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Förberedelse för nattrodd.  
Foto: Sommarskolan Kungsholmen

TILL ATT BÖRJA MED vill jag tacka för 
förtroendet att få vara SVK RF styrelse
ordförande under detta år, ett år som 
hittills varit lite turbulent. Även om det 
fortfarande finns en del problem att lösa, 
vill jag blicka framåt och sträva mot en 
framtid färgad av ömsesidig respekt och 
kloka men enkla rutiner. Det gäller såväl 
internt inom Sjö värnskåren som externt 
gentemot övriga frivilligorganisationer, 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 
Jag är medveten om att det är en lång 
resa men nuvarande tågordning behöver 
delvis brytas där vi har nästan samma 
krav på oss som ett statligt verk. 

Jag är övertygad om att de nygamla och 
alltmer framträdande tankarna om och 
planeringen för ett totalförsvar kommer 
att gynna de frivilliga försvarsorganisa
tionerna och därmed även Sjövärnskåren.  
Vi har hittills kommit en bit på väg 
rörande total försvarets civila del genom 
MSB utbildnings uppdrag inom ramen för  
den fredstida krisberedskapen. Det har 
givit många av våra lokala kårer träning 
och kunskap till gagn för både den sam
hälleliga beredskapen och totalförsvaret. 

Men det återstår en hel del arbete, 
bland annat inom Försvarsmakten och 
MSB innan det blir klart var och hur de  
frivilliga försvarsorganisationerna ska 
länkas in i beredskapssystemen. På central  
nivå följer och deltar vi till viss del i 
planeringsprocessen för att snabbt kunna 
omsätta tagna beslut i utbildning och  
uppdrag till de lokala kårerna. Jag vill i  
detta avseende nämna att kommande  
uppdrag med medel från MSB har en viss  
förskjutning mot totalförsvar samt att  
totalförsvar blir temat för vår ordförande
konferens.

Sommarskolorna har genomförts enligt 
rutin med vissa förändringar. Känsö har  

bedrivits under en helt ny ledning samt 
att Försvarsmakten har lämnat stöd till  
Känsö och Märsgarn med fartyg. I 
skrivande stund är ingen utvärdering av 
utbildningsresultaten klar men enligt 
ordförandenas, generalsekreterarens och 
styrelsens rapporter från olika besök har 
stämningen varit bra med engagerade 
instruktörer och elever.

Detta år har vi, för att följa vår stra
tegiska plan, provat att starta ytterligare 
en sommarskola, nämligen Lungön 2. 
Det har skett med enbart en GK första 
året. Styrelsen har varit engagerad i upp
byggnaden samt har besökt skolan som 
ett underlag för utvärdering. En annan 
anledning till provet har varit platsbrist 
för att ta emot samtliga sökande ungdomar.

Nu ser vi fram emot en höst med  
kvalificerad hemortsutbildning och en  
hel del övningar inom ramen för total
försvar. 

Ledaren 
Ny sommarskola på prov 

Text: Olle Andersson,  
Styrelseordförande Sjövärnskåren

Din upplevelse kan bli andras upplevelse!
Fatta pennan och höj mobilkameran. Det är fler och fler som berättar om 
vad de gjort i Sjövärnskåren. Stort som smått. Bara att mejla till redaktören!

Per Lunqe

http://www.cleardesign.se
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LIKSOM FÖRRA ÅRET är det Kust
bevakningen som har högst förtroende 
av de statliga myndigheterna i Kantar  
Sifos årliga anseendeindex som presen  
terades den 1 juli. Dessutom har myndig  
heten ökat till 67 från 61 i anseende
indexet. Det skriver Kustbevakningen 
på sin webbplats.

Kantar Sifos har ställt frågor till 
ungefär 8 000 slumpmässigt utvalda 
personer om deras förtroende för ett 
antal statliga myndigheter. Med 67 i 
anseendeindex (förra året 61) toppar 
Kustbevakningen av myndigheterna före 
bland annat SMHI (58), Säpo (57) och  
Konsumentverket (56). Ett anseende

Högst förtroende för Kustbevakningen

LARM OM manöveroduglig beredskaps  
färja vid Färjegårdarna i Borlänge. En 
manöverenhet på färjan var satt ur spel 
och Sjöräddningens båtar RS Dalarnas 
Försäkringsbolag och RS Leksands 
Sparbank såg till att 12 bandvagnar 
kom över på rätt sida älven.

Larm kommer till Sjöräddningen, 
manöveroduglig färja i Dalälven.  
Rescue Leksands Sparbank och Rescue 
Dalarnas Försäkringsbolag begav sig 
genom Dalälven mot haveristen för att 
bistå. Väl framme beslöt befälhavaren 
ombord på färjan att Sjöräddning skulle 
försöka bogsera över färjan då samtliga 
bandvagnar måste över till andra sidan 
på grund av de massiva översvämningar  
som drabbat kommunen. Det 
skriver Sjöräddningssällskapet på sin 
webbplats.

Sjöräddningen och Trafikverket
Ingen farbar bro fanns att tillgå och 

färjan var livlinan för invånarna på andra 
sidan. Med sig hade de bland annat mat,  
vatten och andra förnödenheter som 
behövdes. I samråd med skepparna 
ombord på räddningsbåtarna fattades 
beslutet att båtarna skulle manövrera 
färjan i sidled medan den enda driv
enheten ombord skulle sköta framdriften.  
Alla de tolv bandvagnarna skulle över 
och dessutom återvända med patienter.

Detta var ett av de scenarier som 
utspelades under övning Vatten
salamander med Trafikverket. Sjö   
räddningssällskapet deltog aktivt i 
övningarna men var även med och 
utbildade bandvagnsförare i hypotermi, 
vattensäkerhet och miljöräddning.

index på 50 eller högre 
är ett högt anseende 
för myndigheter enligt 
Kantar Sifo.

– Det är glädjande 
och något vi i myndig
heten ska känna stolt  
het över. Kustbevak
ningens verksamhet 
syns och uppskattas, 
som mätningen visar, 
säger generaldirektör 
Therese Mattsson.

Anseendeindex bygger på fem 
områden:
• Övergripande värdering
• Personligt intryck
• Lita på 
• Kvalitet, tjänster och produkter
• Framgång

Kustbevakningen har starka värden 
på samtliga områden, särskilt punkten 
som kan kopplas till tillit.

– Att allmänheten känner tillit till 
oss är något vi verkligen ska vårda. 
Det är ett kvitto på att vårt arbete och 
engagemang gör skillnad inte bara på 
kort sikt, säger Therese Mattsson.

Kustbevakningen assisterar Makassar Highway. Foto: Kustbevakningen

POSITIVA OCH NYFIKNA kvinnor sam
lades på stationen när RS Nynäshamn 
höll informationsmöte om vad det inne  
bär att vara sjöräddare. När mötet var  
slut hade nio kvinnor anmält sitt intresse.

Inom Sjöräddningssällskapet utgör 
kvinnorna knappt 15 procent av de fri
villiga sjöräddarna. Sällskapet har som 
mål att det ska bli fler. En mer jämställd 
besättning ger en effektivare och bättre  
organisation och ett trevligare arbets
klimat. Gårdagens informationsmöte i  
Nynäshamn syftade till att få fler kvinnor  
att vilja bli frivilliga sjöräddare – och det  
gick över förväntan. Det skriver Sjö
räddningssällskapet på sin webbplats.

Tio kvinnor kom. Stationsansvarig 
Pär Olofsson inledde med att informera 
om Sjöräddningssällskapet och om 
stationens organisation. Sedan berät
tade stationens fem kvinnliga sjöräd
dare om varför de är med.

Marie har varit med sedan 2010 och 
Nina sedan 2011 medan Fanny, Eva 
och Lena kom med 2015. 

Frågorna var många, inte minst om  
hur mycket man måste kunna om 
knopar och båtar för att få vara med.

Marie som varit gruppchef på statio
nen i flera år och är Runnerskeppare, 
lugnade när hon berättade om hur hon 
själv som ny en gång blev tillsagd att 
hämta ett schackel och inte visste vad  
det var. Schackel är en metallbygel med 
en genomgående skruv. Hon poäng
terade att det viktigaste är engagemang 
och att ha tid. Utbildning får man av 
sällskapet.

Deltagarna fick också en guidning 
på stationen, en demonstration av 
båtarnas sjukvårdsutrustning och en 
båttur runt Stegholmen.

Stort intresse att bli 
kvinnlig sjöräddare

Uppdrag för både män och kvinnor i Sjöräddnings
sällskapet. Foto: Sjöräddningssällskapet



NYHETER

4 – Sjövärnsposten 3, 2019

ÅRETS UPPLAGA av marinövningen  
Baltops är till ända och de både syster  
fartygen HMS Karlstad och HMS 
Nyköping har återigen förtöjt i örlogs
hamnen i Karlskrona. Sverige var en 
av 18 deltagande nationer under årets 
övning. Totalt medverkade omkring  
12 000 soldater och sjömän, 40 örlogs  
fartyg och ungefär lika många stridsflyg 
och helikoptrar. Det skriver Försvars
makten på sin webbplats.

Under den två veckor långa övningen  
har de båda fartygen varit en del av 
den brittiskledda snabbinsatsstyrkan 
JEF, Joint Expeditionary Force. I JEF
samarbetet ingår Danmark, Estland, 
Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, 

Karlstad och Nyköping i brittiskledd snabbstyrka
Övningar som Baltops är viktiga för 

marinens utveckling och säkerheten i 
närområdet. Genom att öva med andra 
nationer utvecklas Försvarsmaktens 
förmåga att jobba i internationella 
sammanhang. Samtidigt är det en tydlig 
signal som sänds – Sverige bygger 
säkerhet tillsammans med andra 
nationer.

– Baltops har gett oss en möjlighet 
att samverka med en rad olika nationer 
och olika typer av fartygssystem. De 
erfarenheter vi drar under en sådan här 
övning är ovärderliga, säger Magnus  
Almqvist som är fartygschef på 
HMS Karlstad, på Försvarsmaktens 
webbplats.

HMS Karlstad övade i brittiskledd insatsstyrka.  
Foto: Alexander Gustavsson / Försvarsmakten

Norge, Storbritannien och Sverige. Under 
Baltops ingick de två Visbykorvetterna 
fullt ut i styrkan och leddes av det 
brittiska fartyget HMS Albion. Även en 
svensk ubåt, HMS Södermanland, stod 
till styrkans förfogande.

NÅGONSTANS UNDER YTAN i 
Östersjön och under övningen Baltops 
rör sig en ubåt sakta fram genom 
vattnet. Sonaroperatörerna rapporterar 
till det vakthavande befälet vilka fartyg 
som, ovetande om ubåtens närvaro, rör 
sig på ytan. Att jaga en svensk ubåt i 
Östersjön är något av det svåraste en 
motståndare kan ta sig för. Det skriver 
Försvarsmakten på sin webbplats.

Ubåtsjakt är ett av många övnings
moment som genomförs under Baltops.  
Med hjälp av underrättelser, militära 
strategier och kunskap om närområdet 

Jaga svensk ubåt i Östersjön bland det svåraste
bestämmer högre chef, genom ubåt
arnas särskilda ledningscentral UVAK, 
var och när de svenska ubåtarna ska 
uppträda.

De svenska ubåtarna har många 
unika förmågor. Förutom att dolt kunna 
kontrollera ett havsområde och en unik  
förmåga gällande underrättelseinhämt
ning till sjöss, har de även ett av För
svarsmaktens mest slagkraftiga vapen 
– torpeder.

De svenska ubåtarna är kända 
världen över för att tyst och dolt kunna 
förflytta sig utan att bli upptäckta. För 

FÖRSTA HELGEN I JULI genomfördes 
flera arrangemang i landet där Sjöfarts
verket fanns med på ett hörn och visade 
upp sina räddningsresurser. Nyckelordet 
var samverkan. Det skriver Sjöfarts
verket på sin webbplats.

Det gällde vid Livräddardagen i 
Tylösand, Räddningstjänstens dag på 
Borgholm och i Sundsvall. Vidare kom 
många besökare till Sjöräddningsdagen 
i Arkösund utanför Norrköping.

Dagen arrangerades av Sjöräddnings  
sällskapet i Arkösund som bjudit in 

Samverkan är nyckeln för Sjöfartsverkets räddningsinsatser
ytterligare ett 10tal aktörer att delta 
i evenemanget. Dessutom hedrades 
evenemanget med ett besök av Sjö
räddningssällskapets vd Cia Sjöstedt. 
Hon agerade som "nödställd" och blev 
räddad av Sjöfartsverkets räddnings
helikopter vid en demonstration.

Besökarna kunde också gå ombord på  
Sjöräddningssällskapets båtar, Sjöfarts  
verkets utbildningsbåt Johan Månsson  
och Lotsbåt 212 från Oxelösund samt 
Kustbevakningens båt 313 också från  
Oxelösund. Vid evenemanget namngavs  

också Sjöräddningssällskapets nya  
svävare som donerats till Arkösunds
stationen.

– En sådan här dag visar upp styrkan  
med svensk sjöräddning, samverkan, 
på ett bra sätt. Ett jättebra initiativ av 
Sjöräddningssällskapet. För oss blev det  
också ett bra tillfälle att träffa fritids
båtsägare och informera om sjösäker
het, säger Sebastian Wigmo, utbildnings  
ansvarig för Sjöfartsverkets Sjö och flyg  
räddning, på myndighetens webbplats.

att i händelse av krig kunna försvara 
landets gränser och territoriella intigritet 
är ubåtarna lastade med olika typer av 
torpeder, både skarpa torpeder och  
torpeder för övningssyfte. Alltså torpeder 
både med och utan sprängladdning.

– Svenska ubåtar är mycket svåra 
att upptäcka tack vare den teknik som  
ubåten är uppbyggd efter samt besätt
ningarnas professionella och taktiska 
uppträdande, säger Mikael, fartygschef 
på en av Sveriges ubåtar, på Försvars
maktens webbplats.
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Nya ansikten i förbundsstyrelsen

Isabelle Robertsson tackar Sjövärnskåren för sitt 
yrkesval. Foto: Privat

Raymond Iller

SOMMAREN 2010 genomförde jag GK 
på Märsgarn och efter tre somrar som 
elev har jag även varit instruktör både 
på Märsgarn och Lungön. Tack vare 
Sjövärnskåren valde jag att fortsätta som 
sjöman i Försvarsmakten och därefter 
fortsatta studier på Officersprogrammet 
vid Försvarshögskolan. 

Vid sidan om var jag även aktiv i 
Södertörns Sjövärnskårs styrelse, ett  
arbete som fick mig att inse att det allt 
finns mycket att göra inom Sjövärns
kåren. Detta uppdrag är jag djupt ödmjuk  
inför och ser fram emot att lära mig ännu 

JAG ÄR EN pensionerad arméofficer och 
har alltid haft en koppling till sjön och 
havet och när jag har haft chansen så har 
jag vistats där ute så mycket som möjligt.

Är lyckligt gift och vi bor med våra två 
barn vid kusten; 1,5 mil S Gävle.

Har åkt båt sedan tidigt 90tal med 
egna segel och motorbåtar.

 Mina avslutande uppgifter i FM har 
varit:
• 2018: Projektanställd reservofficer vid 

Högkvarteret PROD RIKSHV
• 2006–2018: Chef för Gävleborgs

gruppen (utbildningsgrupp).
Raymond Iller, arméofficer som gillar sjön, är ny i 
förbundsstyrelsen. Foto: Per Lunqe

Isabelle Robertsson

Markus Widborg är ny i förbundsstyrelsen men inte 
ny i Sjövärnskåren. Foto: Privat

Markus Widborg
ÄVEN OM JAG ÄR ny i styrelsen så är 
jag inte ny i Sjövärnskåren utan firar i år 
18 år (myndig) som medlem i Gotlands 
Sjövärnskår. Jag började min sjövärns
karriär på Märsgarn 1 och fortsatte sen 
samtliga sommarkurser och mitt första 
instruktörsår där. Sen 2009 har jag främst 
engagerat sig i de internationella utbytena 
där jag åkt iväg på sju stycken och varit 
följebefäl för ett här i Sverige. 

I styrelsen så kommer jag främst 
fokusera på de internationella frågorna 
men även stötta inom andra områden. 
Jag tjänstgör som yrkesofficer vid 

 Jag kommer att bidra med mycket god 
kunskap om utbildningsgrupperna och 
dess stöd till Hemvärnet och frivillig
verksamheten. Dessutom kommer min 
kunskap om den nya produktionsledningen  
av hemvärnet vara en tillgång i vår fort
satta samverkan med Försvarsmakten. 

Text: Raymond Iller

mer om organisationen men framförallt 
att jag förhoppningsvis får ge tillbaka 
efter allt jag själv fått uppleva. 

Inom den närmsta framtiden ska jag 
genomföra de sista studierna innan jag 
får komma tillbaka till Fjärde sjöstrids
flottiljen och börja arbeta till sjöss igen, 
något jag längtar efter. Förhoppningsvis 
hinner jag även med att åka en del skidor 
i vinter, något jag utöver att vara nära 
havet, älskar.  

Text: Isabelle Robertsson

Ledningsregementet och har ett finger 
med i produktionen av Försvarsmaktens 
fartygsdatabas SWIFT (tidigare IGRIS). 
Förutom mitt engagemang i Sjövärns
kåren så är jag aktiv som styrelseledamot 
i Förbundet Sveriges Reservofficerare 
(SVEROF) och fackförbundet Reserv
officerarna. 

Text: Markus Widborg
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MATS HANSSON, generalsekreterare 
vid Sjövärnskårernas Riksförbund, 
besökte sommarskolan Känsö. 

– En omsvängning har skett avseende 
profilen på skolan så nytt för i år är att 
blå klädsel gäller för att betona vikten av 
att fokus skall ligga på örlog och sjöman
skap, säger Mats Hansson.

OMKAST
Det blev snabba omkast inför sommar
skolan på Känsö. Bara en vecka före skol  
start gjorde Försvarsmedicincentrum och  
Amfibieregementet helt om. Sjövärnskåren  
fick inte använda sina egna fartyg. 
Omsvängningen är kopplat till verksam
hetssäkerhetsansvaret där merparten 
instruktörer kommer från respektive  
organisationsenhet och följaktligen 
gjorde man från dessa organisations
enheter bedömningen att egen personal 
skall använda egen båtmateriel. 

– På Känsö fick skolchefen Marcus 
Strandepil rätta in sig och följde de nya 
direktiven som dock skapade viss friktion. 
Vissa fartyg vid amfibiekåren är mindre 
lämpade för navigationsutbildning. 

KUNGSHOLMEN
Det blev också förändringar för eleverna 
på Känsö fortsättningskurs. Förra årets 
Gbåtsutbildning var borttagen. Denna 

del har aldrig varit en del enligt SVK 
utbildningsföreskrifterna, UPSU. 

På Kungsholmen fanns det i år 119 
elever. Där pågår en förnyelse av båt
beståndet så nu finns det 5 nya RS Quest 
vilket innebär att de 50 år gamla Monark 
44 låg på land. 

– Nya moderna segeljollar ökar attrak
tiviteten att gå in i Sjövärnskåren. Vidare 

vill jag se 10 RS Quest vid varje sommar
skola och målsättningen här att detta 
skall ske sommaren 2020.

På Märsgarn 1 är det ett breddat 
internationellt deltagande. 10 personer 
kom ända från Australien för att vara med, 
dessutom var det andra året som vi hade 
två indiska kadetter på plats. Deltagandet 
från Australien möjliggjordes genom ett 
bilateralt avtal och föll mycket väl ut.  
Organisationen Churchie Naval Cadets 
som gästade oss har segling i fokus och 
visade på mycket gott ledarskap och 
disciplin. 

VÄLOLJAT
Lungön 1 genomfördes på ett framgångs
rikt sätt mycket tack vare en väloljad 
relation mellan utbildningsgruppen i 
Västernorrland (I 19) och skolledningen 
som i år leddes av skolchefen Magnus 
Byström. Magnus var mycket nöjd med 
resultatet och utveckling av verksamheten 
kommer att ske med investering i infra
strukturen på skolan och då i ett första 
steg de sanitära utrymmena som kök 
och toalettutrymme. Dessutom efterlyser 
skolan nya segeljollar.

– Lungön finns med i den plan för 
införskaffande av nya segel jollar, dvs RS 
Quest, säger Mats Hansson.   

Text: Per Lunqe

Mats om sommarskolorna

Mats Hansson pratar med elever på Känsö. Foto: Per Lunqe

Per iSkopet 
självklart med

PER ISKOPET heter en kamrat som 
följer eleverna på Känsö. Per bor i en  
låda och behöver hjälp med det mesta.  
Eleverna tar hand om honom och han  
är en självklar del i gruppen. Fält
instruk tören Daniel Ostwald använder 
Per iSkopet för team building. 

– Den ökar gruppens känsla för  
gemenskap, säger han.

Att bära på Per är en gruppuppgift. 
Lådan där han bor bärs med över allt 
där gruppen går eller seglar. Laget före 
jaget har ett verktyg, Per iSkopet. 

Text: NIL
Daniel Ostwald med alla gruppers följeslagare.  
Foto: Per Lunqe
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MARCUS STRANDEPIL har tjänstgjort 
12 somrar på samtliga andra sommar
skolor utanför Härnösand, Stockholm 
och Karlskrona. I år tog han på sig ett 
nytt uppdrag, skolchef på Känsö. Hur 
förberedde du dig?

– Jag har pratat med en del som har 
varit engagerade tidigare, samtidigt som 
jag har läst skolrapporter och ordrar från 
tidigare år, såväl från Känsö som från 
andra skolor. Nu gäller det att få ihop 
den bästa uppsättningen för Känsö, säger 
Marcus Strandepil.

I det laget ingår sekonden Ida Påhlman, 
kvartermästaren Bobo Bergkvist, hamn
chefen Kenneth Grahn, tre kurschefer 
och 20 instruktörer. 

BLÅTT
Känsö sommarskola är annorlunda än 
tidigare upplagor. Instruktörers anhöriga 
är välkomna till familjedagen men bor 
inte på Känsö under sommarskolan. Blå 
uniformspersedlar gäller i år och praktik
kursen lär sig köra båt på nya, större 
plattformar.

Det blev dessvärre i sista stund nya 
spelregler för fartygen. Försvarsmedicin
centrum låter inte Sjövärnskåren använda  
sina egna enheter, en bevakningsbåt typ 70  
och en transportbåt typ 200. I stället 

lånar sommarskolan en prototyp till lätt 
trossbåt som eleverna på praktikkursen 
lär sig navigera på. 

– Det var en utmaning. Tillsammans 
med antal mindre båtar har utbildningen 
kunnat genomföras. Båtfrågan måste 
dock lösas, en gång för alla. Vi kan inte 
omplanera veckan för skolstart, säger 
Marcus Srandepil.  

GRUNDER
Under sommarskolan fick vi också besök 
av ställföreträdande marinstabschefen 
kommendör Per Öhrqvist. Det var mycket 
intressant att höra honom beskriva vilka 
båtar vi ska nyttja på sommarskolorna 
framöver. Han förklarade att vi ska kunna  
nyttja såväl Sjöstridsskolans skolfartyg av 
Altairklass och möjligen BevB typ 80/88. 
I tillägg till detta ska varje skola nyttja en 
eller två ”15metersbåtar” av den modell 
som SVK RF tidigare styrelseordförande 
Håkan Rugeland beskrivit. 

För 57 elever på grundkursen är det 
grunderna som ska sitta. Gå och stå i 
uniform, samarbete i grupp och bekant
skap med havet. I fortsättningskursen 
bygger man vidare på de kunskaper man 
fått i grundkursen och seglar valbåt på en 
långsegling där man bor i fält. Man seglar 
också RS Quest och lär sig sjömanskap. 

Under de tredje årets praktikkursen får 
eleverna möjlighet att testa sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. 

Säkerheten styr all verksamhet. Hård 
blåst sätter stopp för segling och rodd. 
Skolan lyder under Försvarsmedicin
centrums verksamhetssäkerhetssystem. 

– Vi gör en säkerhetsanalys inför alla 
moment och uppdaterar denna konti
nuerligt.

TYDLIGA
När Sjövärnsposten är med två veckor före 
muck har just de sex praktikanteleverna 
och instruktörer gett sig av med transport
båten för en långsegling. Första mål Lilla 
Edet. Flyter verksamheten?

– Med de förutsättningar vi har gör 
den det, säger Marcus Strandepil.

Halva jobbet har han och skolledningen 
gjort före sommarskolan, med möten 
och planering. 

Din ledarstil?
– Jag lyssnar. Ida och jag har vår erfaren

het från andra skolor. Vi har skrivit order  
verket. Det ger styrning och tydlighet. 
Detta är dock första året och vi lär oss 
mycket. Nästa år kommer vi att hitta en 
bättre balans mellan tydliga orderverk 
och frihet för kurscheferna.  

Disciplin?
– Vi ska vara tydliga. Ungdomarna 

vill ha tydliga ramar. Men det är ingen 
instruktör som står och skriker utan vi 
möter ungdomarna med respekt, säger 
Marcus Strandepil.  

Text: Per Lunqe/Marcus Strandepil

Marcus ny  
skolchef  
på Känsö

Första gången för Marcus Strandepil som skolchef. Foto: Per Lunqe

Klockan åtta hissas flaggan på Känsö. Foto: Per Lunqe
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SKOLCHEFEN MAGNUS BYSTRÖM 
skriver om sommarskolan vid Ångerman
älvens mynning.

Nu är den 77:e av Sjövärnskårens 
sommarskola på Lungön avslutad. Jag 
kan se tillbaka på tre härliga veckor med 
väl uppfyllda mål och få avhopp. 

Jag minns när jag själv steg iland på 
Lungön 1978, fylld av förväntan och viss 
fasa om vad som komma skulle. Jag har 
aldrig ångrat mig en minut, jag har alltid 
stormtrivts både som elev, instruktör, 
kurschef, logistikansvarig och nu som 
skolchef. 

LÅNGRESOR
Vädrets makter har stått oss bi, med lite 
nederbörd och inte lika tryckande värme 
som ifjol. Det har varit fördelaktigt för  
utbildningsresultat, i synnerhet för grund  
kursens fältdygn, fortsättnings och 
praktikkursens långresor till sjöss. Även 
om vinden vissa dagar varit kraftig, har 
vi lyckats genomföra seglingsmomenten 
genom att i stället flytta verksamheten till 
andra områden. 

Under andra veckan startade fort 
sättnings och praktikkursen sina  
långresor. Fortsättningskursen med både  
606or och seglande valbåt tillsammans  
med sin ”ankmamma” den tunga trossbåten 
SVK652. Resan gick upp i Ångerman
älven med flera strandhugg bl.a. med 
nattankring vid fäbodvallen i Fjärdbotten, 
längst in i Norafjärden. Veckan varvades 
med fälttjänst, segling, motorbåtsmanöver 
mm. 

Efter ett studiebesök till havs ombord 
på KBV201, satte praktikkursen kurs upp 
mot Höga Kusten med eleverna uppdelade  
på de två fartygen SVK05 Ejdern och 
SVK701 Elon. Första natthamn var Ulvön 
för att slutföra det traditionsenliga PK 
uppdraget att bärga hem surströmming 
till Lungön. Denna gång blev det Ulvö
prinsen strömming mums …

DOCKSTA
Dag två under PK:s sjöresa bjöd på ett  
besök vid Dockstavarvet för att se nytill
verkning av Strb90H. Resten av veckan 
blev det navigationsövningar runt om 
Höga Kusten med strandhugg och  
momentövningar. Eleverna skiftade fartyg 
under veckan för att få möjlighet att 
manövrera med både en respektive två 
propellrar. De hann även med besök på 
Högbonden som har Sveriges näst högst 
belägna fyr och Mjältön som är Sveriges 
högsta ö.

FAMILJEDAGAR
Andra lördagen under skolan arran gerade  
Ledarkursen MiniRix med flera olika  
stationer och fotbollsturnering. På kvällen, 
nytt för i år gjorde vi en pilgrims vandring  
till andra sidan ön, för att där ha korum i 
öns kyrka. Det var mycket stämningsfyllt 
med klockringning, orgelmusik och en  
predikan som omfamnade oss fullständigt.  
Korumet avslutades med den sedvanliga 
omvända kollekten i form av godis.

Familjedagar blir alltid en logistisk 
utmaning för att lyckas transportera ut 

och tillbaka alla anhöriga och möjliggöra 
elevernas kvällspermission. Som SkolC 
blev jag varm i hjärtat över den stora upp 
slutningen. Den årliga kapprodden mellan  
elevlaget och anhöriglaget vanns av 
elevlaget med god marginal. I samband 
med skolgemensam uppställning fick vår 
styrelseordförande möjlighet att dela ut 
ett välförtjänt diplom till fjolårets ”blåa 
lag” från HvSS ungdomstävling.

Sista veckan gick grundkursen ut i fält.  
Intransport till land med arbetsmotorbåt  
DV809 och sen efterföljande bandvagns
transport ut till övningsfältet där sed
vanlig fälttjänst genomfördes. I samband 
med Skolchefens och Sekondens inspek
tion tog Sekonden chansen att prova på 
orienteringsmomentet med gott resultat. 

I år besöktes Härnösand av stats
isbrytaren Atle. Dagen innan utryck fick 
LK, PK och FK elever möjlighet att göra 
ett besök ombord sedan var det åter
ställning och dagen avslutades med PKs 
skeppsafton och tjo & tjim.

Ett stort tack till alla i instruktörslaget, 
som med kompetens och stort engagemang  
har möjliggjort en väldigt lyckad sommar
skola.

I år startar Lungön 2 för första gången 
med sikte på att inom tre år bli en fullvuxen 
sommarskola. Allt för att möta det allt 
större intresset från ungdomar. Jag lämnar 
nu jag över stafettpinne till Skolchefen 
för Lungön 2 och önskar lycka till.  

Text: SkolC Fj Byström

Tre härliga veckor på Lungön

Lungön sedd från himlen. Foto: Sommarskolan LungönMatlagning på stormkök. Foto: Sommarskolan Lungön
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SOMMAREN 2019 den 16 Juli möter 
jag upp 19 elever för inrycket Lungön 2 
utanför simhallen i Härnösand. Gemen  
samt för både mig och eleverna är att  
det är första gången hos Sjövärnskåren  
i Härnösand. Tillsammans med mina  
instruktörer har jag satt upp en målsätt
ning för skolan. Eleverna skall ha en rolig 
och lärorik sommar samt få en positiv 
upplevelse av Sjövärnskåren och  
Försvarsmakten. 

SAMARBETE
Sommarskolan Lungön 2 öppnar för 
första gången någonsin med en grundkurs 
på 19 elever bestående av 12 st killar och 
7 st tjejer. 19 unika individer med olika 
bakgrund, erfarenheter, kulturella skill
nader, kompetenser och motivationer. 
Precis som överallt i samhället. Skillnaden 
är att dessa elever efter tre veckor på 
Sjövärnskåren kommer ha startat en  
process i synen på vad som är normalt, 
vad som är samarbete och hur de ser på 
sig själva och sina kamrater. 

I skede ett av skolan har eleverna lärt 
sig att leva i delad förläggning blandat  

killar och tjejer samt att hålla ordning på 
materiel och sig själva. Gå och stå i den 
militära uniformen samt lösa enklare 
uppgifter tillsammans och hålla tider. 
Grundförutsättningar för att eleverna 
skall hålla sig friska och i trim för att 
kunna tillgodo göra sig all övrig utbild
ning såsom segling, rodd, sjukvård och 
fälttjänst. 

De korta avstånden på ön gör att 
avståndet mellan elever och instruktörer 
är litet. Det finns alltid en hög närvaro 
av instruktörer och närheten till vattnet 
gör Lungön till en fantastisk ö att bedriva 
marin ungdomsutbildning på.  

UTMANINGAR
I skede två har eleverna fyllts med nya 
erfarenheter och övervunnit för dem, små 
som stora utmaningar. Att sitta eldpost, 
överge ett fartyg, bygga nödbivack, gå 
stjärnorientering, laga mat i fält och att 
ro mitt i natten är några av det moment 
som genomförts under fältövningen. 
Utöver detta har eleverna fått utmana sin  
förmåga att sätta gruppen framför sig själv  
och att hantera konflikter som kan uppstå  

Lungön 2 i kurschefens ögon 

Rodd i norrländskt ljus. Foto: Sommarskolan Lungön 2

när man lever tätt, är trött och måste 
fungera som en grupp. 19 elever ut och 19 
elever in. Utan mobiler, utan vattentoalett  
och utan sina föräldrar har eleverna  
levererat fantastiskt fina resultat. Såväl som  
i hur de behandlar varandra men även i 
mätbara moment t.ex. morse, segling och 
försvarsupplysning. Utöver utbildningen  
på ön och fältövningen har eleverna fått  
besöka sjöräddningen och Hemsö fäst ning 
som de självklart rodde och marscherade 
till. 

Som jag skrev i början “Eleverna skall 
ha en rolig och lärorik sommar samt få 
en positiv upplevelse av Sjövärnskåren 
och Försvarsmakten”. Tre veckor senare 
kunde jag inte känna mig stoltare över 
elever och instruktörer. 19 st elever stod 
uppställda utanför simhallen den 16 juni 
och den 3 augusti stod samma 19 elever 
uppställda utanför Villan i Torpedlunden 
på Lungön. 19 elever med nya kamrater, 
nya kunskaper och en nya erfarenheter 
att dela med sig av.  

Text: Hjalmar Smalström,  
kurschef Lungön 2
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INGEBRIKT SJÖVIK är på Märsgarn för 
femte året som skolchef. Han har ett lag 
på fyra kurschefer, 30 instruktörer och 
120 elever. Varför kommer du tillbaka?

– Det är roligt, jag trivs extremt bra 
med att vara här, säger han.

Eleverna får tre meningsfulla veckor. 
Instruktörerna får göra det de är bra på, 
leda och instruera eleverna. Ingebrikt 
Sjövik som på Fjärde sjöstridsflottiljen 
tillbringar 100 dygn till sjöss om året, 
han lägger tre sommarveckor på att leda 
Märsgarn 1. 

– Det direkta ledarskapet ombord på ett 
fartyg är oftast begränsat till ett mindre  
antal människor. Här leder jag en verk
samhet som motsvarar ett mindre kompani 
med plutonchefer och en organisation 
som uppgår till nästan 170 personer.

FEBRUARIPLANERING
En sommarskola kräver mycket för
beredelsearbete. Planeringen började i 
februari med orderskrivande och rekry
tering. Men det är inte bara att förbereda 
och genomföra verksamheten. 

– Varje dag dyker det upp frågor som 
ska lösas.

Liksom för sommarskolan på Känsö 
blev det omkastningar alldeles inpå. För 
Märsgarn fattade Amfibieregementet, 
Amf1, som skolan lyder under, beslut om 
fartyg och personal. Sjövärnskårens fartyg 
från kårerna på Södertörn, Gotland och 
Västernorrland ströks. I stället lånar  
sommarskolan fartyg från Amf 1. Anställda  
vid Amf1 skulle för att tjänstgöra vid 
Märsgarn 1 tappa tid för regementets 
övningar genom att tjänstgöra på sommar  
skolan. Det hela löste sig bra i slutändan 
efter en hel del arbete.

– Vi löste personalfrågan genom att 
bland annat ta in reservofficerare och 
tidvisanställda anställda gruppchefer 
och soldater, säger Ingebrikt Sjövik som 
betonar att han är mycket nöjd med 
Amf1 och det bidrag regementet ger 
sommarskolan.

LOGISTIK
Brittiska, amerikanska och kanadensiska 
utbyteselever med följebefäl fick logi enligt 

Märsgarn 1: 

Omkastningar  
men flyt på ön

IFsegling i frisk vind. Foto: Sommarskolan Märsgarn 1 Segling på Märsgarn. Foto: Per Lunqe

deras krav. Till skillnad från svenska 
elever får dessa elever endast bo i köns
separerade baracker. Likaså får elever över  
18 år inte bo med elever under 18. Detta  
ledde till en del logistikproblem då 
sommarskolan för tillfället endast har 
tre elevbaracker för samtliga 140 elever. 
En skolchef ska vara flexibel och det är 
Ingebrikt Sjövik. 

Även elever från Australien har gjort 
ett en veckas nedslag i en skärgård på 
andra sidan jordklotet, räknat från deras 
horisont. Utöver detta har det även varit 
besök från Sjövärnskårer i Indien och 
Hongkong. 

MATERIELVÅRD
När Sjövärnsposten besöker Märsgarn är 
det återställning. Eleverna jobbar med  
materielvård. Prylarna ska kunna användas 
av nästa gäng på Märsgarn 2.  
Ett gäng elever seglar RS Quest och det 
är bris utanför den lilla ön. Allt går lugnt 
och städat till.

– Men vi har haft det intensivt. Varje 
morgon och dag har varit ny.



Märsgarn 1: 

Omkastningar  
men flyt på ön EN GOD VÄN sa till mig en gång, har du  

en gång väckt soldaten i en människa 
kommer den alltid att vara en del av den 
människan. Samma sak skulle jag vilja säga  
om att arbeta på en sommarskola. Den 
femte sommarskolan som skolchef inne
bär att balansera mellan nytänkande och 
bevarande. Ett aktivt beslut som fattades 
tidigt som jag hållit fast vid är att föra 
Marinens två delar, flottan och amfibie
kåren, samman i sommarskolan. Jag ser 
det som en naturlig del där eleverna ska 
få en bredare bild av militär verksamhet i 
skärgården. 

SUDDA GRÄNSER
Årets sommarskola var inget undantag 
och PKs framförande av stridsbåt 90 samt  
rekord av instruktörer från Amf1 gav färg 
åt detta. Utvecklingen i Försvarsmakten 
har länge gått mot att under insats sudda 
gränserna mellan olika marina förband 
och Sjövärnskåren kan inte leva kvar i det  
förflutna. Innebär detta då att flottans 
traditioner håller på att försvinna ur 
Sjövärnskårens ungdomsverksamhet? 
Tvärtom, fokuset på vad som är navala 
traditioner stärks när de ställs i relation 
till annan verksamhet. Att eleverna får se  
och uppleva verksamhet som bedrivs av  
befäl från alla vapengrenar ger en bra bild 
av hur ett modernt försvar ska fungera. 

Detta leder mig osökt in på en annan 
enslinje som jag hållit fast vid under mina  
år som skolchef, att ungdomsverksamheten 
ska vara rekryterande och då ska eleverna 
få en rättvis bild av arbetet och livet i 
Försvarsmakten. 

ATTRAKTION
För mig är det därför viktigt att verksam
heten fungerar attraherande för Försvars
maktens yrken. Eleverna ska, förutom att  
bli goda besökare i vår skärgård, också 
finna Försvarsmakten som en intressant 
arbetsgivare. Förhoppningen är att så 
många som möjligt ska välja att genom
föra militär grundutbildning efter 
genomförd sommarskola.

Detta till trots är det också viktigt att 
ge eleverna en meningsfull sommar.  
Därför är det viktigt att eleven sätts i fokus 
och att verksamheten som genomförs sker 
på ett säkert och intresseväckande sätt. 
För även om man inte väljer en framtid 
i Försvarsmakten ska man alltid komma 
ihåg sommarskolan som ett minne för livet.

Vad man heller inte får glömma är att 
på en sommarskola möts frivillig verk
samhet med försvarsmaktsverksamhet. 
Tydliga skillnader finns men även här är 
det viktigt att sudda ut skapade gränslinjer. 
En mångfald i befälslaget mellan frivillig
personal och anställd personal är en 
förutsättning för att få verksamheten att 
gå ihop. 

Text: Ingebrikt Sjövik,  
skolchef Märsgarn 1

Ingebrikt fortsätter på Märsgarn. 
Foto: Per Lunqe

Att inte hamna  
i gamla hjulspår 

RS Quest populär också på Märsgarn. Foto: Per Lunqe

Ingebrikt Sjövik styr sina kurschefer 
med stående orderverk. Det är orderverk 
som kurscheferna bryter ned till kursorder 
och därefter genomför sin verksamhet 
enligt den. 

– Det är målbilder. Vi tillämpar upp
dragstaktik, kurscheferna blir styrda i 
vad som ska göras men hur man väljer 
att göra det är upp till kurscheferna. 
Säkerheten är dock grundläggande och 
genomsyrar verksamheten.

Var lägger du ribban för verksamheten?
– Märsgarn 1 är inget seglarläger. 
Eleverna ska få en inblick i militärt liv. 

Det får de med professionella instruktör 
och veckorna på Märsgarn, förhoppningen 
är att så många elever som möjligt ska 
söka vidare till Marinen. Under sommar
skolan får ungdomarna på grundkursen 
för första gången ta order, vilket kan vara 
något av en utmaning.

– Eleverna ställer dock snyggt in sig i 
ledet, säger Ingebrikt Sjövik.  

Text: Per Lunqe
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Fredrik från  
Livgardet älskar 
Märsgarn

EN AV MÅNGA yrkesofficerare som sätter 
tre veckor av sommaren på Märsgarn 
heter Fredrik Blomquist. Till vardags 
leder han värnpliktiga på 12:e bataljonen 
vid Livgardet. Fredrik Blomquist är ställ
företrädande kurschef för grundkursen 
på Märsgarn 1. Han har tjänstgjort varje 
sommar sedan 2011 på den lilla ön  
utanför Berga.

– Jag kan inte slita mig, det är roligt, 
säger Fredrik Blomquist.

Han lär ungdomarna att jobba i grupp 
och att ta ansvar. Om någon elev inte 
kommer in i gruppen?

– Det löser vi med verksamhet, då  
är alla med. Vi tvingar dom att lösa  
uppgifter i grupp.

61 stycken 15åringar går grundkursen. 
De är indelade i fyra grupper som leds av 
åtta befäl. Det är alltid minst två instruk
törer som håller i momenten. 

– Det händer saker hela tiden, en elev 
har fått en bom i huvudet, någon går 
vilse. Det är saker vi måste lösa.

Och du kommer tillbaka?
– Det är toppen, jag älskar Märsgarn, 

säger Fredrik Blomquist.  

Text: Per Lunqe

Märsgarn igen för Fredrik. Foto: Per Lunqe

DET ÄR SAMMA SAK varje år: nya 
regler som dyker upp i elfte timmen och 
som innebär utmaningar för verksam  
heten. I år var inget undantag och strax  
innan midsommar kom beskedet från  
Försvarsmakten att inte använda Sjövärns  
kårens fartyg i ungdomsutbildningen och 
att inte hyra in fartyg från lokala kårer. 

I stället tilldelades sommarskolorna 
Märsgarn 1, Märsgarn 2 och Känsö  
fartyg från respektive ansvarigt förband.  
För Märsgarns del innebar det grupp
båtar, lätta trossbåtar och stridsbåtar.  
Eftersom fartygen är komplexa och kräver  
både hög navigatorisk kompetens och 
typbåtsutbildning stöttade också för
banden med besättningar. För Märsgarn 2 
innebar tilldelningen två stridsbåtar och 
tre gruppbåtar. Även om utbildnings
bestämmelserna föreskriver att eleverna 
ska genomföra utbildning på större fartyg 
var det få av eleverna ur praktikkursen 
som hade invändningar på årets fartygs
park.

– Stridsbåt och gbåt – alla dagar i 
veckan, svarade en av eleverna utan  
tvekan på frågan om vilka fartyg han 
helst hade haft.

MODERFARTYG
Ett annat dilemma var fortsättnings
kursen: hur skulle logistiken klaras av 
utan ett moderfartyg? Strax innan skol
starten kom det avgörande beskedet att 

Märsgarn 2:

Från Fortnite  
till högt tempo

Södertörnsgruppen tilldelade skolan en 
tung trossbåt med tillhörande besättning. 
Långseglingen var räddad. Och trots 
vindar som stundtals möjliggjorde en 
maximal fart av en till två knop, spartansk 
standard och de elakaste myggorna i hela  
Stockholms södra skärgård var lång
seglingen en succé. I slutet av skolan 
examinerades samtliga elever i kursen 
enligt NFB:s Seglarintyg 1 och 2.

Och grundkursen? Det var en stor kurs 
som ryckte in. Hela 54 elever gick genom 
grindarna på Berga den 16 juli. Som  
vanligt är omställningen omfattande. Från 
skolan, Fortnite eller stallet till en inrutad  
vardag med högt tempo och boende i en 
kasern med knarrande sängar. Men när 
den värsta chocken har lagt sig och den 
värsta hemlängtan är övervunnen är livet 
på grundkursen inte så pjåkigt. Särskilt 
inte i en valbåt mitt ute på fjärden när 
solen stiger upp i horisonten.

TRUPPARCHARM
Hur gick själva skolan då? Efter åtta år  
som instruktör, ställföreträdande kurschef  
och kurschef vid sommarskolorna samt 
två år som skolchef vågar jag säga att 
skolan höll hög klass. Inte färre än 89 
elever, varav 49 vid grundkursen, 29 vid 
fort sättningskursen och 11 vid praktik
kursen slutförde skolan. Jag vågar 
dessutom påstå att de 26 instruktörer 
som jag hade äran att tjänstgöra med har 

Rodd med fläkt. Foto: Magnus Lindstedt
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SEDAN 2009 genomförs varje sommar  
ett läger för unga tjejer från främst Frys
husets olika ungdomsprojekt. Det är  
ungdomar från Husby, Bredäng och  
Vårby samt ungdomar som ingår i olika 
nätverk från Järva och Västerort, områden 
som vi förknippar med utanförskap. 

Under mitt besök vid skolan fick jag till
fälle att samtala med en tjej från Etiopien 
och en från Tunisien, många nationer är 
representerade bland de 22 deltagarna. 
Tjejerna som är i tonåren berättar om 
den upplevelse det varit att upptäcka en 
helt annan sida av det de förknippar med 
militär. De hade i de flesta fall en helt  
annan bild av verksamheten, en miljö 
utan utrymme för egen utveckling. 

Eleverna har fått uppleva strapatser i  
form av överlevandsövningar som inne
burit lite sömn under öppen himmel, 
tidiga morgnar, ”tidplatsutrustning”, 
att arbeta och verka i grupp har för vissa 
varit en utmaning. Samtliga deltagare har  
ett starkt stöd från sina föräldrar i att 
pröva på något nytt.

Lägret är ett projekt som har till upp
gift att nå en grupp som Försvarsmakten 
har svårt att nå. Man hoppas och vet att 
några kommer att satsa på en fort sätt ning  
inom Försvarsmakten och förståelsen från 
båda håll om respektives roll ökar. 

Under Märsgarn 2019 fick man besök 
från Riksdagen, vilket var uppskattat.  
Elev erna fick möjlighet att fråga ut 

Märsgarn 3:

En annorlunda sommarskola 

represen tanter från olika partier i 
försvarsutskottet om Försvarsmakten, 
integration m.m. 

Jag hoppas på ytterligare ett läger  
med samma målsättning och samma 
grupp, var för inte i Karlskrona eller på 
Gotland?  

Text: Mats Hansson

Tjejer som trivs på Märsgarn. Foto: Tony Erling

Den ska upp. Foto: Tony Erling

ett högt värde på arbetsmarknaden. Den 
arbetsmoral, glädje och ”trupparcharm” 
som dessa instruktörer uppvisade under 
sommar skolan borde vilken arbetsgivare 
som helst betala dyra pengar för.

Årets sommar blev inte lika het som 
sommaren 2018. Och trots några regniga 
dagar är vi nog många som kommer 
minnas sommaren med sol, fantastisk 
segling och inget förutom fantastisk 
vänskap och gemenskap. Men det är väl 
så vi alltid minns våra somrar – vilka 
utmaningar vi än ställs inför. 

Text: Magnus Lindstedt,  
skolchef Märsgarn 2

Skolchefen Magnus Lindstedt hälsar under familje
dagen. Foto: Sommarskolan Märsgarn 2
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SJÖVÄRNSKÅRENS SOMMARSKOLA 
på Kungsholms fort 2019 genomfördes 
ännu ett år på en plats med marina tradi
tioner som går tillbaka till 1680talet.

Kungsholmsfort har haft bemanning 
och beredskap under alla svenska krig 
sedan 1700 och därmed även under de 
två världskrigen. Sedan Försvarsmakten 

2009 upphörde med ordinarie verksamhet 
på fortet är det numera under sommaren 
och med Sjövärnskåren som vi fortsatt 
bidrar till att en 300årig marin försvars
ankuten verksamhet hålls vid liv.

FRISKA VINDAR
Årets sommarskola inleddes i strålande sol 

Kungsholmens sommarskola:

På fort med anor

men fortsättningen under första utbild
ningsveckan bjöd på rejäla väderutman
ingar med åska och vindbyar upp till  
22 meter per sekund. 

För grundkursen som skulle lära sig 
segla blev det till att planera om och vara 
flexibel när 48 elever skulle tränas i våra 
nya RS Qest jollar. Utöver segling har 

Gråskär på väg mot förtöjning. Foto: Sommarskolan Kungsholmen

Nyfikna på knopar på faliljedagen.  
Foto: Sommarskolan Kungsholmen

Förberedelse inför valbåtsegling.  
Foto: Sommarskolan Kungsholmen
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Sjövärnskårernas  
Rikstävling i Härnösand:

Humöret på topp!
HELGEN DEN 10 – 11 AUGUSTI 
genomfördes årets rikstävling i ett grå
mulet och höstligt Härnösand. 

På plats fanns lag från samtliga sommar
skolor samt lagledare. Tävlingsledare var 
Anton Dahlqvist som till sitt förfogande 
hade ett antal funktionärer. Tävlingarna 
startade upp med ett hälsningsanförande 
av förbundsordförande Annicka Engblom. 

Nytt för i år är att man åstadkommit 
en tävling där fler är engagerade under 
hela tävlingen, färre moment med väntan 
utan ledstjärnan har varit deltagande av 
alla i alla moment.

SIM I HAVET
Tävlingarna inleddes med rodd som 
genomfördes med start utanför inre yacht  
hamnen och segrande vid detta moment 
blev lag Kungsholmen. Nästa moment var  
simning, ett moment som normalt genom  
förs i inomhusbassäng, nu i öppet hav. 
Trots låga vattentemperatur var alla lag  
taggade och kämpade både i livrädd
ningsmomentet och i kappsim, vinnande 
lag Lungön. Första dagen sista gren var 
segling som genomfördes i måttlig vind 
från varierande riktning vilket gjorde 
tävlingen spännande, segrande lag 
Märsgarn 2. 

Under kvällen genomfördes gemensam 
middag och för mig var det givande att få 
träffa alla positiva sjövärnare. 

Under söndagen avslutade eventet med 
patrulltävlan på Mellanholmen i centrala 
Härnösand. Här fick de tävlande visa prov 
på kunskaper i sjukvård, knopar, löpning 
samt morsesignalering. Patrulltävlan 
vanns av Lungön som också tog hem 
totalsegern, GRATTIS Lungön och en 
eloge till arrangörerna Västernorrlands 
Sjövärnskår, fint arrangemang och för mig  
är det bestående minnet det goda humöret 
och all den energi jag fick uppleva som ut  
strålades från alla tävlande, – bra jobbat! 

Text: Mats Hansson
 

Vinnande lag: Lungön. Foto: Mats Hansson
Förberedelse inför valbåtsegling.  
Foto: Sommarskolan Kungsholmen

Anton Dahlqvist visar vägen före seglingen.  
Foto: Mats Hansson

eleverna som vanligt lärt sig att bo och 
leva ihop i ett logement, sjömanskap, 
rodd, optisk signalering, fått övernatta 
i fält, lärt sig grundläggande sjukvård 
och sist men inte minst haft väldigt kul 
tillsammans.

STOR FORTSÄTTNINGSKURS
Fortsättningskursen var i år en väldigt 
stor kurs med hela 36 elever och det är 
naturligtvis extra kul att så många väljer 
att fortsätta på skolan efter sitt första år.  
Huvudredskapet i utbildningen är val
båtar och seglatserna som genomförts i 
Karlskrona skärgård har inneburit segling, 
rodd, fälttjänst, navigation, signalering  
och sjömanskap som garanterat gett 
många oförglömliga minnen.

PRAKTIKKURSEN
Praktikkursen är som alltid fokuserad på  
praktisk navigation med fartyg och båt. 
Kursen genomfördes i år ombord på ut
bildningsfartygen GRÅSKÄR, BLIXTEN 
och SPJUTET med många timmar till 
sjöss och mycket ny kunskap.

Ledarkursen har fått de personliga 
redskapen som krävs för att kunna tjänst
göra som biträdande instruktörer på 
någon av sommarskolorna. Kursen ger 
även färdighet så eleven kan engagera sig 
i våra kårverksamheter som ungdoms
ledare. I ledarkursen är det viktigt att 
vara föredömen för sina yngre kamrater 
och som en del i sin träning har eleverna 
planerat och genomfört sjukvårdsutbild
ning för grundkursen.

BLÅSIGT
Sommarskolan på Kungsholmen 2019 går  
kanske vädermässigt till historien som en 
blåsig historia men sista helgens natt  
rodd bjöd verkligen på motsatsen. En 
stilla fin natt med garanterat minnen för 
livet för oss alla som var med. Sällan har 
Karlskrona yttre redd varit vackrare!

Till sist ett riktigt varmt tack till hela 
skolan för allt gott kamratskap, er uthållig
het, er förmåga att omplanera och för att 
ni inspirerat och motiverat varandra och 
sist men inte minst varit goda föredömen. 
Välkomna tillbaka 2020! 

Text: Johnny Landgren, skolchef
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DEFENSE CAMP ÄR ETT årligt åter
kommande ungdomsläger, som i år går för 
femte året. Lägret är en samverkan mellan  
Frivilliga flygkåren (Young pilots), Bil
kåren, FMCK och Sjövärnskåren. Lägret 
utgick från Marma skjutfält i norra  
Uppland. Under en veckas tid får ung
domarna lära sig att stå och gå i uniform  
och att fungera som grupp inom militära  
ramar. Man får även prova de olika orga
nisationernas verksamheter. Gävleborgs 
sjövärnskår har i år stått för den marina, 
och vattennära delen av utbildningen. 

VATTENFYS
Sjövärnskårens första egna moment för 
veckan genomfördes under söndagskvällen.  
Truppen ställde upp och marscherade ned 
till badplatsen i Marma, för vattenfys på 
grunt vatten. Vattenfyspasset syftade till 
att eleverna skulle känna sig bekväma i 
vattnet, och visa att de kan simma. Detta 
inför Sjövärnskårens moment i båttjänst 
under kommande dagar. I vatten under 
instruktörers ledning och övervakning, 

genomförde eleverna olika tränings och 
fysmoment ovan och under vattenytan. 
Följt av simtest, först i simkläder och 
därefter klädsim. Under måndag och 
tisdag har vi bedrivit båttjänst med  
200båt, SVK223. 

Då elevantalet var 40, har samma 
verksamhet genomförts under båda  
dagarna med halva styrkan, alltså 20 elever 
om dagen. Eleverna transporte rades i 
buss från Marma till Atlasområdet, där  
våra fartyg delar kaj med SSRS och 
Kustbevakningen. Efter övnings och 
säkerhetsgenomgång kastade vi loss från 
kajen och stävade mot Bönan och Sjöfarts
verkets lotsstation som för dagarna är vår 
bas och vårt övningsområde. 

MANÖVRERADE
Täten på 20 delade vi också in i två täter 
om 10, där hälften stannade kvar iland 
och andra hälften bedrev båttjänst. Den 
tät som stannade kvar iland klädde om 
till ursuit för hopp från kajkanten i fram/
frontflytväst och bad i hamnbassängen. 

Här fick man utbildning i hur man beter 
sig i vattnet om båten skulle haverera eller 
sjunka. Den tät som följde med oss ut på 
båten fick gå i tre vakter för att prova de 
sysslor vi har ombord i grundbesättningen 
på vår båt. De hjälpte till och bemannade 
bryggan där de fick bekanta sig med 
navigationsinstrument, radar, vhf och sjö  
kort. De fick alla också chansen att prova 
att styra och manövrera båten, vilket de 
flesta tog. Med maskintjänstchefen hade 
de möjlighet att titta på motorerna och 
delta i en maskinrond, samt att hjälpa 
däcksmannen med att kasta loss och 
lägga till. Även fast det verkade mest 
intressant att leka med kulsprutelavetten.

Under eftermiddagen lämnade vi den  
del av dagen som ägnades åt båttjänst och  
gruppen om 20 förvandlades till ”amfibie
skytte”plutonen David Ceasar. Här fick 
plutonen en ordergivning om kommande 
verksamhet, orienteringen informerade 
om främmande undervattensverksamhet 
i Gävle hamn. David Ceasar gavs upp
giften att göra en styrkedemonstration 

Sjövärnskåren  
visar båttjänst  
på Defense Camp

Defense camp går ombord. Foto: Markus Rosengren
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genom landstigning, under ledning av 
”plutonchefen” och instruktrörsbiträdet  
Adam Westh från Sjövärnskåren. Plutonen 
intog högsta stridsberedskap genom 
kamouflagemålning av ansikte, händer 
och armar. Därefter ilastades man i boll
havet på SVK223. I kraftig sidosjö med 
en rullande transportbåt lämnade vi 
Bönan och sjöfartsverket bakom oss och 
gick mot landstigningsstranden. Ung
domarna fick känna på varför bollhavet 
kallas bollhav i den krängande båten, 
dock så var stämningen på topp och de 
peppade upp sig själv till max till tonerna 
av Sabaton. 

FÄLLNING
Vid kommando ”100 meter kvar!!!” ställer 
sig ungdomarna upp från transport
bänkarna och sätter på sig sin stridspack  
ning, besättning gör samtidigt klar babords 
lucka för fällning. Vid kommando 
”50meterkvar!!!” börjar stämningen bli 
riktigt bristfärdig i bollhavet. Båtchefen 
ropar ut ”Stävensitter!!! Fällluckorna!!!” 
varpå babords lucka fälls och ungdomarna 
får åter se dagsljus.

Plutonchefen Westh är först att hoppa 
ut i det knädjupa vattnet och manar sin 
pluton ut genom luckan i raskt tempo.  
En pluton kustjägare tömde en 200båt på  
45 sekunder när det begav sig, en ungdoms   
kurs gör det inte mycket långsammare. 
På torra land grupperade plutonen i 
igelkotteförsvar för att skydda båtens 
tillbakadragande. Besättningen stängde 

luckorna och båten backade ut. Plutonen 
kvar på land utförde ”Social Patrol” då de  
snabbt insåg att de blivit landsatta på en 
av Gävle största badstränder Engeltofta. 
Efter avslutat ”uppdrag” blev ungdomarna 
hämtade åter. 

LYCKAT
Övningsledare Fredrik Sävström, med 
besättningen Daniel Hillberg och Peter 
Nava, samt inlånad instruktör från FMCK 
Magnus Rosengren och instruktörs
biträde/plutonchef DC Adam Westh kan  
se två lyckade övningsdagar där allt gått  
enligt övningsplaneringen. Och det är inte  
dåligt. Men veckan tog inte slut här. Ung
domarna fick kommande dagar fortsätta 
att bekanta sig med och prova verksam
heterna som våra kollegor från andra fri  

Fys i kallt vatten, populärt. Foto: Markus Rosengren

SÖNDAGEN DEN 5/5 hade SSRS i 
Barsebäck, under Fredrik Winbladhs 
ledning, kallat till ett samverkansmöte med 

berörda organisationer. Sjövärnskåren 
representerades av Patrik Lilja talesman 
för Division Syd och Gunnar Carlberg 

vice ordförande  
i Öresunds  
Sjö värnskår.

Det var 70  
del tagare från  
fem räddnings  
stationer i Skåne 
jämte represen
tanter från DSRS  
i Danmark,  

Joint Rescue Coordination Center (JRCC),  
Räddnings tjänsten (RTJ), SSRS Hkp, 
Sjukvårdsinsats till sjöss (SITS) och 
SVK som hade samlats för att i stationer 
informera varandra och inhämta kun
skaper.

Vid det s.k Samverkansbordet disku
terades på temat "Samverkan Havet" och 
deltagarna kunde informera sig om de 
olika organisationerna som var när
varande. Ute på de övriga stationerna 
bjöds deltagarna på föreläsningar om 
hypotermi, repetition av HLR, förevis
ning av SARhelikopter, diskussioner 
om ledarskap, samverkan mellan olika 
"blåljusorganisationer" mm.  

Text: Gunnar Carlberg

Tillsammans på havet i Skåne med sjöräddningen

Förevisning av  
SARhelikoptern.  
Foto: Gunnar Carlberg

villiga försvars organisationer planerat. Med  
Bilkåren fick de maskera och lasta de 
fordon som fanns på plats. 11bil, 20bil, 
Lastbil med lastväxlarflak och Bandvagn 206.

FMCKs verksamhet bedrevs såklart på 
två hjul, ute på smala och sandiga stigar i 
Marmas skogar. Under flygkårens dagar 
kom ungdomarna upp i luften, i små  
propellerdrivna flygplan. Även underteck 
nad fick chansen att flyga. Kan bara säga  
en sak om den erfarenheten. Löjligt roligt.

Facit från veckan är bra! Och vi kan 
bara blicka framåt, och göra ett lika bra 
läger kommande år. Så, på återseende i 
frontlinjen.  

Text: Fredrik Sävström,  
Ungdomsledare, Gävleborgs Sjövärnskår
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BOKEN OM MALMÖS unika ång
isbrytare Bore beskriver ett unikt fartyg 
och ett levande tidsdokument.

Tack vare Knut Borgs stora insatser är  
ångisbrytaren Bore bevarad till efter
världen. Hon byggdes vid Kockums varv  
i Malmö och sjösattes i november 1894 
som nybygge nummer 70. Hon är världens 
äldsta ångdrivna isbrytare som ännu är i  
drift. I boken Ångisbrytaren Bore får 
läsaren följa fartyget genom två världs
krig, iskalla vintrar, filminspelning, förfall 
och mirakulös räddning till eftervärlden.

ANDRA VÄRLDSKRIGET
Bore är faktiskt fortfarande modern i flera 
avseenden. I boken om Bore presenteras 
fartygets unika karaktär som historiskt 
dokument och de människor som var 
verksamma med fartyget. Den unika 
ånganläggningen och det sofistikerade 
elsystemet i fartyget beskrivs ingående. 
Bores roll under både första och andra 
världskriget beskrivs och åskådliggörs med 
ritningar. Man får veta vilka som varit 

befälhavare under isbrytarexpeditionerna. 
Det rika bild och ritningsmaterialet i 
boken ger läsaren en klar bild av Bore och 
hennes tid. Författarna har lagt ner ett 
omfattande arbete på att sätta in Bore som 
en del av hur isbrytartekniken utvecklades 
från 1830talet och framåt.

Ångisbrytaren Bore i Malmö

Boken om en unik ångisbrytare, Bore, har nu skrivits. 
Foto: Gunnar Carlberg

KOCKUMS
Kockums mekaniska verkstad och varv 
existerade mellan 1870 och 1986. Under 
dessa 116 år producerades ångmaskiner, 
ångpannor, dieselmotorer, 14000 järn
vägsfordon och 597 fartyg.

I dag blir det allt svårare att hitta spåren 
av verkstads och varvsanläggningarna. På 
våra järnvägar rullar fortfarande att antal 
vagnar av olika slag. Av de fartyg som 
byggdes finns endast ett litet fåtal kvar och  
de sista kommer att vara skrotade inom 
kort. Det innebär att inom en snar framtid 
finns endast ångisbrytaren Bore, den lilla  
bogserbåten Schebo och ubåten HMS 
Nord kaparen kvar av Kockums produktion.

Det är synnerligen viktigt att den unika  
isbrytaren Bore kan bevaras i trafikvärdigt  
skick eftersom hon representerar så  
mycket av staden Malmös historia.

Utgivare: Gunilla Thydell och redaktion  

Text: Gunnar Carlberg

JOHN FRITSCH är ordförande i  
Göteborgs Sjövärnskår. Han blev vald vid 
kårens årsstämma i april. Valberedningen 
stod utan namn till ordförandeposten 
och John Fritsch ryckte in. Varför?

– Jag hade tidigare hjälpt kåren, bland 
annat med deras medlemsregister. Jag 
tackade ja, eftersom Sjövärnskåren i 
Göteborg befann sig i en mycket besvärlig 
situation, säger John Fritsch.

DÅLIGA FINANSER
Det var ekonomin som behövde stärkas. 
Detta blev en uppgift för den tidigare 
generalsekreteraren i Sjövärnskåren. Han 
vet hur frågor, inte minst finansiella kan 
lösas. Efter kontakt med Mats Hansson, 
dagens generalsekreterare och förbunds
styrelseordförande Olov Andersson tog 
John Fritsch itu med ekonomin. Det 
betydde att kårens 200båt rustades upp. 
Den och 70båten hyrs ut till Hemvärnet 
med finansiella intäkter som resultat. 

– Även uppdragen från Försvarsmakten  
och MSB måste tas om hand och ge 
resultat.

Det är ett halvår sedan du gick in som 
ordförande, blev det vad du väntade dig?

– Jag kan organisationen och visste 
vilka förutsättningar kåren i Göteborg 
hade, en besvärlig ekonomi och arbetet 
måste organiseras.

GÖTEBORGSPLUS
Men det finns plusfaktorer i Göteborg. 
Staden har sjötraditioner. Kåren har god 
kontakt med Elfsborgsgruppen, den 
lokala utbildningsgruppen på Försvars
medicincentrum. 

– Kåren ska rekrytera och bemanna de  
sjögående hemvärnsförbanden i Göteborg. 
Vårt beting är ett femtiotal befattningar  
där vi idag har ett vakansläge på 20 procent,  
som vi ska reducera, säger John Fritsch.

Mot totalförsvaret och civila myndig
heters krisberedskap utbildar göteborgs
kåren besättningar som behövs vid 
situa tioner som att avgränsa vid olje  
utsläpp och persontransporter. Kontakter 
har tagits med Länsstyrelsen och ska nu i 
höst inten sifieras och även omfatta  
kommunerna.

Kåren visar upp sig vid publika evene
mang som medverkan under Helimeet på 
Säve flygplats, familjedagen på sommar
skolan Känsö, Gullholmsdagen och ska  
försöka medverka på en hamndag i  
Skärhamn i augusti.

Ambitionen är då att rekrytera blivande 
medlemmar och besättningar till  
Hemvärnet och för civila uppdrag.

HEMORT
Hemortsutbildning bedrivs på kårens 
lokaler inne på garnisonen och påbörjas 
helgen 1415 september. Varje onsdag kväll  
är det också utbildning på eller materiel
vård av båtarna och, så länge vädret med  
ger, segling med populära RS Questbåtar.

John Fritsch som bor i Stockholm 
sköter mycket av uppdraget med telefon 
och dator. Han är också på plats i Göteborg 
tre dagar varje månad.

Tycker du att det är kul?
– Ja. Kåren måste fungera. Jag ställer 

upp, säger John Fritsch. 

Text: Per Lunqe

John tar tag i Göteborg – måste fungera
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UNDER ÅRETS Almedalsvecka deltog 
Sjövärnskåren i ett seminarium kring den  
pågående och framtida uppbyggnaden av 
totalförsvaret och de frivilliga försvars
organisationernas roll och betydelse i den. 
Undertecknad modererade.

Anordnare för seminariet var Frivilliga  
försvarsorganisationers Samarbets
kommitté som deltog tillsammans med 
företrädare för Försvarsmakt, MSB och 
Försvarsdepartementet.

Utgångspunkten i diskussionen var 
Försvarsberedningens båda rapporter, 
där särskild tonvikt läggs på behovet av 
att Försvarsmakten och MSB tillsammans  
med frivilligorganisationerna utvecklar 
en ny modell för att möta nya behov av 
rekrytering, utbildning och övning. 

Uppgifter för totalförsvaret, såsom 
transport, logistik, befolkningsskydd och  
det kommunala hemskyddet, som de fri
villiga försvarsorganisationerna ska bistå 
Försvarsmaktens krigsorganisation med, 
stöter dock på patrull med nya regelverk 
och förordningar kring t.ex. sjö och flyg
transporter. Debattörerna konstaterade 
att det finns ett stort och omedelbart  

behov av att harmonisera regelverken och  
förordningarna så att frivilligorganisa
tionerna kan bistå Försvarsmakten och 
MSB i både kris och krig. 

Vidare understryker Försvarsbered
ningen att dagens finansieringsmodell av  
frivilligorganisationerna är både komplex  
och administrativt betungande. Frivillig
rörelsen består som sagt av frivilliga och  
har långt ifrån så stora administrativa  
resurser att tillgå som sina uppdrags
givare. Detta bekräftades av debattörerna 
och utpekades som ett av de prioriterade 
områdena som snabbt måste lösas. 

Frivilligorganisationerna ansvarar för 
ca 6000 specialistbefattningar i Hem
värnet och med Försvarsberedningens 
förslag till en ny krigsorganisation  
kommer dessa att öka. Samtidigt har de 
frivilliga försvarsorganisationerna redan 
idag svårt att bemanna befattningarna som 
de har ansvar för. En orsak som anges, 
vilket också togs upp i debatten, är allt 
större behörighetskrav med tillhörande 
allt längre utbildningar och förberedelser, 
vilket krockar med både privat och arbets  
liv. Uppdragsgivarna behöver skapa mer 

flexibilitet och till det civila livet mer 
anpassade förutsättningar.

Spännande i sammanhanget är det 
uppdrag som Försvarsmakten och Läns
styrelsen på Gotlands län fick 2017 att 
genomföra ett projekt om samverkan och 
organisation inom totalförsvaret under 
20182020. Syftet med uppdraget är att 
skapa en slags modell för hur en perma
nent samverkansorganisation på Gotland 
med nödvändiga personella och materiella  
resurser kan se ut. Företrädarna för 
samarbetet i debatten delade med sig av 
sina erfarenheter så här långt i arbetet 
och de områden där de stött på patrull 
har varit precis det som seminariet tog 
upp enligt ovan.

Seminariet utmynnade dock i ett 
rungande ja från alla deltagarna om 
vikten av frivilliga försvarsorganisationer 
i uppbyggandet och utformningen av 
totalförsvaret. Mycket bra!  

Text: Annicka Engblom,  
förbundsordförande

Framtidens frivillighet ger 
ökad totalförsvarseffekt

Sjövärnskåren med på totalförsvarsseminarium i Almedalen. Foto: FOS
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GANSKA OFÖRBEREDD står jag på 
Gotland. Jag har på kort varsel blivit an
tagen till den fartygsförlagda utbildningen  
på två gånger en vecka som Gotlands 
Sjövärnskår anordnar. 

Det är mörkt när jag landar efter endast 
en timmes flygning från Göteborg. Då 
det endast vid högsommar går flygbussar, 
blir det taxi som tar mig mot Visby. 

Vid den dignande hotellfrukosten  
träffar jag min första kurskamrat som 
också har gästat på Hamnhotellet. Vi blir 
upphämtade med minibuss och får en  
ny tur genom Visby för att hämta en  
gotländsk kursare. Med full bil går sen 
bilen mot Fårösund och Hoburg, den 
båten som kommer att bli vår övnings
plattform och vårt hem.

STÄVA
Genomgång av båten, maskinrummet 
och övningskörning med liten öppen båt. 
Tilläggningar och årtag med förhållnings

order om att köra mycket, men hålla i 
Fårösundet. Även Hoburg, SVK 13, ska 
provköras och vi turas om. 

Nästa övning ägnas åt att stäva tross  
båt runt en farledsboj. Alla elever, en efter 
en svettas och klarar ett kvarts varv men 
inte mer. När så alla har fått prova på 
skrattar Kenta Svensson på sitt bullrande 
hjärtliga sätt och berättar att inte han  
heller har klarat av manövern. Det visar 
sig att bara vara en förövning inför man 
över bordövningen.

Sjöräddningssällskapet. Vi får en kort 
introduktion i deras nyrenoverade fina 
lokal och sen bär det iväg med den båten. 
Vi får alla prova på att manövrera, köra 
fort och sakta och även här prova på  
“virrepinnen” det vill säga att stäva runt 
en farledsboj. Nu var detta lite lättare 
med en jetstyrd båt än med en tung 
trossbåt och även om inte alla klarade 
hela varvet så var det en nyttig övning.

Fartygsförlagd på Gotland

INGET SOCKER
I Visby ligger också den gamla Socker
silon. I dag innehåller den inget socker 
utan en klättervägg och övningsplattform 
för övergivande av fartyg. Vi fick där 
prova på att åka strumpa, som är ett slags 
lodrätt tygrör med förträngningar för att 
minska farten. Därefter blev det slide
banan som är en mjuk rutschbana. Land
ningen gjordes i stora livflottar. Efter 
leken inomhus var det pyroteknikens tur. 
Rök och ljusfacklor ackompanjerade av 
ett glatt mistlurstut från Gotlandsfärjan. 
Det var en nyttig kunskap att lära sig hur 
man hanterar nödsignalerna och hur 
varma de kan bli.

Intensiva dagar med fantastiska 
instruktörer och första halvan av kursen 
var avklarad.

Jag tog flyget hem och hann med en 
KFÖ för att efter två veckor vara tillbaka 
på Gotland och denna gång kunde jag 
embarkera Hoburg i Visby hamn. I Visby 

Jane Lena Lundin styr sjöräddningens båt. Foto: Josefin Stanicki

Josefin Stanicki var med på Gotland. Här är hennes berättelse.
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hamn låg också skolskeppet Gladan och 
det ordnades rask ett besök där. 

SKÄRGÅRDEN
Den andra veckan skulle tillbringas 
mestadels i Stockholms skärgård. Men 
innan resan över till fastlandet övade vi 
Klintehamn tur och retur. 

Första anhalt på fastlandet var  
Västervik. Havet suger och resan tog sin 
tid. Men självklart hade Kenta och  

Josefin Stanicki åkte från Gotland till Känsö. Foto: Per Lunqe

att erbjuda. Färden gick sen vidare till 
Märsgarn där det blev grillat på höjden 
med milsvida utsikt. Middag och vila för 
att senare på kvällen köra det så kallade 
dalarödiscot, det vill säga mörker
navigering runt Dalaröskans. Efter den 
nattliga övningen fick vi elever sovmorgon  
och vaknade sakta av kaffedoft och 
mullrande motorer när våra befäl körde 
in mot Berga för att bunkra. 

Tillbaks till Märsgarn hade vi vaknat 
ordentligt och det blev dags för bogser
övning med en trossbåt som anlände.

ROLIGT
Tiden går så otroligt fort när man har 
roligt tillsammans. Vägen tillbaka till 
Gotland blev skumpig och blöt. Men vad 
gjorde väl det när vi fick vara tillsammans 
ombord.

Sista kvällen blev det en avskedsmiddag  
med skratt och glädjetårar i Bölet, lokalen  
i marinhamnen Fårösund. Jag vill tacka 
Gotlands Sjövärnskår för det fantastiska 
bemötandet och allt extra som jag fick 
vara med om. Gotland har fastnat i mitt 
hjärta för alltid.

För er som nu har blivit nyfikna på 
Gotland så kommer Gotlands Sjövärns
kår i höst att anordna Båttjänst 1 som 
enda anordnare av denna kurs i år. Så 
skynda er och ansök! 

Text: Josefin Stanicki,  
Göteborg Sjövärnskår

KC Christer Wallin ordnat så att vi får äta  
riktigt gott. Sjövärnskåristerna Magnus 
och Malin driver restaurangen “Våran 
Krog” inte långt från gästhamnsplatsen 
i Västervik. Styrbords matlag kunde ta 
ledigt och vi åt gott i trevlig miljö på 
restaurangen. 

Nästa anhalt blev Arkösund. Ett pytte  
litet samhälle med fantastiska villor 
med tinnar och torn och en butik som 
sådär utanför säsongen hade ganska lite 

FÖRST EN RÄTTELSE:
I förra Sjövärnsposten var jag ord

förande. Ordförande är fortfarande 
Svante Roxström. Vad har hänt sen sist 
hos SVK Östergötland, SVK Ö?

703 nämndes i förra Sjövärnsposten, 
i slutet av artikeln med ett par ord bara. 
Men nu har det hänt säker. Hon togs upp 
i Norrköping hos Buchek i slutet av 2018. 
Som ni ser på fotot. Efter 12 år i vattnet 
så såg hon inte vacker ut.

I april fick vi beviljade pengar till 
renoveringen. Bycheks mannar började 
med att tjockleksmäta plåten. Döm om 
vår förvåning så var plåten näst intill 
intakt sen förra mätningen för 12 år  
sedan. Inget behövde åtgärdas. Steg för 
steg började vi skönja vilken skönhet  
hon är.

703:an får upprustning

När det yttre är färdigsminkat, börjar 
vi med det inre. Som ni alla vet, är det 
inre viktigast. Nästan allt gammalt ska 
bort. Men en del ska bevaras som är 
703:ans själ och identitet.

Vår förhopp
ning är att hon 
får stå till tjänst 
åt Hemvärnet 
nästa vår. Men 

703:an med intakt  
plåt och före mål
ning. Foto: Mats 
Grenstadius

det får ta den tid det tar. För det är hon 
värd.

Det var allt från SVK Ö.  

Text: Mats Grenstadius
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MED ETT VÄXANDE intresse och fokus  
på utvecklingen av det ”nya” totalförsvarets 
såg jag en möjlighet att fördjupa mig på 
området och då inte minst för att kunna 
stötta våra kårer ute i landet vid olika event.

Under sju dagar fick jag på Fårö kurs
gård förnyad kunskap inom områden som; 
hur att arrangera ett event med fokus på 

Totalförsvarsinformation – kurs på Fårö kursgård 

totalförsvarsinformation och för detta 
behöver man kunskap om internationella 
aktörer och omvärldsläget. Vidare infor
mation om Försvarsmakten och den civila 
beredskapen. I kursplanen fanns det också  
temat politiskt islam och terrorism samt  
media och påverkansoperationer. Kursen 
varvades mellan föreläsningar och grupp  

Totalförsvarsgänget på Fårö. Foto: Mats Hansson 

HMS HALLAND genomförde ett kortare 
besök i Visby för att stödja Försvarsmaktens  
deltagande på Almedalsveckan. Utöver 
allmän försvarsupplysning genomfördes 
även ett antal riktade besök ombord 
syftandes till att informera om marinens 
förutsättningar och utmaningar idag och 
i framtiden.

Sjövärnskårens SVK 13 Hoburg med 
sjövärnare ingående i 323 Båtplutonen hade  
kvällen den 3 juli uppgiften att assistera 
ubåten ut ur Visby hamn.

Båtplutonens personal bjöds ombord 
på Halland för att med ubåtens FC och 
däcktjänstledare diskutera och informera 
om tillvägagångsättet vid bogsering av ubåt.  
Dessutom bjöds vi på en trevlig rund
vandring ombord inkluderande ubåtskaffe.

Fartygstrafiken in och ut ur hamnen 
var den kvällen mycket tät, inte bara 
Destination Gotlands båtar utan även 
kryssningsfartyg och Viking Line MS 
Cinderella, samt naturligtvis ett antal 
fritidsbåtar. De större fartygens propellrar/ 
vattenjetaggregat rörde kraftigt om vattnet 

arbete, geografiskt fokus – inte oväntat 
Gotland. 

Då jag var ensam med marin operativ 
bakgrund och kursledningen kom från 
armén, hade man valt ett scenario med 
fokus på landarenan, så utrymme för  
exempelvis ubåtsattacker mot en presumtiv 
invasion fanns inte med, kanske logiskt 
för då hade det inte blivit så mycket spel. 

Sammanfattningsvis en bra kurs med 
ett ambitiöst program med långa dagar. 
Bland kursdeltagarna tyngdpunkt på hem 
värnsfolk samt vissa från andra frivilliga  
organisationer. Vädret inbjöd ej till några 
utomhusaktiviteter, mycket regn, 14 grader 
så tiden i föreläsningssalen kändes ej fel. 
Bra tillfälle att nätverka med andra med 
anknytning till Försvarsmakten.

Under hösten genomförs årets reste
rande tre korta Totalförsvarsinformations
kurser som jag rekommenderar till alla 
kårer och då gärna med deltagare yngre 
än 40 år: 6 september i Stockholm,  
15 november i Karlskrona samt  
22 nov ember i Lycksele. Anmälan till 
kansliet och då utbildningsmailen. 

Text: Mats Hansson

Halland drogs av Gotlands Sjövärnskår
i hamnbassängen med kraftiga vatten
strömningar som följd. Av dessa anled
ningar sköts ubåtens avgångstid upp drygt 
en timme.  

Hoburg drog ut ubåten från kajen i inre  
hamnen och var därefter beredd att vid  
behov assistera vid trängre passager, dock  
klarade ubåtsbesättningen galant att ta sig  
ut hela vägen och mellan de yttre våg  

brytarna tackade vi varandra och önskade 
trevlig seglats.

Efter uppdraget fortsatte Hoburg till 
Hemmahamnen i Fårösund. Hoburgs 
besättning var överens om att det var ett  
nyttigt och kul uppdrag som vi gärna ställer  
upp på fler gånger om behov uppstår. 

Text: Christer Wallin

HMS Halland stävar ut mot nya uppdrag efter assistans av Gotlands Sjövärnskår. Foto: Sjövärnskåren Gotland
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SOMMARSKOLORNA har genomförts på  
ett bra sätt och tillfört Sjövärnskåren nya 
duktiga ungdomar. Vad kommer därefter  
att hända under kommande höst? Riks
förbundet kommer i slutet av september 
att ha sin årliga ordförandekonferens. 
Denna gång är temat totalförsvar, men 
det kommer även att ske en återkoppling 
till förra årets konferens på Känsö, d.v.s. 
då tyngdpunkten var lagd på ömsesidig 
information och interna kontakter samt 
rapportering.

Parallellt med ordförandekonferensen 
genomförs ungdomsledar och valbered
ningskonferenser, den sistnämnda med 
ett stort inslag av utbildning. Det är ett 
önskemål från stämman 2018 att större 
tyngd läggs vid utbildning av valberedare. 
Ungdomsledarkonferensen kommer vid 
en punkt att dra erfarenheter och  
slut satser från årets rikstävlingar, vilka 
genomfördes med en delvis ny inriktning.

FARTYGSFRÅGOR
Samma helg kommer Riksförbundets 
styrelse att ha möte, under vilket resultat 
av sommarskolorna, eventuellt nya skol
chefer, ISCE, nya följebefäl, höstens verk
samhet, och utbildningskonferenserna 
samt fartygsfrågorna, ska gås igenom.

Det blir för många en späckad helg 
efter som vi dessutom har en redar  
konferens, vilken i dagsläget är mycket 
viktig med hänsyn till våra fartygs fram
tid. Vi har tidigare angivit att samtliga 
redare måste vara representerade.

Förhoppningsvis hinner vi i början  
av oktober ha ett möte med våra inter  

natio nella följeofficerare för att dra erfaren  
heter inför kommande ISCAkonferens. 
Årets erfarenheter från Hongkong har, 
som vi redan erfarit, ett visst mått av 
spänning i sig med inställda flyg m.m. på 
grund av demonstrationerna.

OKTOBER
Vi kommer att ha en dialog med Försvars
makten första veckan i oktober om 
kommande uppdrag. Troligtvis kommer 
den att bli relativt omfattande eftersom 
Högkvarterets nya organisation har slagit 
igenom med helt nya personer som mot
parter. Vi kommer att ödmjukt få känna 
oss fram för att hitta bra samarbetsformer. 
Motsvarande dialog med MSB klarades 
av strax innan denna upplagas utgivande.

Den 9 oktober anländer 38 represen
tanter från 14 länder till den så kallade 
ISCAkonferensen. Den kommer att ske 
i Stockholm med Drottning Victorias 
Örlogshem som fast punkt. Ett tema för 
konferensen kommer att vara säkerhet för  
våra ungdomar vid utbytena. Konferens
deltagarna ska även få möjlighet att se lite  
av Stockholm samt göra besök på hemorts  
utbildningen vid Karlberg och 4:e Sjö
stridsflottiljen. Sist vi stod värd för  
konferensen var 2008, men då i Karlskrona.

UTBILDNING
Efter oktober är det dags för de två 
utbildningskonferenserna. Det är samma 
konferens som sker vid två tillfällen för 
att samtliga kårer ska kunna delta. Helst 
borde de kallas för utbildnings och upp  
dragsdialog. Det är nämligen då som 

Till hösten väntar möten där beslut ska fattas. Foto: Per Lunqe

Vad gör vi efter  
sommarskolorna?

fördelningen av kommande uppdrag till 
de lokala kårerna genomförs. Med andra 
ord ett viktigt tillfälle för våra kårer att ta 
till sig uppgifter. Normalt har vi haft en 
av konferenserna i Stockholm och en i 
södra Sverige.

Vi har ytterligare en konferens under 
hösten, skolchefskonferensen där erfaren
heter ska torgföras från sommarskolorna. 
Den blir i år extra intressant av flera skäl. 
Försvarsmakten har ju gjort försök med 
egna fartyg på tre sommarskolor och vi 
själva har provat att starta ytterligare en 
skola för att ta emot de ungdomar som 
annars inte hade fått plats. 

Vid olika tidpunkter kommer övningar  
att genomföras med uppdrag från MSB.  
Den ena övningen sker i Roslagen den  
2 november och den andra i Härnösands
trakten på tid som ännu inte har bestämts. 
De här övningarna är för oss viktiga 
eftersom de utgör en del i ett totalförsvars 
och kristänkande. Statsmakterna gör 
stora ansträngningar och avsätter medel 
till alla frivilliga försvarsorganisationer för 
denna verksamhet. Avsikten är att temat 
för ordförandekonferensen kopplat till 
övningarna ska ge ett helhetsperspektiv 
på civil beredskap och behov av resurser 
vid olika händelser.  

Text: Olle Andersson,  
styrelseordförande Sjövärnskåren

Totalförsvarsinformation – kurs på Fårö kursgård 
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Posttidning B

PER LUNQE. En man som ofta dyker upp  
på Sjövärnskårens olika verksamheter med  
sin korthuggna söderdialekt och ett namn 
som ofta dyker upp i Sjövärnsposten. 
Vem är han egentligen, vår redaktör för 
Sjövärnsposten sedan 2015? I samband 
med att han i år fyllde jämnt tog vi 
chansen att ta reda på det.

Du är nyligen fyllda 60 år. Hur känns 
det?

– Faktum är att det känns bra. Man 
måste acceptera att man blir äldre, men 
jag umgås mest med yngre människor 
och man blir ju inte äldre än dem man 
relaterar till.

Berätta om vem du är och om din 
bakgrund.

– Jag hade en fin barndom. Vi flyttade 
runt en del pga. pappas chefsjobb inom 
kemiindustrin. Vi bodde i Norrland, Skåne  
och sedan utanför Norrköping där jag 
trivdes bäst p.g.a. naturen. Min bror Pål,  
en kompis och jag drev en kiosk i 
Kolmårdens djurpark från det vi var 15 
och några år framåt. Jag är väl lite av en 
entreprenör, men tycker mera om att 
driva projekt än att tjäna pengar.

Och därefter blev det värnplikten?
– Ja, efter gymnasiet på Naturlinjen 

gjorde jag värnplikten på K4 (Norrlands
jägarna, red anm). Det var den bästa skola 
jag gått på med många utmaningar. Jag 
har fortfarande kontakt med många 
lumparkompisar. Efter kadettskolan åkte  
jag och en kompis till USA och fick möjlig  

heten att komma in på Ranger School, 
vilket är väldigt svårt men majoren Mertil 
Melin ordnade det. Jag skrev reportage 
om det hela i Norrköpings tidningar. Det 
var kul.

Vad hände sedan då?
– Jag gick ett par år på Handels, men 

slutade och det var bra, gillar inte affärs
journalistik. Jag fick jobb på en liten 
försvarstidning. Jag träffade min blivande 
fru Judith. Vi fick barn och 1995 började 
jag jobba på FOA (nu FOI, red anm) som 
pressansvarig och internredaktör. Något 
som jag tyckte var väldigt spännande.  
Sedan 2009 arbetar jag som frilansskribent.

Hur och var väcktes ditt stora intresse 
för att skriva?

– Under skoltiden var jag ordförande 
för en MSUförening och skrev debatt
artiklar om betygen i Norrköpings 
tidningar. Det var nog där skrivintresset 
startade. Det mesta jag skriver är journa
listiskt, vilket jag har nytta av även när 
jag skriver skönlitterärt och filmmanus. 
Jag har liksom ett driv inom mig att jag 
måste skriva. Jag är sämre på att prata.

Du skriver filmmanus också.
– Ja, jag skriver mest i genren skräck 

och dramathriller, men också komedier. 
Både kort och långfilmer. Jag har jobbat 
ihop en bra portfölj nu att presentera för 
filmbolag, men är ännu inte producerad. 
Har just levererat fem loglines, korta 
beskrivningar på lika många manus, till 
Sveriges största filmbolag.

Hur kom du att jobba för Sjövärns
posten?

– I samband med ett möte med 
Försvarsutbildarna fick jag reda på att 
Sjövärnsposten sökte en redaktör. Jag har 
alltid gillat havet och seglade mycket när 
jag var yngre, så jag är väldigt glad att jag 
fick uppdraget. Men jag skriver också för 
Försvarsutbildaren och Fredsbaskern.

Vad tycker du är viktigt i arbetet med 
Sjövärnsposten?

– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram 
berättelser från andra skribenter inom 
orga nisationen och jag blir väldigt glad över  
att få in roliga texter. För egen del är turerna 
till sjöss det bästa med Sjövärns kåren.

Hur ser du på framtiden?
– Jag vill gärna fortsätta att jobba med 

Sjövärnsposten och de andra försvars
tidningarna. Det vore roligt att konsulta 
som press ansvarig på en myndighet. Och 
innan jag dör ska åtminstone ett av mina 
filmmanus bli filmat. 

Text: Annicka Engblom,  
förbundsordförande

Per Lunqe om att vara redaktör för Sjövärnsposten 
och annat han har för sig. Foto: George Lunqe

Profilen 
Redaktör för  
Sjövärnsposten  
– Per i korthet


