens vetskap om Sjövärnskårens 
existens. De har ingen bakgrund inom 
det marina och hade inte ens en tanke på 
det, tills de snubblade över en bogserbåt. 
De tänkte att det är ju dumt att börja 
med en liten eka, när man kan köpa en 
stor och anrik bogserbåt.

SJÖVÄRNSKÅREN
Då de inte hade någon aning om hur man  
sköter en bogserbåt på ca 18x4,5m så 
anmälde Lena de båda till Sjövärnskåren 
(utan Lovas vetskap). De borde ju ha ett 
och annat att lära ut resonerade Lena. 
De blev varmt välkomna av Gotlands 
Sjövärnskår och fick snabbt sitt förarintyg.  
Med blodad tand gick de GUF och är 
numera med i Gotlands Båtpluton med 
avsikt att bidra till Gotlands totalförsvar. 

Lena och Lova fortsätter att engagera 
sig i Gotlands Sjövärnskår och är numera 
styrelseledamöter. Lena är webbansvarig  
och snart kassör medan Lova är instruk-
tör och ungdomsansvarig. Idag ser de 
med avund på de ungdomar som går 
sommarskolorna och önskar att de vetat 
om Sjövärnskårens skola när de var 
unga. Det är en utbildning som de varmt 
rekommenderar. De utbildar sig löpande 
och åker med på de flesta äventyr, förlåt 
utbildningar, som Gotlands Sjövärnskår 
arrangerar.

ISBJÖRN
Isbjörn glömmer de inte. Isbjörn har fått 
mindre skönhetsbehandlingar i väntan 
på varv. Som sista fartyg på varvet i 
Fårösund innan de stängde ner 2019, fick 
Isbjörn äntligen en välbehövlig botten-
behandling. Härnäst är det fler yttre  
rostbehandlingar som väntar innan 
maskinen står på tur. Isbjörn af Wisby är  

byggd 1916 med en compoundångmaskin,  
men fick 1964 2 st Albin-Diesel på  
sammanlagt 320 ehk och en kilrepsväxel. 
Propellerdrevet är en fantastisk Kamewa 
med ställbara blad. 

Isbjörn har arbetat som både timmer-
bogserare och hamnbogserare och även 
varit inkallad i andra världskriget hos 
Stockholms Kustartilleriförsvar. Nu har 
hon länge legat vid kaj och otåligt dragit 
i tamparna i sin längtan ut till havs. Det 
är dit Lova och Lena har för avsikt att 
ta henne även om det kommer att kosta 
dem deras sista sparslantar. När hon är 
redo att tuffa ut för egen maskin är ovisst, 
men både Lova och Lena ser solen i 
horisonten.

Merparten av Isbjörns historia finns 
på http://www.tugboatlars.se/Isbjorn3.
htm 

Text: Lova Silverräv

Isbrytande  
kvinnor på  
Gotland

Lova Silverräv och Lena Lundin är ivriga att få Isbjörn af Wisby ut till havs. Foto: Privat

http://www.tugboatlars.se/Isbjorn3.htm
http://www.tugboatlars.se/Isbjorn3.htm
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MARINENS FARTYGSINSPEKTION 
och dess chef, kommendörkapten John 
Timerdal har reagerat på förra numret 
av Sjövärnsposten, sid 17 och artikeln: 
Göteborg: Rådigt ingripande när kardan 
slog bottenhål.

Så här skriver John Timerdal: 
I artikeln uppges att SVK 248 var 

godkänd av MFI vid tiden för haveriet 
med kardanen. Att båten skulle ha varit 
godkänd av MFI vid tidpunkten är en 
falsk information. SVK 248 besiktigades  
2019-05-02. Besiktningsprotokoll upp-
rättades 2019-05-08 och som fastställdes 
och distribuerades 2019-05-10. Besikt-
ningen gav sex anmärkningar av kategorin  
”före nyttjande”, brister som måste åtgärdas 
före losskastning. Av protokollet framgår 
att SVK 248 inte befanns vara sjövärdig. 

En efterkontroll hade planerats in efter 
varvsvistelsen, men har inte skett p.g.a. 
haveriet.  

Text: John Timerdal,  
Kommendör kapten och  
Chef Marinens fartygsinspektion

Marinens  
fartygsinspektion  
om SVK 248

Rättelse till 
Sjövärnsposten!

I MIN ARTIKEL i Sjövärnsposten 
nr #1 2020, sid 17, artikel ”Göteborg:  
Rådigt ingripande när kardan slog 
bottenhål”. (Rubriken har satts av 
redaktören), så skrev jag att SVK 248  
var ”godkänd av MFI”. Det var fel 
vilket jag beklagar. Det var min 
tolkning när fartygschefen ringde 
och sa att nu går vi från varvet och 
de punkter som MFI inspektören 
inte var nöjd med var åtgärdade 
och muntligt kvitterat med MFI-
inspektören. SVK 248 kunde då 
köras tillbaka till hemmahamn 
så att inspektören kunde slutföra 
besiktningen och förhoppningsvis 
ge oss ett godkännande. 

Text: John Fritsch

SEDAN I HÖSTAS har HMS Gladan, en 
av Sjöstridsskolans två skonerter, seglat 
med elevbesättningar runt Kanarieöarna. 
Ursprungsplanen var att fortsätta så fram 
till mitten av maj, men på grund av corona-
viruset beslutades att tidigarelägga resan 
mot Sverige med nästan två månader. 
Michaela Linge på Sjöstridsskolan skriver.

De 25 elever som skulle flugit hem den  
18 mars fick istället beskedet att segla 
fartyget hela vägen hem. Nu har besätt-
ningen precis kastat loss igen efter några 
dagar i Lissabon. Där har de väntat ut 
den värsta nordanvinden samt bunkrat 
färskvaror och drivmedel.

LISSABON
En av eleverna ombord är Emelie 
Hejdeström, 19 år från Finspång. Hon 
tycker att resan så här långt har gått bra.

– Visst får jag hemlängtan och saknar 
familjen till och från men för det mesta 
går tiden fort och vi lär oss en massa. Jag 
ser jag det som ett äventyr och nu är jag 
taggad på att komma iväg och segla hela 
vägen hem, säger Emilie.

Fartygschefen Carl-Johan Ekholm är 
positiv och nöjd med läget.

– Vi har haft några fina dagar här i 
hamnen i Lissabon. Vi har förstås inte 
kunnat se något av staden, men både elev-  
och den fasta besättningen har haft tid att 
vila upp sig, tvätta kläder och möjlighet 
att ringa hem, säger Carl-Johan Ekholm.

FLYTANDE KLASSRUM
Han berättar att planen när man kastade 
loss från Teneriffa, var att segla upp till 
Brest i Frankrike men ett hotande oväder 
gjorde att man valde att göra ett hamn-
stopp lite i förtid.

– Man ska inte ge sig in i busväder om  
man inte måste, säger Carl-Johan Ekholm.

Han berömmer sin besättning, både 
elever och den fasta besättningen som 
fungerar mycket bra tillsammans ombord 
på 'marinens flytande klassrum'.

Nu väntar 1500 distansminuter innan 
besättningen på 39 man når sin slut-
destination, Öckerövarvet i Göteborg. 
Prognosen säger nordliga vindar några 
dagar till, därefter ett efterlängtat väder-
omslag och vind från syd.  

Text och foto: Michaela Linge, 
Sjöstridsskolan / Försvarsmakten.se

HMS Gladan, hallå!
Gladan stävar ut mot Kanarieöarna.

Isbrytande  
kvinnor på  
Gotland
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SJÖVÄRNSKÅRISTEN Anders  
Simonsson var med på en fotokurs som 
gav honom mycket. Nu vet han hur han 
ska fota utan att synas. Så här skriver 
Anders:

En av alla förmåner med att vara med 
i Sjövärnskåren är alla intressanta kurser 
som erbjuds. Förutom det kursutbud 
som erbjuds centralt så finns det även 
en hel del att ta del av på lokal nivå. Är 
man sen också ansluten till Hemvärnet så 
erbjuder även utbildningsgrupperna en 
hel del kurser med olika inriktningar.

SÄK O UNDFÖRBAND
En av alla dessa kurser som erbjuds är 
Grundkurs Foto som jag hade förmånen 
att få gå i höstas. På denna kurs lär man 
sig att hantera Försvarsmaktens kameror. 
Kursen inriktning är mot till exempel 
säk-förband, und-förband, specialförband 
mm. Eftersom jag ytövervakning som 
en av uppgifterna i min tjänst så gavs jag 
möjlighet att delta.

Deltagarna var en blandning från olika  
delar av Försvarsmakten. Dels var det 
folk från Hemvärnet som t.ex. de som 
har underrättelsebefattning i Hemvärnet 
men det var också anställda som t.ex. 
militärpoliser andra anställda med behov 
av fotokunskaper. På denna kurs var det 
dessutom många deltagare från civila 
myndigheter som har behov av fotogra-
fering i sin tjänst såsom Polismyndigheten 
och Tullverket.

TEORI
Kursens inriktning är underrättelse-
fotografering men det började med 
handhavande av en digital systemkamera 
och fototeori. Jag har tidigare fotograferat 
en del men lärde mig ändå massor kring 
de grundläggande. Idag är automatiken 
väldigt bra i en modern systemkamera 
men på denna kurs lärde vi att oss att 
fotografera från grunden men manuella 
inställningar. Först när vi hade lärt oss 
detta fick vi börja använda oss av kame-
rornas automatik. Då hade vi också hunnit 
lära oss i vilka situationer som automatiken 

inte fungerar och när man måste tänka 
kring inställningarna på egen hand.

Genom att kursen var upplagd med 
växelvis teoripass med påföljande övningar 
så fick man träna på de punkter som vi 
hade gått igenom i lektionssalen. På detta 
sätt var det också lätt att ta in teorin i 

praktisk tillämpning och därmed kändes 
aldrig något av lektionspassen tunga utan 
bara väldigt nyttiga.

NATTETID
Med ett sådant upplägg blev inlärnings-
kurvan mycket brant och redan på första 

Foto för underrättelser
– av dolda fotografer

Elever med fokus på målet. Foto: Tullverket



kvällsfikan satt vi och slängde oss med 
begrepp såsom bländare, ISO-tal och 
slutartider. Eftersom vi skulle lära oss att 
fotografera utan att bli upptäckta även 
nattetid så handlade mycket i kursen 
också om att fotografera under ljusmässigt  
svåra förhållanden. För att undvika upp - 

Dold mörkerfotografering. Foto: Tullverket

Marinen övar under Coronan. Foto: Hampus Hagstedt / Försvarsmakten
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täckt kan man t.ex. nästan aldrig använda  
sig av externa ljuskällor som en blixt och  
istället fick förlita sig på det ljus som fanns 
tillgängligt som tex gatljus, månen osv. 
Det begränsade ljuset ger ytterligare utma - 
ningar tex i form av långa slutartider som 
vi fick ära oss att hantera. 

SJÖHÄVNING
I andra övningar fick vi fotografera fordon  
i rörelse vilket kanske kan låta enkelt men  
om man lägger på mörkerdimensionen 
så blir det en riktigt fototeknisk utmaning.  
En annan väldigt nyttig övning är att 
fotografera från fordon i rörelse. Tänker 
att fotografera i mörker från tex ett fartyg 
under gång med ordentlig sjöhävning. 
För att få bilder som är användbara vid 
denna typ av fotografering krävs både 
mycket kunskaper och mycket övning. 

Under kursens slutövning så fick binda  
ihop allt vi lärt oss. Övningen uppgift var 
att vi helt dolda på natten skulle spana 
och med fotografi dokumentera vad som 
föregick inne ett hus. På så sätt fick vi 
praktisera allt vi lärt oss under veckan. 
Resultat: alla kursdeltagare blev godkända. 

På sex dagar fick vi lära oss fantastiskt 
mycket fotografi, och då var många av oss  
nybörjare när vi anlände. Men det hade 
inte gått utan fantastiska instruktörer 
och övningsledning. För de som har 
fotografering som en del av sin uppgift, 
det kan t.ex. handla om att dokumentera, 
kan jag verkligen rekommendera denna 
kurs. 

Text: Anders Simonsson

FÖRSVARSMAKTSÖVNING Aurora 20  
som var planerad att genomföras under 
maj månad flyttas framåt i tiden på  

med omkring 2000 deltagare från  
marinens samtliga förband. 

Försvarsmakten måste kunna upprätt-
hålla Sveriges säkerhet och beredskap även  
då samhället är under påfrestning, skriver  
Försvarsmakten i ett pressmeddelande. 

Den 11 – 21 maj genomförde marinen 
övningen SWENEX 20. 

Övningen berörde främst områden 
kring Göteborg och södra Bohuslän, 
Hanöbukten, södra Östersjön och  
Stockholms södra skärgård.

Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal 
mindre båtar, tung och lätt helikopter 
samt flyg ingick i övningen. Syftet var 
främst att öva den marintaktiska  
ledningen bland annat genom sjöfart-
skydds- och kustförsvarsoperationer. 

Då övningen genomfördes under en 
period när Sverige var, och fortfarande är, 
starkt påverkat av coronapandemin har 
planeringen skett med yttersta hänsyn till 
rådande läge. Alla moment genomfördes 
utan att riskera att belasta någon del av 
den allmänna sjukvården. 

Ingen Aurora men Swenex
grund av spridning av coronavirus. 
Istället genomförde marinen  
SWENEX 20, en nationell övning  
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KÄRE LÄSARE, i del två av min fram
ställning om sjötermer och sjömansspråket 
diskuterade jag hur de nya fartygen blev 
nationella statussymboler. Regalskeppet  
Vasa är ett tydligt exempel på detta. I 
texten presenterades ett antal vanliga 
sjötermer och uttryck. 

Läsaren fick lära sig att vissa ord som  
ekipage utvandrat och sedan lånats tillbaka 
igen. Flera uttryck är uppbyggda genom 
inblandning av flera språk. Detta avsnitt 
utgör avslutningen på den redogörelsen.

Nagel är ett exempel på ett ord med 
flera betydelser och förekommer inom 
hela det germanska språkområdet. På 
engelska säger man nail, på tyska blir det 
nadel och i Sverige säger vi nagel.

Nageln kan vara en träplugg för att 
sammanfoga skeppsbord och spant, men  

också en anordning att göra fast i. Man 
talar om beläggningsnaglar på en nagel
bänk. 

ÄDELMETALLER 
Allteftersom sjöfarten utvecklades efter de  
stora upptäckterna i slutet av 1400talet  
skulle man kunna förvänta sig att inslaget 
av latinska ord och spanska uttryck skulle 
vara mer frekvent förekommande. Men 
så är det inte. Det spanska inflytandet bröts  
när de sju nordliga provinserna i Spanska 
Nederländerna förklarade sig oberoende 
från Spanien 1581och den spanska 
armadans undergång 1588. Flödet av 
ädelmetaller från den sydamerikanska 
kontinenten till Iberiska halvön hade 
varit ymnigt under en period. Men dessa 
rikedomar förslösades snabbt genom 

skrytsamma byggprojekt och konsumtion  
av lyxvaror, främst gobelänger och dyrbara 
textilier, från Nordeuropa.

Genua och Venedig höll sig till Medel
havets handel och transporter landvägen 
från Orienten. 

HANSAN
På 1600talet blev det på modet att utfärda  
kungliga privilegiebrev för handel med  
Ostindien och att bilda ostindiska 
kompa nier. Det Nederländska Ostindiska  
Kompaniet bildades 1602 som ett aktie
bolag och bedrev verksamhet till 1798. 
Svenska Ostindiska Kompaniet startades 
1731 och gjorde framgångsrika handels  
resor fram till avvecklingen 1813. Handeln 
i Nordeuropa omstrukturerades under 
denna tid och det gamla samarbetet inom  
Hansan förlorade i betydelse. Hansan 
hade sin sista hansedag 1669. Några tyska  
städer håller ännu fast vid traditionen från 
Hansans tid. Det heter som bekant ännu 
Hansestadt Hamburg och Hansestadt 
Lübeck. 

IMPERIET
Frankrike kom inte ens riktigt upp på  
banan. Nederlaget i slaget vid Iles de 
Saints 1782, då deras framträngande på 
den amerikanska kontinenten hindrades 
och Napoleons nederlag 1815 medförde  
att Frankrike trots ett omfattande innehav  
av kolonier inte lyckades bli tongivande. 
Efter 1660 blir det växande brittiska  
imperiet ledande både som handelsnation  
och inom skeppskonstruktion. Vid denna 
tid blir sjömansuttryck med anglosaxiskt 
ursprung allt vanligare. Ord som capstan, 
donkeypanna, fisherman sail, flying jib, 
royal sail (röjel i skandinaviserad form) 
kommer in i det internationella sjömans
språket.

Sjömansspråket
Gunnar fortsätter reda ut begrepp

Beläggningsnagel i sin nagelbänk.
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gira styrbord och på så sätt hålla båda 
parters styrbordsida klar eftersom det var 
där som rorsman stod och den ömtåliga 
styråran satt.  

Text och illustration:  
Gunnar Carlberg

FARTYG
Många sjömansuttryck och sjötermer är 
omöjliga att härleda, de har arbiträrt  
ursprung. Vi får finna oss i att de finns 
och tjänar sitt syfte. Andra åter är specifika 
för ett geografiskt område, ett speciellt 
fartyg eller en fartygstyp. 

SPAKARNA
Uttrycket ”vid spakarna” som har över
förts till flygtrafiken, piloten som sitter 
vid spakarna, kommer ursprungligen från  
att rorgängaren stod vid skeppsratten som  
är försedd med spakar och ”drejade en 
spak”. Babord och styrbord är de skandi
naviska uttryck som är lättast att härleda. 
Styrbord är den sida där styråran satt  
innan den försvann i slutet av 1100 
talet och ersattes av stävrodret. När 
Odysseus och vikingarna stod och styrde 
med åran så hade de ryggen åt andra 
hållet som då blev babord, baksidans 
bord. Nordmännen spred dessa ord till 
ett flertal språk men i Frankrike bildades 
tribord för styrbord, det skandinaviska 
ordet bord finns dock kvar i samman
sättningen. 

PORTSIDE
I franskan har man dock antagit det 
skandinaviska ordet bâbord bör just 
bâbord. I engelskan använder man  
uttrycket portside i stället för någon över
föring från det skandinaviska babord. 
Detta beror på att babordssidan alltid 
vändes mot kajen eftersom man ville 
skydda den ömtåliga styråran. Styrårans 

placering har inflytande ännu i våra 
dagar. De internationella sjövägsreglerna 
föreskriver att fartyg som mötas stäv 
mot stäv eller nära stäv mot stäv båda 
skall gira år styrbord. Den röda sido
lanternan sitter på babordsidan för att 
tala om att ett annat fartyg som visar en 
grön lanterna, på styrbordsidan, skall 

Marsplattform.

Örlogsgös.
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LÖRDAGEN DEN 14 MARS genomförde  
Södertörns Sjövärnskår sitt årsmöte i 
Stockholm. Ett 30-tal medlemmar fanns 
på plats, dessutom representation från 
Sjövärnskåren Stockholm i form av  
ordförande Linnea Stake. Kårerena  
samverkar och då inte minst när det 
gäller utbildning av ungdomar. 

Vid årsmötet valdes Richard Wendt 
till ny ordförande och Mikael Arding 
som tidigare ordförande tog steget ned 
till att bli sekreterare. Mikael har på ett 
förtjänstfullt sätt styrt kåren i två år. Som 
vice ordförande valdes Jenny Keller.

Fokus vid årsmötet var annars beslut 
om avveckling av fartyget SVK 77 
Huvudskär som varit i kårens ägo sedan 
2009. Fartyget har blivit för kostsamt 
att vidmakthålla och inkomster från 
inhyrning till Försvarsmakten täcker inte 
utgifterna. Som exempel har man under 
perioden 2016-2019 haft kostnader på 

Södertörn: Årsmöte och  
frågor om ny plattform

DEN 25 FEBRUARI genomfördes ett för - 
senat årsmöte vid Gävleborgs Sjövärnskår. 
Ett 30 tal medlemmar fanns på plats i 
ODD Fellow lokalen i centrala Gävle. 

Vid årsmötet fanns det en hel del 
ungdomar på plats och jag fick tillfälle att 

Byte vid ”styråran” uppe i Gävle

Fredrik Sävström tar emot ordförandeklubban från CarlÅke Nilsson. Foto: Mats Hansson

drygt 1 miljon kronor för att hålla igång 
fartyget. Senaste 6 års översyn genom-
fördes 2017/2018. Till detta kommer krav 
på behörigheter som är ett villkor för att 
nyttja det under tvärskuren flagga. 

Förhoppningsvis har Huvudskär en 
framtid. I skrivande stund finns det två 
kårer som vill ta över fartyget. Vad har då 
Sjövärnskåren Södertörn i sikte som skall 
ersätta Huvudskär? På önskelistan står en 
ny utbildningsplattform som är anpassad 
till Sjövärnskårens behov och önskemål 
samt fungerar väl att stötta hemvärnet 
med marina uppgifter. Kåren vill ha en 
plattform som är ekonomiskt hållbar, 
hanterbar för fler medlemmar och där 
man möjligtvis kan hitta alternativ - 
intäkter. Man är redan igång och söker 
en ersättare som innebär ett enklare 
ägande till en lägre kostnad.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare

Fr v Richard Wendt, ny ordförande, Mikael Arding ny 
sekreterare och Mats Hansson, generalsekreterare 
Sjövärnskåren. Foto: SVK Södertörn

ta del av deras synpunkter avseende ung-
domsrekrytering uppe i de norra delarna 
av landet. Man pekade på möjligheten att  
besöka gymnasieskolor för att på ett bättre 
sätt marknadsföra Sjövärnskåren. Vidare 
så hade man en del synpunkter på hur 

sommarskolorna genomförs. Vikten och 
betydelsen av att alla elever från GK till 
LK umgås med varandra under veckorna  
på skolan skall inte underskattas. Det är  
här som viljan att fortsätta hos de yngre 
till nästa steg stärks dvs en form av  
mentorskap. 

Årsmötet avslutades med att ordförande 
Carl-Åke Nilsson lämnade över ord-
förandeklubban till Fredrik Sävström. 
Fredrik har en lång ”havsnära” historia, 
genom Gävle sjöscouter som ung och 
senare som matros på briggen Gerda. 

Fredrik har en lång bakgrund inom 
Frivilliga försvarsorganisationer och som 
15-åring deltog han i Flygvapenfrivilligas 
ungdomsverksamhet.

Fredrik är idag en del av hemvärnet och 
tillhör 185:e båtplutonen i Gävleborgs-
bataljonen. Det är engagemanget i 
hemvärnet som fört Fredrik närmare 
Sjövärnskåren.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
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VERKSAMHETEN i Sjövärnskåren 
Stockholm går minst sagt på sparlåga i 
dessa tider. Vi har efter förfrågan från 
frivilligsamordnaren vid vår länsstyrelse 
mobiliserat ett fyrtiotal personer som är 
redo att ställa upp och stötta, framförallt 
vården, med enklare uppgifter såsom 
handräckning, köra prover eller sortera 
materiel.

Just nu arbetar vi med att våra elever 
som läser praktikkursens hemortsutbild-
ning ska kunna hålla några av de kvar-
varande lektionerna för de yngre eleverna 
digitalt – så inte de 80 ungdomarna vid  

Stockholm  
mobiliserar  
frivilliga

hemortsutbildningen går miste om någon  
utbildning och att vi når upp till alla mål 
i UBSU trots rådande läge.

Inom vår utbildningsverksamhet för 
vuxna medlemmar har vi med gott resul-
tat genomfört några teoretiska moment 
inom radarkunskap på distans, alla  
praktiska moment är uppskjutna till en  
tidpunkt när smittläget medger att vi träffas 
igen. Våra två 700-båtar, m/s Märsgarn 
och m/s Vitsgarn rustas för att kunna 
stötta vid behov i krisorganisationen. 
Under påskhelgen körde en besättning ned 
m/s Vitsgarn från Beckholmen i centrala 

Stockholm till Gålö, där vi normalt har 
hemmahamn för båda båtarna.

Ute på Märsgarn jobbar en liten grupp 
frivilliga, med anknytning till Märsgarns 
Båtförening, med att iordningställa allt 
inför sommaren. Vi vill stå redo om 
sommarskolorna trots allt blir av. De få 
medlemmarna som tillbringade påsk-
helgen på Märsgarn med arbete fick fint 
väder och trots allt lite påskkänsla! 

Text: Linnea Stake,  
ordförande SVK Stockholm

m/s Vitsgarn på väg mot Gålö. Foto: SVK Stockholm Påsken blommar som vanligt. Foto: SVK Stockholm
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Styv kuling 
vid Öresunds 
Sjövärnskår
PÅSKEN OCH ANNANDAGEN i 
öresundsregionen avslutades med arbets-
dag vid Sjövärnskåren i Limhamn där ett 
tiotal medlemmar fanns på plats. Dagen 
började med en frikostig lunch där det 
gavs tillfälle för erfarenhetsutbyte och 
vi kunde glädjas åt att 15 medlemmar 
från kåren sökt och antagits till sommar-
skolans grundkurs. Tyvärr vet vi inte hur 
det går med denna och Corona men det 
är en annan historia. 

Efter lunch satte arbetet igång med att 
plocka ned master och rigg till segelbåtar 
som gjordes färdiga inför sjösättning.  
Arbetet blev speciellt utmanande då  
vinden i byarna var nära halv storm, 
kalla nordvästvindar. Ordförande Eric 
Lindgren tillsammans med sekreterare 
Linus Henning ledde arbetet på ett 
föredömligt sätt. Det finns mycket tåga  
i skåningarna!  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare

Linus Henning rullar slang mellan vindbyarna.

LÖRDAGEN DEN 14/3 höll Öresunds 
Sjövärnskår årsmöte i kårstugan belägen 
i Limhamn. 

I årsberättelsen framhölls att kåren 
numera har tillgång till förra lotsbåten 
”Svartklubben” vilken inhyrs till  
övningarna. Detta har möjliggjort större 
variation i utbildningen. Eleverna har 
kunnat beredas möjlighet till praktiska 
moment inom sjömanskap och naviga-
tion i större utsträckning än tidigare.

Under höstterminen har kåren genom - 
fört två övningar där både GK- och FK- 
kunnat öva tillsammans under lördag 

Öresund: Årsmöte 
och Royal Navy

och söndag. Bland annat kunde de äldre 
visa och repetera sina kunskaper genom 
att vara ”B-styrka” för GK vid genom-
förandet av ett sambandsspel knutet till 
SRC-kursen.

Vid årsmötet upptogs Bengt Andersson  
till hedersmedlem för sitt mångåriga och 
idoga arbete vid kåren. Ordföranden  
Eric Lindgren överlämnade i samband 
med detta en liten bokgåva ”The Royal 
Navy Officers Pocket-Book, 1944” till 
Bengt.  

Text och foto: Gunnar Carlberg

Kårordföranden Eric Lindgren överlämnar ”The Royal Navy Officers PocketBook, 1944” till Bengt.  
Foto: Mats Hansson
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JOHN FRITSCH SKRIVER om en kurs 
som gav honom många nya vinklar:

Jag var en av de tretton (begränsat 
antal deltagare denna gång) som anmälde  
mig till SVK kurs ”Utbildning av Kurs-
chefer, seminarium & workshop”.

Målen för dagen var högt ställda: 
”Seminariet skall ge svar på vad fram-

tida kurschefer behöver i form av kunskap i  
nu gällande regelverk. Målet är att få fram 
ett anpassat curriculum för kurschefsutbild - 
ning inom Sjövärnskåren i en ny tid med 
nya förutsättningar”.

Inbjudan gick till ”Erfarna såväl som nya  
kurschefer vid centrala och lokala kurser”  
och allt skulle klaras av på en dag. Tanken  
var dels en refresh, och dels erfarenhets-
utbyte och hur går vi vidare i SVK inom 
hela registret att vara instruktör/kurschef?

INITIATIV
Dock fanns det en missuppfattning att 
denna dag skulle ge Kurschefsbehörighet. 
Men med vetskap om att den utbildningen 
som anordnas av FVRF och är på 8 dagar 
och att de som ska gå den ska ha för-
kunskaperna frivillig instruktör, flerårig 
erfarenhet som instruktör ur FFO, var 
det självklart en orimlighet.

SVK RF kansli hade nu tagit det lov-
värda initiativet att göra en uppstart för 

de som är inne i SVK-utbildningssväng 
och det är väldigt positivt. Vi behöver 
träffas och lära av varandra samt utarbeta 
egna planer utifrån gemensamma tankar. 
Denna gång räckte det med en dag för att 
göra en ”uppstart”.

REGELVERKET
Claes-Åke Henricsson, som är en erfaren 
utbildare inom Försvarsutbildarna, hade 
en bra genomgång av de regelverk som vi 
måste förhålla oss till. Det kan konstateras  
att det är mycket som vi ska kunna för att 
ta vårt ansvar som instruktör/kurschef/
övningsledare.

Tankarna efter förmiddagspasset är att 
det behövs en förenkling av de delar av 
regelverken som gäller oss. 

Försvarsmakten ska stödja vår verk-
samhet och det skulle vara ett bra stöd att 
få det som gäller oss i koncentrerad form. 
Viktigt är också att det görs förenklingar 
med fokus på Sjövärnskårens verksamhet, 
framförallt för de uppdrag som vi får 
från Försvarsmakten.

På eftermiddagen var det Workshop 
och då blev det konkreta saker som dis-
kuterades i två olika grupper med varsin 
moderator, med en gemensam genom-
gång i slutet.

VÄRDERA
Från workshopen blev det en lista på 
lösningar och förslag till åtgärder.

Några viktiga områden: rutiner & regel-
verk, hur värdera samt validera kunskaper, 
hur skriva övningsorder, användning av 
webbverktyget ”Its learning” för utbildning, 
mall för utbildningsplaner HV samt goda 
exempel, hur får ungdomar från Ledar-
kurs eller engagerade ungdomar i lokal 
kår till ”övningsverksamhet” av olika 
slag? Även tillgång till ett gemensamt 
kontaktnätverk både inom SVK samt 
olika utbildningsgrupper/befattningar 
behövs.

Gå gärna in och titta vad FVRF har 
att erbjuda på deras hemsida, utbildning, 
kurskatalog.

Det viktigaste nu är att vi får till ett 
nytt ”kurschefsmöte” i närtid för att lära 
av varandra. Vi skulle också kunna bilda 
en arbetsgrupp som tar sig an åtgärds-
listan och arbetar för att uppfylla målet 
som var ställda för denna dag.

Hoppas vi utbildare i SVK snart ses 
igen. Går det inte fysiskt så tar vi det via 
internet.  

Text: John Fritsch, ordförande  
i Göteborgs SVK 

Endagsutbildning  
av kurschefer

John Fritsch pratar instruktörskurs 1. Foto: Mats Hansson
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Posttidning B

VI VÄXLAR MELLAN sjöbusar, lärare på 
Försvarshögskolan och viceamiraler. Det 
här numrets profil är viceamiral Jonas 
Haggren, chef för Försvarsmaktens led-
ningsstab, förbandschef för Högkvarteret 
och chef för Sveriges specialförband. 
Han har varit styrkechef på EUNAVFOR 
utanför Somalia. Men först och främst är 
Jonas Haggren sjövärnskårist.

1979 steg den då 14-årige Jonas  
Haggren i land på Märsgarn. Fyra  
sommarskolor på raken blev det. 

Du kommer ihåg det roliga?
– Ja. Jag gör det och sommarskolorna 

med Sjövärnskåren var avgörande för att 
jag valde att fortsätta i Försvarsmakten, 
säger Jonas Haggren.

ANSVAR
Fjärde sommaren var du förman?

– Ja. Att vara 18 och få ett sådant  
ansvar. Vara instruktör. Vi var ett gäng som 
jobbade tillsammans. Vi är fortfarande 
vänner.

Jonas Haggrens plan efter Märsgarn-
somrarna var att bli reservofficer, plugga 
juridik på universitet och få en civil karriär. 
Men efter värnplikt som plutonsbefäl på 
ubåt var kursen utlagd. Jonas Haggren 
fick smak för att vara instängd under 
vattnet, varför?

– Jag trivdes med det livet, i gemen-
skapen. Verksamheten i en ubåt är skarp 
på många sätt. Vi bedriver underrättelse-

uppdrag. Det ställer stora krav på  
chefen och besättningen.

HMS GOTLAND
Joans Haggren var fartygschef på HMS 
Gotland, en ubåt som med sin besättning 
gjorde gott ifrån sig under övningar med 
USA:s Stillahavsflotta. Så gott att flera  
nationer visade intresse för HMS Gotland 
och det svenska ubåtsvapnet.

Kalla kriget klingade av och Försvars-
maktens förband deltog mer än förr i  
internationella övningar. De avlöste 
varandra. Jonas Haggren och besättning 
övade med andra länder i Nordatlanten, 
i Östersjön, runt Storbritannien och i 
Engelska kanalen. 

Har du sett den franska filmen  
The Wolf?

– Vargens sång, säger Jonas Haggren. 
Den handlar om en skicklig sonar-

operatör. 
– Det tar lång tid att bygga sådan 

kompetens. Det krävs erfarenhet. 
Operatören sitter i, som i en ljudstudio 
och måste vara musikalisk. Det är en 
ljudstudio.

FRIVILLIGHET
Alla ombord har sin roll.

– Det är en högteknologisk maskin. 
Det ställer inte bara krav på teknisk 
kompetens, att kunna hantverket, besätt-
ningen ska också ha social kompetens. 

Ubåtstjänst kräver att man litar på  
varandras kunskap. 

När du talade på Sjövärnskårens 
ISCA-konferens i höstas, så talade du om 
fri villighet. Det var ett tal som slog an väl 
hos ISCA-delegaterna. 

– Den är en viktig del av totalförsvaret. 
Den behövs när vi växlar och ska bygga 
ett större försvar. Då är det också viktigt 
att Sjövärnskåren och alla andra frivilliga  
försvarsorganisationer får tydliga inrikt-
ningar. Sjövärnskåren har en bra plattform 
att stå på.

Vad betyder det för rekryteringen till  
Försvarsmakten och kanske främst till  
Marinen att 500 ungdomar går på 
Sjövärnskårens sommarskolor varje år?

– Det har jag som sjövärnskårist själv  
erfarenhet av och det skulle vara intres-
sant att se siffror, siffror på hur många 
sjövärnskårister som gått vidare i Försvars-
makten, säger Jonas Haggren. 

Text och foto: Per Lunqe

Jonas Haggren, intervjuad på Högkvarteret om tiden  
i Sjövärnskåren och vad den ledde till.

Profilen 
Jonas Haggren  
– Viceamiral och  
sjövärnskårist

https://www.sjovarnskaren.se/

