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Omslagsbild
Sjövärnskåren har genomfört Social Patrol 
under sommaren på uppdrag från MSB. 
Foto: Gävleborgs Sjövärnskår

Ledaren 
Sommaren 2020 blev 
inte som vanligt 

I HELA SAMHÄLLET satte corona
pandemin stopp för många verksamheter  
och evenemang, så också för våra  
sommarskolor. Försvarsmakten drog 
tillbaka stödet till samtliga Frivilliga  
försvarsorganisationers verksamheter 
vilket medförde, som du redan känner  
till, att sommarskolorna inte kunde 
genomföras. Riksförbundet har haft 
möten med samtliga tilltänkta skolchefer 
och representanter från lokala kårer för 
att hitta lösningar hur verksamheten i 
höst och kommande vår på bästa sätt ska 
kunna genomföras. I sammanhanget är 
det glädjande att se och höra alla kreativa 
lösningar som finns för att hitta sätt att 
ge både ungdomar och vuxna en  
verksamhet som kan anpassas till de 
förhållanden som nu råder. Att vår  
verksamhet kommer att se annorlunda ut 
i framtiden kan vi nog vara överens om. 

På temat kreativa lösningar tog vi 
fram ett informationsblad för att kunna 
delas ut av lokala kårer till sjöfarare längs 
kusten. Grunden var information och 
rekommendationer från bland andra 
Folkhälsomyndigheten som komplet
terades med information om hur vi ska 
njuta av skärgården på ett säkert sätt.  
Läs mer om informationsbladet och det  
arbete som några lokala kårer gjorde 
under sommaren längre fram i tidningen.

Alla ungdomar som var antagna till 
olika kurser under sommaren bör ha 
fått information från kansliet om hur 
fortsättningen av hösten och våren 
preliminärt kommer att se ut. Det är 
fortfarande många osäkerheter som 
pandemin orsakar. De lokala kårerna har 
från hösten ansvar för kontakten med 
alla ungdomar och återkommer med 
mer information om hur verksamheten 
kommer att genomföras. Här behöver vi 
alla vara ödmjuka för att det finns lokala 
skillnader för att genomföra exempelvis 
utbildning. Här kan digitala verktyg vara 
ett alternativ där det fungerar.

Vår viktiga vuxenverksamhet behöver 
också fortsätta där så är möjligt. Även här 

ska myndigheternas rekommendationer 
följas men med gemensamma krafter kan 
vi hitta lösningar tillsammans. 

Ordförandekonferensen i början av 
oktober kommer att ha rekrytering som 
huvudtema. Andra viktiga områden vi 
behöver diskutera är att lägga upp riktlinjer 
för kommande år men även en strategisk 
inriktning för framtiden. Jag hoppas att 
vi till skillnad från förbundsstämman får 
möjlighet att ses ”på riktigt”. Men osvuret 
är bäst då vi fortsatt kommer att behöva 
förhålla oss till de riktlinjer som ges ut av 
ansvariga myndigheter. Det hoppas jag 
att alla håller med om. Mats Hansson, 
vår Generalsekreterare, har aviserat att 
han kommer att lämna sin tjänst i början 
på nästa år. I slutet av tidningen finns 
en annons för rekryteringen av ny GS. 
Intresserade uppmanas att söka tjänsten.

Tills vi ses igen – håll avstånd och 
tvätta händerna men passa även på att 
njuta av den sommar som förhoppnings
vis håller i sig en stund till.

Text: Anders Kallin,  
Styrelseordförande
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EN ÄNDRING i Kustbevakningens 
instruktion som regeringen beslutat, 
tydliggör Kustbevakningens stöd till 
Polismyndigheten vid insatser mot 
bland annat terrorism. Det skriver  
Kustbevakningen på sin webbplats.

Ändringen som görs är kopplad till 
en ny förordning som ger ytterligare 
möjligheter till samverkan med Polis
myndigheten gällande sjötransporter, 
lufttransporter samt flygspaning. Den  
nya förordningen trädde i kraft 1 augusti 
2020. 

Kustbevakningen har sedan 2006 
lämnat stöd till Polismyndighetens 
insatsstyrka i form av specialutbildade 
båtförare. Den nya regleringen innebär  
att det i författningstext tydliggörs vilken  
typ av stöd som avses samt under vilka 
omständigheter stödet ska lämnas. 
Bland annat framgår att Polismyndig
heten får begära stöd om resursen 
är nödvändig för ett effektivt genom
förande av en polisiär insats mot 
terrorism.

Kustbevakningen  
och polisen 

I STORMBYAR KASTADE korvetten 
HMS Karlstad loss från Karlskrona 
örlogshamn. På själva nationaldagen 
sattes kursen mot den stora marin
övningen Baltops. Under elva dygn 
övade besättningen tillsammans med 
partners från 18 andra nationer.

Baltops (Baltic operations) genom
förs årligen sedan 1972 av USA:s flotta  
inom ramen ”in the spirit of Partnership  
for Peace”. Årets övning genom fördes 
i södra och sydöstra Östersjön. Sverige 
har deltagit i övningen sedan i mitten 
av 1990talet. För svensk del syftar 
deltagande i övningen till att utveckla 
förmågan att genomföra marina opera  
tioner tillsammans med andra för  
säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet.

För besättningen på HMS Karlstad 
började losskastningsdagen med sång. 
Dels för en av besättningsmedlem  

Nitton nationer övar tillsammans
marna som fyllde år men naturligtvis 
även nationalsången, nationaldagen till 
ära. Magnus Almqvist är fartygschef 
på Karlstad:

– Under övningar som Baltops får 
vi möjlighet att öva i större styrkor på 
ett annat sätt än när vi övar nationellt, 
med bara svenska marinen. Vi kommer 
att öva strid i alla tre dimensionerna, 
under ytan, på ytan och i luften. Det 
säger Magnus Almqvist på Försvars
maktens webbplats.

Under Baltops 20 övar Sverige till
sammans med ett antal Natoanslutna 
länder genom det partneravtal vi har. 
Därigenom stärker vi relationen och 
förbättrar samarbetet med våra  
partners. Den viktigaste samarbets
partnern för Sverige är Finland men 
även USA är mycket viktig.

Det stora amerikanska fartyget USS Mount Whitney i bakgrunden, sedd från HMS Karlstad.  
Foto: HMS Karlstad/Försvarsmakten

Polisen får fler ögon från ovan med kustbevaknings
flyget i ökat samarbete. Foto: Kustbevakningen

Ny båt för sjöräddningen på Värmdö ska rädda liv
DEN 1 JUNI startade Sjöräddnings
sällskapet en ny station på Värmdö. 
Det möjliggjordes genom en donation 
av en nybyggd räddningsbåt. En tränad 
besättning finns på plats sedan 10 år  
tillbaka. Det skriver Sjöräddnings
sällskapet på sin webbplats.

Den nya båten kommer att bli  
ett viktigt tillskott till Sjöräddnings
sällskapets möjlighet att rädda liv i 

Stockholms skärgård. Det är en helt ny  
åttameters öppen båt i Sjöräddnings
sällskapets Gunnel Larssonklass.  
Samtidigt startar alltså den nya  
stationen RS Värmdö.

Den besättning som finns på plats 
har tidigare ingått i räddningsstationen 
på Möja. Under ett årtionde har  
stationen haft en brygga på Djurö,  
där en äldre båt varit stationerad.

– Att vi nu får bli en egen station 
betyder väldigt mycket för de som 
behöver vår hjälp, men också för oss 
som är frivilliga sjöräddare på Värmdö. 
Vi finns här dygnet runt, året runt, säger 
Thomas Brzezinski, stationsansvarig 
för RS Värmdö, på webbplatsen.

Räddningsstationen på Möja fort
sätter sin verksamhet som tidigare.
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MATTIAS SANSEOVIC bytte jobbet 
som dykinstruktör i Thailand mot att bli 
sonaroperatör på HMS Koster. Mattias 
är en skåning som tycker att Försvars
makten är rätt plats för att hinna 
stanna upp och fundera över livet.

Mattias stoppar tidtagaruret, kontrol  
lerar att pålsteken är korrekt knuten 
och ger sin elev en klapp på axeln. Hon 
är godkänd på testet. Mattias är korpral  
till graden och jobbar som sjöman om
bord på HMS Koster. Just i dag är han 
instruktör för nyanställda sjömän som 
ska lära sig rädda varandra om någon 
skulle trilla överbord.

– Bra utbildning är A och O för den 
verksamhet vi håller på med. Just nu 
genomförs en tre veckor lång utbildning  
där vi lär våra nyanställda sjömän hur  
fartyget fungerar. Det är viktigt att alla i 
besättningen vet var allting ombord  
finns, vad det heter och hur det används.  
Ute till havs finns ingen hjälp att få och  
vi måste ge oss själva ett försprång 
om det skulle hända någonting, säger  
Mattias, på Försvarsmaktens webb
plats.

Den tidigare elitsimmaren från 
Kristianstad går pedagogiskt igenom 
hur räddningsdräkten och alla tillbehör 

Från dykbåt i Thailand till örlogsfartyg
i Östersjön för Mattias

fungerar. Först får eleverna testa i sim
hallen. Sen är det utomhus som gäller.

– Det är utvecklande och roligt att 
utbilda, framförallt den här utbildningen. 
I morse visade jag utrustningen för 
dem för första gången. Nu hoppar de 
tveklöst från fartyget och klarar målen 
att rädda en nödställd i vattnet, det är 
kul att se skillnaden på individnivå.

Efter fem säsonger som dykinstruktör 
i Thailand var det längtan efter lite lugn 
och ro hemma i Sverige som förde 
Mattias till Fjärde sjöstridsflottiljen. 
Han sökte grundutbildning och två 
veckor senare stod han i uniform för 
första gången.

− Att jag skulle trivas så här bra 
trodde jag inte. Här har jag tid att  
stanna upp och reflektera över mig själv 
till skillnad från tidigare när jag reste 
mycket. Ombord på ett fartyg jobbar 
vi väldigt nära inpå andra människor 
och man blir ödmjuk för varandra. Jag 
tänker mer på vad jag säger och har 
lärt känna mina kollegor på en djupare 
nivå, det är utvecklande, säger Mattias.

Text: Melina Westerberg,  
Fjärde sjöstridsflottiljen

ADAM MANGIALARDO och William 
Lönner har båda två nyligen avslutat 
sin värnpliktsutbildning som strids
båtsförare vid Amfibieregementet i 
Göteborg. Till hösten har de, samt 
resterande sex som också genomfört 
stridsbåtsutbildningen i Göteborg, sökt 
och fått anställning vid förbandet.

– Att vi alla ville söka anställning 
beror mycket på att vi var en otroligt 
tight grupp som verkligen trivdes med 
varandra. Vi har haft sjukt bra befäl 
som gett oss den bästa grunden att 
stå på, vi har utvecklats tillsammans 
och känner oss väl förberedda för det 
här, säger Adam, på Försvarsmaktens 
webbplats.

Till en början var det dock inte själv
klart för någon av dem att fortsätta 
inom Försvarsmakten efter utbildningen.

– Jag har alltid tänkt att jag ska 
plugga vidare, det har varit självklart. 
Men sen när jag kom in i det här och 
började köra båt och förstå helheten 
så kändes det liksom helt sjukt att man 
kan ha det här som sitt yrke! Det är så 
otroligt roligt och utvecklande, jag vill 
inte lämna, jag vill bara bli ännu bättre 
på det här, säger William.

Inte heller för Adam var det själv
klart, men även han lockades av att få 
utvecklas vidare i rollen som strids
båtsförare och som individ.

– Det är inte bara ens färdigheter 
som kommer bli bättre, jag har växt så 
otroligt mycket som människa under det  
här året och även där ser jag fram emot 
att utvecklas ännu mer, säger Adam.

Stridsbåtsförare med 
sikte på framtiden

Adam Mangialardo och William Lönner, värnpliktiga 
stridsbåtsförare vid Amfibieregementet i Göteborg. 
Foto: Clara Hägg/Försvarsmakten

SJÖVÄGARNA TILL LULEÅ rustas för 
framtidens transportbehov. Malmtrans
porterna från gruvorna i norra Sverige 
och Finland till kunderna runt om i 
världen närmar sig kapacitetstaket. Det 
skriver Sjöfartsverket på sin webbplats. 

Malmen som bryts i regionen skeppas  
ut från Narvik och Luleå till stålverk 
runt om i världen. Bättre kapacitet 
för utskeppning via Luleå är det enda 
realistiska alternativet för den ökade 
produktionen på malmfälten. De två 
utskeppningshamnarna kompletterar 
också varandra i händelse av trafik
störningar.

Större fartyg är till nytta för miljön 
genom lägre bränsleförbrukning och 

Mer malm på köl från Luleå
utsläpp per transporterat ton gods. 
Planerade åtgärder innebär också  
ökad sjösäkerhet eftersom sjövägarna 
till Luleå uppgraderas till att följa  
Transportstyrelsens rekommendationer 
och internationella riktlinjer för ut
märkning och säkerhetsmarginaler.

Med Luleåprojektet höjs kapaciteten 
så att man sommartid kan ta emot  
fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton 
mot dagens maximala 55 000 ton. Med 
tanke på att malm är lågvärdigt gods är 
det lätt att inse hur viktigt det är med 
hög lastkapacitet. Det gäller för övrigt 
även transporterna av kol till stålverket 
i Luleå.
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ROSLAGENS SJÖVÄRNSKÅR lever upp  
till ansvaret att vara en del av total
försvaret och krisberedskapen. Kris blir 
det för sjöfarare som råkar i nöd till sjöss. 
Med avtalade 30 minuter från larm till att 
kasta loss är Roslagens sjövärnskårister 
en viktig del av sjöräddningen. 

Norrtelje Tidnings reporter Ebba 
Kulneff bytte till sjöställ och följde med 
på en sjöräddningsövning. Så här skriver 
Ebba: Hon börjar med att fråga Malin 
Söderhaw varför hon är med.

– Jag känner mig mer hemma på sjön 
än utanför, säger Malin som utbildar sig 
för att kunna bli ordinarie besättning på 
Roslagens Sjövärnskårs Stridsbåt 90.

FLÄKTAR
Just idag är det lätt att förstå känslanhavet 
och himlen tävlar i vackrast blå och det 
är riktigt varmt. När Janne Ernstgård, som 
är ordförande och jouransvarig, sätter 
fart på Stridsbåt 90E fläktar det friskt.

Med ombord finns också Joakim 
Wohlfeil och Johan Lindroth. I dag står, 
förutom patrullering, övning på schemat.
Sjövärnskåren räddar nödställda till  
havs, dessutom hjälper föreningen rädd
ningstjänsten att transportera brandmän 
och med att själva släcka bränder på öar.  
För att hålla kunskaperna fräscha simuleras 
idag en brand på en ö en bit nedanför 
Furusundsleden.

GUMMI
Gummi i fören och direkt under båten 
gör att den går att köra tätt mot ön utan 
att gå sönder. Malin Söderhaw hoppar i 

land tillsammans med Joakim Wohlfeil 
och en brandslang.

– Ja, precis så där bredbent ska man 
vara. Ser du att det brinner där i de 
buskarna? instruerar Joakim Wohlfeil 
och pekar på en tänkt brand som Malin 
Söderhaw får ”släcka”.

Vattnet hinner inte spruta länge  
innan Johan Lindroth berättar att plast
munstycket vid pumpen har spruckit. Det  
är tur att det är en övning konstaterar 
samtliga ombord. Ett nytt munstycke 
beställs raskt.

UNDERHÅLL
Sjövärnskåren får inte pengar för att  
underhålla båtarna. Genom donationer 
och egenhändigt utförda reparationer 
lyckas kostnaderna hållas nere. Strids  
båt 90E har en underhållsbudget på  
350 000 kronor om året hos Sjövärnskåren. 
När samma båt gick hos marinen la de i 
sin tur årligen över en miljon kronor på 
underhållsarbete.

– Vi gör mycket själva. Men om man 
ska ha kvar verksamheten på sikt måste 
vi få till en bättre finansiering, säger 
Janne Ernstgård.

Malin Söderhaw har fått på sig en torr   
dräkt. Hon ska strax hoppa i vattnet, för att 
låta besättningen öva på att få upp henne.

– Det är också för att få testa hur det 
är att ha dräkten i vattnet. Ofta behöver 
man gå i vattnet själv vid räddning, då 
är det bra att veta hur den funkar, säger 
Joakim Wohlfeil.

Dräkten är full med luft. Malin  
Söderhaw stoppar in två fingrar vid 

halsen och släpper ut en del medan resten  
av besättningen tar ett varv. Väl tillbaka 
lyfter besättningen upp henne på en bår.

– Personer som legat länge och blivit 
nedkylda i vatten ska inte ha huvudet 
rätt upp, det kan leda till att de dör, säger 
Joakim Wohlfeil.

SAMARBETAR
Roslagens Sjövärnskår samarbetar med  
räddningstjänsten, Sjöfartsverket och 
Kustbevakningen för sjöräddning. För 
drygt tre år sedan flyttade Kustbevak
ningen från Furusund till Vaxholm och 
i och med det så blev området mellan 
Kapellskär och Ljusterö utan ordinarie 
sjöräddningsresurser. Därför flyttade 
Sjövärnskåren för två år sedan sin Strids
båt 90 från Räfsnäs till Hysingsvik för att 
på så sätt täcka upp det området.

Båten patrullerar ett varv innan den 
rör sig mot kajen igen. Vid bron mellan 
östra och västra Lagnö, vid Klintsundet, 
vevar en man upp en öppning i bron för 
att låta Sjövärnskårens båt passera. På de 
dryga två timmar som Norrtelje Tidning 
är med ut kommer det inte några larm.

Senare under dagen fick Sjövärnskåren 
däremot rycka ut och bogsera en drivande 
båt. Och en sjunkande båt hjälp att 
pumpa ut vatten i närheten av Svartnö.

– De man hjälper är otroligt tacksamma. 
Det gör det här ideella arbetet värt det, 
säger Janne Ernstgård.  

Text: Ebba Kulneff/Per Lunqe

Sjöräddning i Roslagen:
Norrtelje Tidning  
följde med 

Malin Söderhaw simulerar man över bord. Foto: Ebba Kulneff
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ROSLAGENS SJÖVÄRNSKÅR lämnar 
kaj vid Hysingsvik för sjöräddning, sjuk
transporter och räddningstjänstuppdrag. 
Från april till slutet av juli har kåren 
ryckt ut på 18 larm. Vi ringer kårens 
ordförande Janne Ernstgård som svarar 
i stridsbåten på övning och patrull vid 
Ljusterö. Bättre imorgon. 

Nytt samtal nästa dag. Janne berättar 
om jourberedskapen. 15 medlemmar är 
med. Två till fyra rycker ut. Avtalad till 
från larm tills att båten lämnar kaj är  
30 minuter.

– Vi ligger på max 15 minuter, oftast 
går det på 8 till 10 minuter, säger Janne.

AVTAL
Kåren har avtal med MSB, med Region 
Stockholm, Räddningstjänsten i Norrtälje 
och Sjöfartsverket men inte med Kust
bevakningen.

– Vi skulle gärna vilja ha ett operativt  
samarbete med Kustbevakningen.  
Övningar har vi haft tillsammans och de 
har gått bra.

Sjövärnsposten rapporterade i årets 
första nummer om en vecka med 
Sjövärnskåren i Roslagen. Där var  
Kustbevakningen med på en eftersöks
övning med fartyget KBV031 och 
besättning. För besättningen var det  
en av två årliga eftersöksövningar och 
befälhavaren ombord KBV031 gillade 
både övningen och Sjövärnskårens 
förmåga att hitta frusna figuranter  
utspridda på öar utanför kårens bas, 
Yttra Hamnskär. Janne hoppas nu på en 
skarp fortsättning.

LÄNSPUMP
Kåren åker på sjöräddning, utlarmade av 
JRCC. Har ni gjort skillnad?

– Vi fick larm om en fritidsbåt som 
tog in vatten vid Svartnö. 

Janne och en kamrat lämnade  
Hysingsviks kaj 8 minuter senare. De var 
vid haveristen efter 12 minuter. Då stod 
vattnet i båten en decimeter från relingen.  
Länspump fram. Båten tömdes på vatten  
och tätades. Janne var själv sjöblöt. 

Kårens insats var avgörande för att båten 
inte sjönk. Belöningen?

– Fritidsskepparen var verkligen glad 
över hjälpen, säger Janne.

Däremot får inte kåren några större 
pengar för sin jourverksamhet. Normalt 
vid jourverksamhet är en fast summa 
för att stå i beredskap och en rörlig för 
utryckningar. Kåren ser gärna att upp
dragsgivarna bidrar till underhåll och 
driftskostnader för stridsbåten.

– Det är bra att våra uppdragsgivare är 
entusiastiska och de behöver oss. Men de 
måste också betala.

ÖN BRANN
Kåren täcker ett ganska stort område, 
från Kapellskär i norr till Ljusterö i söder. 

– Den är den mest befolkade 
skärgården i Norrtälje kommun.

Ni rycker ut åt räddningstjänsten?
– Ja. Senast var det brand på Räknö, 

en liten ö i skärgården där en person 
brände fjolårsgräs. Det blev inte bättre än 
att hela ön tog eld.

Larm i Roslagen
Roslagens Sjövärnskår tar ut ambulanssjukvårdare till öar med skadade. Foto: Roslagens Sjövärnskår
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Kåren kom med brandmän när elden 
stod 15 meter från husen på ön. Där 
gjorde ni skillnad igen?

– Ja. Bra samarbete med räddnings
tjänsten som hade med sig slang och 
pumpar, säger Janne.

SAMBAND
Hur gör ni med sambandet?

– Vi har Rakel och det är Erika  
Lindströms förtjänst (Erika är utbild
ningsoch utvecklingsansvarig på 
Sjövärnskårernas Riksförbund).

Erika drog i trådar och såg till att 
Roslagens Sjövärnskår fick Rakelenheter 
och med dom kommunicerar kåren med 
räddningstjänst och sjukvård.

Sjukvård?
– Vi har två lägen, prio 1 och det är 

som när ambulanser åker på uppdrag 
med blåljus på och då inte helikopter kan 
användas. Det andra är prio 2 och då är 
det inte lika bråttom.

Några covidpatienter är ännu inte 
transporterade med stridsbåten, men 
kåren har för egna medel köpt Skydds
mask 90 och skyddsdräkter. För alla sjuk
transporter finns en spineboard ombord, 
men när ambulanspersonal går ombord 
har de egen bår. 

Något för andra? När Försvarsmakten 
under pandemin drar in på frivillig
verksamhet, tycker Janne att alla  
sjövärnskårer borde göra som hans, 
sjöräddning behövs utmed hela kusten.

– Vi vill göra nytta, säger han. 

Text: Per Lunqe

Janne Ernstgård leder Roslagens Sjövärnskår.  
Foto: Privat

I MITTEN AV AUGUSTI hade Lova 
Silverräv och Torbjörn Sköldefors 
utbildning med ungdomarna i Gotlands 
Sjövärnskår. Det var sex intensiva och 
roliga dagar. Det var premiär för 2 
kronorna som kåren fått från Härnösand. 
Ungdomarna lyckades rigga två av segel
båtarna och sätta dem i vatten. Utan att 
få någon närmare introduktion tog de sig 
tvärs över hamnen till den andra kajen. 
Bra jobbat! Simprovet klarade de galant  
och de tyckte det var ganska lätt att simma 
under vatten med flytväst på.

Veckan fortsatte med blandad teori 
och praktisk utbildning om segling. 
Seglingen utfördes huvudsakligen i 
sundet utanför Fårösund. En av dagarna 
blåste det lite extra och ungdomarna 
fick bevisa att de hade sjöben. De var 
ute på olika äventyr som att följa med 
SVK 13 Hoburg och navigera lite, campa 
och besöka fyren på Bungeör. De gjorde 
studiebesök på Sjöräddningens båtar i 
Fårösund och som motion hoppade de 
trampolin.

Augustiungdomar  
på Gotland

Simprov med flytväst. 

Det var en stolt ungdomsledare som 
i slutet av veckan kunde konstatera att 
ungdomarna lärt sig otroligt snabbt. 

Text och foto: Lova Silverräv

ÖRESUND SJÖVÄRNSKÅR har under  
totalt fyra helger i juli och augusti erbjudit  
såväl nya som gamla elever möjligheten 
att i mindre grupp segla med kårens 
båtar tillsammans med en instruktör.  
Intresset har varit relativt gott och ett 
antal av de nya elever som skulle ha 
genomfört sommarskola i år har varit 
nöjda med att det funnits någon form av 
ersättning för de inställda skolorna. 

De nya elever som deltagit i segling
arna har också anmält sig för vidare lokal 
utbildning i Limhamn under hösten  
och kåren ser fram emot att under säkra 
former kunna ge dem bland annat  
utbildning för kustskepparintyg och 
VHFcertifikat. 

Text: Eric Lindgren, ordförande 
Öresund Sjövärnskår

Segling i Öresund

Instruktör och elever i kårens Karlskronavigg  
SVK Madonna på väg in från Öresund till kår
stationen. Foto: Linus Henning
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MARINEN BYGGER VIDARE på 
ubåtsjaktförmågan. Sex tidigare bevak
ningsbåtar ska vara ombyggda under 2020  
till en ny fartygsklass, spaningsbåt typ  
Djärv. Med utrustning för passiv sonar  
kommer operatörer ombord att ta fram  
akustiska underrättelser under ytan,  
främst om ubåtar och andra undervattens  
 farkoster. Spaningsbåtarna finns på Tredje 
och Fjärde Sjöstridsflottiljerna. Sjövärns
posten har pratat med fartygschefen 
Jonas Feldt på en av spaningsbåtarna, 
HMS Dristig.

Du har en ny besättning?
– Ja. Vi är nio personer ombord varav 

fyra nyembarkerade sjömän, säger Jonas 
Feldt.

KÄNNA VARANDRA
Det är Jonas Feldt själv, en sekond, 
en sonarofficer, en maskinchef, fyra 
spaningsoperatörer och en kock som har 
tillikabefattning sjukvårdare.

Vad gör ni nu?
– Nu ska vi just ge oss ut för att under 

fyra dagar genomföra fartygsutbildning  
främst av dom som är nya ombord.  
Utbildningen syftar till att lära känna 
båten och varandra, det blir ankring, 
förtöjningsövningar och olika typer av 
skyddstjänstövningar. Helt enkelt de 
första stegen mot att bli en besättning.

När blir ni operativa?
– Vi kommer att vara med på mindre 

övningar i höst och den stora ubåtsjakt
övningen nästa vår. 

TEAM
Ni är med och bygger upp en förmåga 
som saknats i Försvarsmakten sedan 
början av 2000talet?

– Ja. Och vi jobbar med ett nytt  
fartygssystem. Båttypen är en bevaknings
båt som modifieras till en modernare 
variant av de hydrofonbojfartyg som 
tidigare hade liknande förmåga, säger 
Jonas Feldt.

Med hydrofonbojar som läggs i vattnet 
från Dristig ska ljudsignaler från till 
exempel en främmande ubåt ge sonar
operatörerna en ljud och skärmbild. Ur 
detta tolkar de variabler som position, 
fart och vilken typ det är. Även ljud som 
alstras av fartyg på ytan kan detekteras 
på samma sätt.

Besättningen på Dristig är inne i en 
utbildnings och teambuildingsfas och 
Jonas Feldt ser fram emot att jobba med 
sin besättning såväl under utbildning, 
under övning som vid skarp insats. 

YRKESROLLER
Du har tre nyanställda sonaroperatörer 
och en kock som just fullgjort värnplikt 

och Sjöstridsskolan men valt att ta  
anställning i flottan. Hur snabbt kan de 
gå in i sina yrkesroller?

– De har en gedigen yrkesutbildning 
alla fyra som vi ska ta tillvara och finslipa 

Teambuilding på Dristig

Besättningen lär sig hantera utrustningen.  
Foto: Försvarsmakten

Besättningen trimmas på Dristig. Foto: Försvarsmakten
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Spaningsbåt  
typ Djärv
Längd: 22 m
Bredd: 5,6 m
Djupgående: 1,9 m
Maxfart: 20 knop
Deplacement: 58 ton
Beväpning: 2 x kulspruta m/58 
samt möjligheter att fälla  
sjunkbomber och minor
Passiv sonar: Sonarsystem 918
Sonarbojar: Flergångsboj typ 
225 och engångsbojar 114, 115 
och 116.

Källa: Försvarsmakten

FYRA SJÖMÄN HAR MUCKAT från 
Sjöstridsskolan och mönstrat på spanings
båten HMS Dristig med hemmahamn 
Örlogsbasen i Karlskrona och Tredje 
Sjöstridsflottiljen. En av de nya heter 
Pauline Schulze. Besättningen kommer 
de närmsta dygnen att bekanta sig med 
varandra och båten. Ankring, lägga till 
och säkerhetsövningar står på schemat 
och det är teambuilding. Se artikel med 
fartygschefen Jonas Feldt.

KOCK FÖRST
Pauline stod efter de tre månadernas 
gröntjänst på Sjöstridsskolan och den 
militära pliktutbildningen inför ett val. 
Kock först. Men sedan valde hon inrikt
ningen spaningsoperatör, en sex månaders 
specialistutbildning med mycket plugg 
och lyssnande. 

Nu har hon befattningen spanings
operatör på Dristig och är med och bygger 
åter den förmåga Försvarsmakten hade 
på 90talet för ubåtsjakt. Pauline räknar  
med att hennes lyssnande kommer att  
användas i skarpa situationer. Det präglar  
de övningar Pauline kommer att vara med i  
och det sporrar både henne, besättningen 
på Dristig och alla som bär uniform.

Pauline gillar 
kamratskapet

En ny roll för Pauline Schulze på ett fartyg med 
nygammal roll. Foto: Försvarsmakten

GLADAN
Vägen till Dristig gav Pauline och hennes 
lumparkompisar 37 dygn på Gladan, som 
värnpliktiga på Sjöstridsskolan, en seglats 
från Kanarieöarna just innan spanska 
regeringen coronastängde gränserna. 
Svaret kommer snabbt på frågan om vad 
som var roligast:

– Det är det bästa jag gjort, det var 
kamratskapet ombord, säger Pauline och 
lägger till: Det är A och O i Flottan.

Dessutom hade eleverna på Gladan  
teori och det blev en del klättring i riggen,  
tidvis i hårt väder. Sjösjuka hör till men 
den var en övergående störning för 
Pauline.

Det är också kamratskapet som drev 
Pauline att söka anställning. Det är en 
liten grupp ombord Dristig där alla har 
sin roll och ska fungera tillsammans.

HITTA GEMENSKAPEN
Som spaningsoperatör lyssnar Pauline 
efter ubåtar. Svårt?

– Det var svårt först när jag gick och 
lärde mig på Sjöstridsskolan, men efter 
efterhand blir det lättare. Inte enkelt, 
men lättare.

Du kommer att tillbringa många dygn 
på Dristig?

– Det ser jag fram emot. Att hitta 
gemenskapen och lära mig mer om mitt 
yrke.

Pauline och de andra nyanställda på 
Dristig går först på ett halvt års prov
anställning. 

– Jag siktar mot en tillsvidare.
Hon kommer från Landskrona och 

hade egentligen ingen knytning till havet. 
Men två kusiner hade gjort värnplikt i 
Karlskrona och Pauline ångrar nu inte 
sitt val.

– Det känns rätt! säger Pauline.
Nu, i skrivande stund, ska Pauline och 

de andra i besättningen på Dristig för 
första gången stäva ut mot Östersjön. De 
bygger nygammalt.  

Text: Per Lunqe

här ombord. På ett litet fartyg som en 
Spaningsbåt får besättningen hjälpa till 
med det mesta. Kocken, som huserar i 
sin byssa, har som huvuduppgift att se 
till att besättningen utspisas med frukost 
lunch och middag men får även hjälpa 
till på däck vid behov. Han är den kanske 
enskilt största tillgången för god stämning 
ombord.

SONAROPERATÖRER
Sonaroperatörerna har sex månaders 
yrkesutbildning på Sjöstridsskolan. De 
ska nu undervattensspana från spanings
båten Dristig. Ett område är Östersjön, 
känt som ett av de svåraste vattnen i 
världen att hitta ubåt i. En annan möjlig 
svårighet är pandemin.

Hur hanterar ni eventuell covidsmitta?
– Skulle någon i besättningen få  

symptom kan vi isolera i egen hytt under 
den korta tid det tar oss att komma iland. 
Där finns resurser att ta hand om sjuk
lingen innan allmän sjukvård tar vid.

Hemmahamn är Örlogsbasen i  
Karlskrona, Tredje Sjöstridsflottiljen.

Vad ser du fram emot?
– Att vara med och bygga en ny 

förmåga och att skapa en väl fungerande 
besättning. Målet är att på ett bra sätt 
kunna lösa alla de uppgifter vi kan tänkas 
ställas inför, säger Jonas Feldt.  

Text: Per Lunqe
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ANDERS KALLIN SKRIVER OM sin 
väg från Högkvarteret och rollen som 
styrelseordförande:

Att ta över efter förre styrelseordförande 
Olle Andersson är en stor utmaning och  
jag vill inledningsvis tacka honom för det  
arbete som han har gjort. Som nytillträdd 
styrelseordförande tänkte jag skriva några 
rader om hur jag ser på framtiden för 
Sjövärnskåren och vår roll i bland annat 
totalförsvaret.

De senaste fyra åren har jag tjänstgjort 
på Ledningsstabens totalförsvarsavdelning  
på Högkvarteret. Våra huvudsakliga 
uppgifter under innevarande försvars
beslutsperiod har varit att tillsammans 
med MSB återuppbygga och utveckla 
totalförsvaret i Sverige. Det är inte något 
som sker över en natt när totalförsvaret 
i stort sett har varit avvecklat under en 
lång tid. Framförallt kommer det att krävas  
stora insatser inom det civila försvaret 
men även det militära. Det visar inte minst 
försvarsberedningens två rapporter. Vad 
rapporterna också pekar på är betydelsen 
av de frivilliga försvarsorganisationerna 
inom ramen för totalförsvaret. Vi ser det  
nu i den kris vi befinner oss i med corona  
pandemin att det finns enorma resurser, 
både personellt och materiellt, där de fri  

villiga försvarsorganisationerna med kort 
varsel kan bidra med stöd. En viktig del 
för den fortsatta totalförsvarsutvecklingen 
är nu att ta vara på erfarenheterna vi har 
fått och se hur vi kan bidra även i höjd 
beredskap. 

TOTALFÖRSVARET
Förutom att jag deltagit i planeringen av 
totalförsvarsövning 2020 hann jag också 
medverka i de aktiviteter som genom
fördes innan pandemin satte stopp för 
fortsatt verksamhet. En sak som slog mig 
var att efterfrågan och diskussioner om 
vad frivilliga försvarsorganisationer kan 
bidra med och hur de kan nyttjas. Här 
finns fortfarande en kunskapslucka som 
vi måste hjälpas åt att fylla. Kommande 
försvarsbeslutsperiod kommer totalförsvar  
fortfarande att vara i fokus. Vi är en del 
av totalförsvaret och behöver flytta fram 
våra positioner än mer än vad vi har 
gjort hittills. 

På Sjövärnskårens sociala medier har vi  
under sommaren kunnat läsa om insatser 
som har genomförts under pandemin. 
Roslagen har stöttat med transporter inom  
sitt område och andra kårer har spridit 
information runt våra kuster. Sjövärns
kåren är den enda frivilliga försvarsorga

nisationen med sjögående resurser och 
då är det viktigt att vi marknadsför oss 
och syns längs kusterna. 

FARTYG
Det finns naturligtvis utmaningar för oss 
som för alla andra. För oss gäller det inte 
minst våra fartyg. Det har diskuterats 
under många år så jag tänker inte fördjupa  
mig i det här och nu. Vad jag kan kon
statera är att vi behöver fartyg som är 
ändamålsenliga för vår verksamhet, både 
för utbildning och stöd till samhället. 
Någon form av typfartyg som inte kräver 
behörigheter som tar lång tid att erhålla 
utan som kan framföras med exempelvis 
en klass VIII maskin och navigation. Om 
vi ska kunna vara en flexibel organisation 
och ge stöd till både det civila och militära 
försvaret behöver vi ha ett fartygsbestånd 
som vi själva råder över och kan använda 
flexibelt. 

Det här kostar pengar och tar tid men 
vi måste blicka framåt och hitta lösningar  
som är överkomliga. Vid höstens ord
förandekonferens kommer bland annat 
fartygsfrågan men även den strategiska 
planen att vara på agendan och jag vill att  
ni lokala kårer men även andra som har 
idéer hör av sig med förslag. Styrelsen  

Anders Kallin:
Vi är en del av  
totalförsvaret
Totalförsvaret övar på Gotland 2017. Sjövärnskåren är med på övningen och håller i planeringen runt den. Foto: Per Lunqe
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tittar just nu på olika alternativ i  
fartygsfrågan och återkommer med mer 
information så snart vi kan. 

UTBILDNINGAR
Tillsammans är ett ord som användes 
flitigt i planeringen för och genom
förandet av totalförsvarsövningen 2020. 
Tillsammans kan också tjäna som ett  
ledord för framtiden både inom Sjövärns  
kåren men även tillsammans med andra 
frivilliga försvarsorganisationer. Vi är alla 
beroende av stöd inte bara från Försvars
makten och MSB utan också från varandra.  
Exempelvis att, där det är möjligt, 
genomföra utbildningar tillsammans, 
förvalta och driva kursgårdar inte minst 
i Stockholmsområdet där det i dag inte 
finns någon kursgård. En plats som finns 
i dag och som används för sommarskolor 
för Sjövärnskåren är Märsgarn. Här finns 
en potential att bedriva utbildningar och 
annan verksamhet tillsammans. 

Vi behöver nu gå från ord till handling.  
Vi är efterfrågade. Men från att vara det  
till att vi verkligen känner att vi gör nytta  
och det blir en ”rutin” att vända sig till 
en frivillig försvarsorganisation från 

myndigheter, kommuner och andra 
organisationer behövs lösningar för hur 
det ska ske på enklaste sätt. Regelverk ska 
följas men vi behöver enskilt och tillsam
mans med andra finna former för hur vi 

samarbetar och bidrar med våra resurser. 
Vi ska göra rätt men det behöver vara 
enkelt.  

Text: Anders Kallin, styrelseordförande

Anders Kallin på väg mot Märsgarn. Foto: Per Lunqe 

EN KÅR I NORR, Sjövärnskåren  
Norrbotten, har halat flaggan för sista 
gången. Kåren är nu nedlagd. Vi har  
pratat med Karin Näsman i Luleå som  
varit med i kårens styrelse i 30 år. Tråkigt?

– Det är klart att det känns tråkigt 
och konstigt, men samtidigt har det varit 
lite trögt under en tid, så vi fattade rätt 
beslut, säger Karin.

Hon, de andra i styrelsen och med
lemmarna har varit med om mycket.

– Det är alla möten, möten med  
fantastiska människor. På 30 år träffar 
man många människor.

SJÖMÄRKEN
Medlemmarna har bland många kurser 
tagit förarintyg, kustskeppare och gått 
vidare i Sjövärnskåren. Kåren har också 
utbildat blivande kustbevakare och 
sjöpoliser. Några utbildningsplattformar 
har inte kåren ägt, men använt medlem
marnas egna båtar. Kåren har på uppdrag  
av Marinkommandot i Härnösand besik

tigat sjömärken i leden mellan Luleå och 
Piteå.

Nu har 2 stämmor i följd röstat för  
avveckling. Sjövärnskårernas Riksförbund 
och kansliet i Stockholm har fått de hand  
lingar som följer med att en kår läggs ner. 
Skatteverket har fått den information de 
behöver. Bankkonton är avslutade.

– Jag var kassör, tog över efter min 
sambo Sten Holm som gick bort för  
två år sedan.

ÅNGRAR INTE
Det var Sten som lockade in Karin i 
styrelsen.

– Det är inget jag ångrar. Det har varit 
en tid, 30 år, som gett mig många fina 
minnen, säger Karin.

Hon gick in som sekreterare och 
det fortsatte hon med i 28 år. Kassörs
uppdraget?

– Vi hade ingen stor ekonomi. Men det  
ska vara ordning och reda på siffrorna.

Avstånden i norr?

Norrbotten halar flaggan

Flaggan halas i Norrbotten. Foto: Per Lunqe

– De har vi hanterat.
Det gjorde Karin och styrelsen i 30 år. 

Till slut tog det stopp.  

Text: Per Lunqe



SOMMAREN BLEV ANNORLUNDA 
för oss alla. För att sprida myndigheternas  
budskap om social distansiering och 
noggrann handhygien ställde flera lokala 
sjövärnskårer upp och besökte flera 
hamnar runt Sveriges kust. Självklart 
passade vi på att upplysa alla vi träffade 
om sjösäkerhet.

I tider som dessa är det viktigt att vi 
alla tar hand om varandra och hjälps åt. 
De senaste åren har Sjövärnskåren visat 
att vi är beredda att agera när vi drabbas av 
kriser – i allt från stormar till pandemier. 
Och denna gång var ingen skillnad.

MSB
I början av juni fick alla frivilliga försvars  
 organisationer en förfrågan från Myndig

heten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB: att fortsätta 
sprida myndigheternas informa
tion och rekommendationer 
kopplat till den pågående pan
demin. Sjövärnskåren var bland 
de första att anmäla sig frivilligt 
och riksförbundet ställde frågan till alla 
lokala kårer. Eftersom sommarens akti
viteter påverkats för de flesta fanns både 
fartyg och personal tillgängliga och inte 
mindre än tio lokala kårer anmälde sig 
frivilliga att dela ut informationen.

DISTANSIERING
På midsommarafton delade Sjövärns
kåren ett videoklipp i sociala medier som 
uppmanade till såväl social distansering 

Handtvätt  
och sjövett
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och noggrann handtvätt som att bära 
flytväst och inte vara påverkad av droger 
eller alkohol bakom rodret. Videoklippet 
blev utgångspunkten för det informa
tionsblad som Sjövärnskåren tog fram 
tillsammans med MSB. 

– I stället för att blanda informationen 
gjorde vi ett dubbelsidigt informations
blad, den ena sidan med information 

Sjövärnskåren på Social Patrol. Foto: Sjövärnskåren

SOCIAL PATROL 
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från svenska myndigheter och den andra 
sidan med Sjövärnskårens information 
om sjövett, säger Magnus Lindstedt 
vid Sjövärnskårernas Riksförbund som 
designade informationsbladet.

I mitten av juli började informations
bladet distribueras runtom i landet. 
Tanken var att dela ut dem till semester
firare överallt.

Erika Lindström på riksförbundet såg 
till att informationsbladen distribuerades 
snabbt till alla deltagande kårer och tack 
vare den stora uppslutningen kunde 
Sjövärnskåren täcka in nästan hela den 
svenska kusten. Under loppet av några 
veckor lyckades de lokala kårerna besöka 
flera hamnar och träffa flera semester
firande svenskar.

En av de kårer som deltog i kampanjen 
var Roslagens Sjövärnskår. Med hjälp 
av sin stridsbåt besökte de Fårösund, 
Landsort, Väddö, Öregrund och Ängskär. 
Överallt där de förtöjde var det flera som 
spärrade upp ögonen när fartyget var på 
väg in i hamn.

– De flesta vi har talat med har varit  
väldigt nyfikna på våra båtar och Sjövärns
kårens verksamhet. De flesta känner till 
myndigheternas rekommendationer 
men det skadar inte att påminna en extra 
gång, även om många har förstått vad de 
ska göra vid det här laget, säger Janne 
Ernstgård från Roslagens Sjövärnskår.  

Text och foto: Magnus Lindstedt, 
kommu nikationsansvarig Sjövärnskåren

VI I GÄVLEBORGS SJÖVÄRNSKÅR 
har hittills löst uppgiften från MSB och 
Krisberedskap.se med två stycken så 
kallade ”Social Patrols”.

Vid den första av dessa patruller rörde 
vi oss i Gävlebukten för att dela ut tilldelat 
material från Myndigheterna.

Platserna vi besökte var bland annat 
campingar, småbåtshamnar, lotsstationen 
i Bönan och Furuviksparken. Vid varje 
stopp under dagen öppnade vi upp vår 
200båt för att ta emot och informera 
besökare ombord och i närheten av vår båt.  
Samt att vi till fots rörde oss i närområdet.

Trots vädret vid vår Social Patrol –  
Gävlebukten visade sig inte från sin bästa  
sida – så var vi nöjda med dagen, då 
vi träffat och informerat ett stort antal 
personer.

Vid den andra patrullen 
förflyttade vi oss, med SVK223 
till Ängsskärs havscamping i 
Norra Uppland, en seglats på 
ca 2 timmar från Gävle.

Här mötte vi upp med  
Föreningen Svenska stridsbåtar, 
som för dagen körde turer 
för betalande gäster med sin 
Stridsbåt 90E, en dag då den 

SÖDERTÖRNS SJÖVÄRNSKÅR har  
under sommaren genomfört, tillsammans 
med alla andra sjövärnskårer och MSB, 
informationskampanj om både vett inom 
sjön och hygien. Allt för att förhindra 
olyckor till sjöss och spridning av  
Covid19! Under sommaren tillsåg  
kåren att informationsblad lämnades  
och delades ut på ett flertal platser  
mellan Muskö och Sandhamn. Bilden 
intill är från utdelning av infobladet  
på Sandhamn.

Håll styrbord i farleden, tvätta 
händerna och ta hand om er!  

Text: Richard Wendt, ordförande 
Södertörns Sjövärnskår

Svenska sommaren visade sig från sin 
bästa sida, i Roslagens norra skärgård.

Samtidigt som 90Ebåten körde sina 
turer, låg vi till kaj med 223 och höll 
Open Ship, för att dela ut informationen 
till besökare.

Dagen vid Ängsskär vart populär, och 
strömmen av besökare avtog aldrig under 
hela dagen. Många var intresserade av 
både SVK223 och 90Ebåten 127.

En Social Patrol – Söderhamn var 
också planerad, men kom att skjutas på 
framtiden.

Vi hoppas på att den genomföra den 
nu under augusti. 

Text: Fredrik Sävström, ordförande 
Gävleborgs Sjövärnskår

Gävleborg löser uppgiften

Vi ställer inte in, vi gör om!

MSBinfo i Sandhamn. Foto: Södertörns Sjövärnskår 

Delar av besättningen på SVK223 på  
Social Patrol. Foto: Gävleborgs Sjövärnskår

Informationsblad sprids.  
Foto: Sjövärnskåren 
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ATT GÅ PÅ Öckerö Seglande Gymnasie
skola är en livsstil. Jag heter Jenny  
Leandersson och är en 17 år gammal 
elitklättrare. Är aktiv i både Sjövärns
kåren Göteborg och Försvarsutbildarna 
Norra Småland. Jag går andra året på 
Öckerö Seglande Gymnasieskola (ÖSG), 
strax utanför Göteborg. 

Skolan är känd för sina seglingar vi gör  
varje år genom Europa, Medelhavet,  
Atlanten, Karibien och till sist Atlanten 
tillbaka till Öckerö och firade nyss 20 
årsjubileum och aldrig har en resa ställts 
in, men detta år när vår klass skulle segla 
fick det bli så och jag tror att alla kan 
räkna ut vad det beror på, Covid19.  
Tro mig, vi är bittra men biter ihop. 

OMBORD PÅ LAND 
Just nu har min klass och jag praktik på 
Övarvet och utför extrema mängder 
underhållsarbete ombord på skolskeppet. 
Varje dag från 07 sliter vi för att få ner 
alla segel, tömma barlast, rengöra diverse 
utrymmen och vårda båten i allmänhet. 
Smutsen på händerna från arbetet på 
varvet viker sig inte ens efter en fjärde 
tvätt, vattnet är fortfarande brunt när man 

sköljer av tvållöddret. Torrsprickorna på 
fingertopparna svider. Ryggen är trött 
och det enda vi vill är att vara på en plats 
där det inte låter någonting alls. En säng 
som inte lutar är också något vi saknar 
skarpt eftersom båten står på land på en 
ramp och den är allt annat än horisontell. 

Att gå till skolan, ha rutiner och leva 
ett normalt liv som gymnasieelev är 
något de allra flesta saknar i dessa tider. 
För oss som går en yrkeslinje på ÖSG 
har det tajt om tid för att hinna med all 
praktik så att vi kan ta studenten som 
lättmatroser nästa år. Det har ställt ännu 
högre krav än vad det brukar både på 
både oss elever och skolan som helhet, 
det löser sig men kunde ha löst sig bättre. 

PÅ ÖCKERÖ 
ÖSG var alltid ett mål för mig i grund
skolan och när jag väl kom hit insåg jag  
och de flesta andra att det är mer jobb 
med livet än vad man kan tro. När det  
blåser, regnar och är sent på kvällen krävs  
det en hel del av små gymnasieelever 
som oss att orka cykla hem, handla, laga 
mat, tvätta kläder, diska och göra sådant 
som man tog för givet när man bodde 

hemma. De flesta av oss flyttar hemifrån 
när vi är 15/16 år och helt plötsligt krävs 
lite mer av dig som individ. 

Det krävs ansvar, både för dig själv, 
dina pengar och dina vänner som ganska 
snabbt bildar en egen stor familj här ute. 
Vi kommer otroligt nära varandra och 
det knyts band som aldrig förr både på 
öarna och på skolskeppet Gunilla. Sam
tidigt minskar beroendet av föräldrarna 
och kontakten till syskon eller nära 
släktingar. Vi kastas in i vuxenlivet redan 
som unga ungdomar och klarar oss med 
hjälp av varandra. 

Öarna i Göteborgs norra skärgård 
kommer för alltid vara platsen där vi till
bringade våra gymnasieår tillsammans. 
Jag är ganska säker på att jag pratar 
för alla när jag påstår att vi hatälskar 
de öarna. Det är så mycket mer än ett 
gymnasium, det blir en livsstil som man 
aldrig kommer få uppleva igen när man 
är vuxen på riktigt. 

Själva skolan är bara en bisak när det 
kommer till kritan. Vanligtvis umgås 
man med sina klasskamrater både innan 
och efter skoltid och kanske bor man till 
och med ihop vilket ställer ännu högre 

Öckerö är livet för Jenny 
och hennes kompisar
Från vänster: Linn Lundvall och Jenny Leandersson. Foto: Öckerö Seglande Gymnasieskola



krav, men det är ingenting som vi inte tar 
oss igenom tillsammans. 

T/S GUNILLA 
Man är ombord på vårt skolskepp på 
olika etapper vilket innebär olika resmål. 
Det blir en fantastisk gemenskap när 
man är ombord med 43 andra elever och 
11 befäl under ungefär två månaders tid. 
Där gör vi allt tillsammans, stöttar och 
hjälper varandra hela tiden. 

Utan mycket social tolerans är man ute 
och cyklar ordentligt. Där är det viktigt 
att kunna ta order, kritik och ansvar, 
ungefär samma egenskaper som är mycket 
användbara i försvarsorganisationer 
såsom Sjövärnskåren. Det är en pressad 

Lyfter det, så 
det når alla!
Redaktionen snappade upp ett 
meddelande i mediebruset från 
Fredrik Sävström, ordförande i 
Gävleborgs Sjövärnskår.

ÄVEN OM VI börjar se en ljusning i 
och med t.ex den uppgift vi givits av 
MSB. Det börjar ändå kännas som vi 
ser ett slut av ”bara inställd” verk
samhet.

Så är vi ännu bakbundna av  
rekommendationer och restriktioner.

– Vi bedriver ingen övnings/
utbildningsverksamhet tills dess att 
Rikshemvärnschefen har släppt på 
sina restriktioner.

– Vi håller föreningsaktiviteter på 
lite sparlåga. Jobba gärna vidare med 
lokal, och serva båtar. Men det måste 
tyvärr ske i liten skala. Ni gör ett 
grymt jobb. Men som läget ligger så 
får det ta den tid det tar.

Nu är iallafall en MSBkörning  
planerad till 12/7. Vi har tillräckligt 
med folk anmälda för att vi ska kunna 
genomföra den. I samma uppgift så 
kommer fler körningar att genom
föras. Riksförbundet vill ha oss ner 
till Öregrund/Gräsö inom ramen för 
denna uppgift. Vi bör också göra en 
körning norrut i vårt upptagnings
område.

Personligen hoppas jag att det ska 
lugna sig med Corona på min frus  
arbetsplats så hon kan gå ner på normal 
arbetsbelastning och att jag också kan 
engagera mig mer på onsdagar.

Så fort vi har styrning om restrik
tion och rekommendationer så avser 
jag att kalla till medlemsmöte. Där vi 
alla kan planera och önska vad vi vill 
med kåren. För att hålla oss övade, 
utbildade och en resurs att räkna med 
i kris och krig.  

Text: Fredrik Sävström, ordförande 
Gävleborgs Sjövärnskår
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miljö där man måste fungera ihop och 
självständigt beroende på vilken uppgift 
som ska lösas. Det är mycket tempo  
växling som kräver sin individ, sin 
självkontroll och sitt positiva tänkande. 

Ibland är uppgiften man fått inte lika 
rolig som kamraternas men det är bara 
att bita ihop och göra. Nästa gång är det 
du som slipper undan skitgörat. Så med 
detta sagt är vår skola så mycket mer, det 
är en livsstil som man aldrig kommer få 
uppleva igen, en livsstil som man kommer 
sakna. Jag är stolt över att vara elev på 
Öckerö Seglande Gymnasieskola.  

Text: Jenny Leandersson

Från vänster: Fiona Östlund, 
Amanda Jägersvärd och Annie 
Larsson. Foto: Öckerö Seglande 
Gymnasieskola
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BASIC SAFETY ÄR EN KURS som ger 
eleverna grundläggande kunskaper om 
säkerhet ombord. Den är dessutom 
obligatorisk för den som vill få befattning 
på någon av Sjövärnskårens båtar. Det 
är en kurs som Fredrik Westberg gick i 
början av juli. 

LÅNGHOLMEN
Fredrik kommer från Eskilstuna och blev  
medlem i Sjövärnskåren Södermanland 
för sex månader sedan. Vi ringer upp 
honom mellan de moment som Safety
gruppen ger i Basic Safety. Han är på väg 
mot Safetygruppens lokaler på Lång
holmen i Stockholm. Vad har ni gjort i 
dag?

– Vi har övat brandskydd i Rosersberg, 
säger Fredrik.

Där släckte eleverna dieselfat och 
testade rökdykning. Svettigt?

– Det var det. Men lärorikt. Jag förstår 
att man ska kommunicera med sin rök
dykarpartner.

Om lågorna slår upp på en båt till 
sjöss i ett mörkt motorrum?

– Vi tränar för en verklig situation. 
Man får försöka behålla lugnet.

ÖVERLEVNADSDRÄKTEN
Safetygruppen lär ut det grundläggande 
som alla sjömän ska känna till för säker
het ombord med sikte på att de också ska 
kunna agera. Dagen före vårt samtal drog 
Fredrik och de andra eleverna på sig 
överlevnadsdräkten och hoppade i sjön 
från Safetygruppens fartyg Polfors. De 
simmade tillsammans hopkrokade. De 
tog sig upp i en livflotte. Andra moment?

– Vi har haft mycket sjukvård, säger 
Fredrik.

Praktik varvas med teori. Är lärarna 
engagerade?

– Ja. Det känns som de verkligen vill 
lära oss, att vi ska klara av de praktiska 
momenten och förstå teorin. De är peda
gogiska.

Basic Safety  
första steget  
för Fredrik

HEMVÄRNET
Hur ser din karriär ut efter Basic Safety?

– Jag kommer att söka en befattning 
på Södermanlandskårens Gråskär som 
ligger i Oxelösund.

Fredrik kommer också att söka till 
N8utbildning för att bli båtförare. Efter 
det?

– Jag vill bli transportledare i Hem
värnet med marina uppgifter, säger 
Fredrik.

Kursen, hur kändes den?
– Helt olik min vanliga vardag. Jag 

är ekonomichef på ett företag och det 
här var helt annorlunda. Roligt med allt 
praktiskt och att vara med andra elever 
från olika bakgrunder. 

Fredrik har tagit första steget i sin  
karriär i Sjövärnskåren.  

Text: Per Lunqe

Fredrik kommer att söka till Gråskär. Foto: Privat
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SAFETYGRUPPEN ORDNAR utbildning  
och kurser för elever som vill, ibland 
måste för behörighet, lära sig mer om 
sjön. För Sjövärnskåren ger Safetygruppen  
kursen Basic Safety. Det är en kurs om 
säkerhet ombord. 15 Basic Safety ordnas 
i år med upp till 20 elever på varje kurs, 
kan sträckas till 30 elever. I skrivande 
stund omgrupperar Safetygruppen från 
Långholmen på Södermalm i Stockholm 
till Värtahamnen. Vad är poängen med 
det?

– Vi får ett helt nytt utbildningscenter 
där vi kan bedriva våra kurser samlat. 
Det blir helt anpassat för vår verksamhet, 
säger en av instruktörerna på Safety
gruppen, Peter Österman. Han är också 
aktiv i Sjövärnskåren Roslagen som 
Sjövärnsposten gjorde flera reportage om 
i 2020 års första nummer.

VÄRTAHAMNEN
Sista kursen har gått på Långholmen 
med brandskyddsutbildning uppe i  

Safteygruppen 
omgrupperar

Blöt övning på Basic Safety. Foto: Safetygruppen

Rosersberg. När flytten är klar till Värta
hamnen kommer också eleverna att få 
öva på brandsläckning där.

– Vi disponerar en stor ponton på  
70 gånger 20 meter, vilket vi kommer att 
på sikt kunna utgå ifrån för all vår verk
samhet. Där finns plats för kursverksam
het inom nautik, sjömanskap, överlevnad 
i vattnet, brand, sjukvård, krishantering 
med mera. 

På Långholmen ligger utbildnings
fartyget Polfors. Hur gör ni i Värtan?

– I Värtan finns utrustning för de 
moment vi gjorde på Polfors, säger Peter 
Österman.

Andra kurser som Safetygruppen ger 
handlar om navigation och om hur man 
hanterar höghastighetsbåtar. Kurser ges 
också för examen i N8 och M8. 

Text: Per Lunqe

Blött och varmt på BasicSafety.  
Foto: Safetygruppen
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DIGITALA MÖTEN möjliggjorde att 
Rekryteringsarbetet gentemot Hemvärn 
med marina uppgifter kom igång igen 
under våren.

Under de senaste 1,5 2 åren har det 
centrala rekryteringsarbetet på kansliet 
i Stockholm gentemot främst Hemvärn 
med marina uppgifter legat ganska nere 
då undertecknad huvudsakligen arbetat 
med att hålla våra centrala utbildningar 
flytande. Detta ändrades dock snabbt 
då Erika (Lindström) började hos oss 
och med sin erfarenhet från marina 
utbildningar snabbt kunde ta över dessa 
arbetsuppgifter från mig, vilket möjlig
gjorde att jag åter kunde börja arbeta 
med rekryteringen.

CORONARESTRIKTIONER
Nästa utmaning var dock Coronaviruset  
och de gällande restriktionerna i samband  
med denna pandemi. Hur kan man  
egentligen dra igång ett till vissa delar  
sovande rekryteringsarbete runt om i 
vårt avlånga land utan att kunna träffas?  
Svaret gav sig självt i och med att 
Sjövärnskåren var tvungen att ställa in 
vår fysiska Förbundsstämma som istället 
fick genomföras digitalt via den digitala 
mötesprogramvaran Microsoft Teams. 
Mats (Hansson) och jag kämpade ganska 
länge med hjälp av David på vår IT

driftsleverantör RUN med att ladda ned 
programvaran, få den att även inkludera  
möjligheten att ringa in på vanligt tele
fonnummer istället för via datorn och en 
app i mobiltelefonen, men till slut gick 
det riktigt bra.

När väl den digitala Förbundsstämman  
var genomförd var det naturligt att börja 
använda Teams även för digitala rekry
teringsmöten i våra fyra fokusområden: 
Norrlandskusten, Östergötland, Karlskrona  
och Västkusten. Resultatet var klart över  
förväntan! Ibland var vi två, ibland fyra  
och som mest var vi fem personer. Det 
sistnämnda mötet var ett rekryterings
möte för hela Norrlandskusten där 
förutom undertecknad hemma i lägen
heten på Gärdet i Stockholm även lokalt 
rekryteringsansvarig i Härnösand, två 
representanter för Norra Militärregionen 
i Boden samt en plutonchef i Umeå deltog.

GOD DISCIPLIN
Under två timmar höll vi god mötesdisci
plin samtidigt som förbättringsförslagen 
för rekryteringen till hela Norrlands
kusten duggade tätt. Vid mötets slut 
gjorde vi en utvärdering av det digitala 
mötesformatet och alla var eniga om att 
detta var ett mycket bra sätt att mötas 
utan att alla skulle behöva avsätta en dag 
att resa till och från mötet. Jag har precis 

skickat iväg inbjudan till nästa möte där 
vi skall försöka få med samtliga pluton
chefer för båtplutonerna i Norrland och 
även samtliga som arbetar med rekry
tering vid de Utbildningsgrupper som 
verkar längs Norrlandskusten. Liknande 
möten har även hållits/är på gång i våra 
tre övriga fokusområden.

Är dessa digitala möten något för 
Sjövärnskåren även när Coronapande  
min är över? Svaret är ett rungande JA!  
Microsoft Teams möjliggör säkra  
insynsskyddade möten med ett stort 
antal del tagare till en mycket låg månads
kostnad (under 200 kr/mån) för den 
som arran gerar mötena. Förutom den 
ekonomiska besparingen av rese och 
övernattnings kostnader sparar vi även 
dyrbar arbets och fritid som går förlorad 
i samband med resor och ev. övernatt
ningar. Självklart är det viktigt att  
emellanåt träffas på riktigt för att skapa 
goda relationer, men om jag ex. skall 
hålla fyra storrekryteringsmöten med 
vart och ett av de fyra fokus områdenas 
PC, Utbildningsgrupper och Militär
regioner så kanske det räcker att ett eller 
två av dem är fysiska möten. 

Text: CarlJohan Tersmeden,  
Nationellt rekryteringsansvarig

Digital  
rekrytering  
till Hemvärnet

Rekrytering till Hemvärnet görs också med digitala hjälpmedel. Hemvärnsgrupp under stridsövning. Foto: Tony Erling
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FREDRIK PALMQUIST, kommendör 
och marinstabschef tar sig tid att svänga 
förbi redaktionen i Huddinge. Vi äter 
nässelsoppa och bänkar oss sedan för att 
prata om hans jobb i Marinen. Fredrik 
Palmquist sa i en tidigare intervju att ”vi 
måste få tag på rätt folk”. Gäller detta 
fortfarande? 

– Ja. Och när jag säger rätt folk så 
menar jag människor som är intresserade 
och dedikerade. Jag är den förste att  
applådera könsneutral värnplikt för att ta 
ett exempel, säger Fredrik.

ANSTÄLLDA
Men i Marinen är hälften av soldat eller 
sjömansbefattningar besatta av anställd 
personal. 

– Värnpliktsutbildning sker både i 
Karlskrona, Stockholm och Göteborg 
men de större fartygen har främst 
anställda besättningar. Det är främst 
Amfibiebataljonen som har värnplikts
utbildning, lite av soldatfabrik. Fartygens 
besättningar är i huvudsak anställda.

Är ni en bra arbetsgivare?
– Marinen har gjort en resa inom 

detta område. Det är viktigt för oss vara 
en modern arbetsgivare, med anställda 
som är delaktiga och som kan växa.

COACHAR
Rekryteringen?

– Den har vi inga problem med idag. 
Men framöver behövs kanske dubbelt 
så många. Då kan vi få problem, säger 
Fredrik Palmquist.

Personalen kan bli en trång sektor för 
Marinen?

– Ja. Mina blivande officerare kommer  
från att ha varit sjömän. De trivs bra på  
den nivån och vill helst inte klättra. Jag 
får övertyga en hel del unga ”du har 
potential att bli officer, nu ska du söka”. 
Men jag kan förstå, ha ett härligt arbete 
som sjöman på en korvett, få lön och må 
bra. Det kanske man inte vill lämna. Vi 
får coacha.

Hur ser du på Sjövärnskåren för 
rekrytering?

– Om man gör en undersökning på 
de sjögående förbanden så pratar vi om 
någonstans mellan 25 och 45 procent 
som har en bakgrund i Sjövärnskåren. 
För mig är det helt avgörande att 
Sjövärnskåren genomför sin ungdoms
utbildning så att jag ska kunna få bra 
människor.

DRISTIG
Då vet de vad det handlar om?

– Ja. De känner på förutsättningarna. 
Sedan grundutbildning och därefter 
anställning. Utmaningen för sjömännens 
grundutbildning, främst, är att de har för 
lite tid till sjöss. Vi ökar sjötiden gradvis 
nu och kommer att fortsätta med det 
men jag har ganska få fartyg att avdela 
för det, säger Fredrik Palmquist.

Vi intervjuade tidigare i somras fartygs  
chefen och en sonaroperatör på HMS 
Dristig (se sid 8). De var sugna på att 
komma igång och öva på riktigt.

– Jajamän. Främst för våra 
sjögående förband, både inom 
vår amfibiebataljon och inom 
Flottan så är det så. Till sjöss  
och öva.

STABSCHEF
Om din roll som stabschef för 
Marinen, vad lägger du tiden på?

– 30 procent lägger jag på  
personaltjänst. Det finns alltid saker 
som vi måste förbättra, skruva på för 
att skapa bättre förutsättningar för 
våra medarbetare. Men det är också 
så att vår taktik och vårt sätt att upp
träda förändras, vilket gör att vi måste 
skruva på utbildningen.

Som?
– Jag är väldigt stolt nu när vi 

till exempel återöppnat Kungs
holms fort i Karlskrona för 
grundutbildning av sjömän. 
Vi har öppnat i Göteborg 
för amfibiesoldater. Med 
Karlskrona, Göteborg och 
Berga kan vi hantera en 
tillväxtsituation, säger 
Fredrik Palmquist.

Fredrik Palmquist
vill ha rätt folk

SJÖVÄRNSKÅRIST
Vilket råd skulle du ge en kille eller tjej i 
18årsåldern som kanske gått en sommar  
skola?

– Sök samband med Försvarsmakten, 
med någon av flottiljerna eller batal
jonerna. Få en bild av vad utbildningen 
innebär.

Marinen syns på sociala medier. Där 
finns befattningar. 

– Vägen in är grundutbildningen. 
Först, gå och mönstra. Rekryterings
myndigheten borde ha en ruta att kryssa 
”jag har gjort sommarskolor i Sjövärns
kåren”.

Har du gjort det?
– Jodå. Tre somrar. Tillhör Sydöstra 

Skånes Sjövärnskår fortfarande, säger 
Fredrik Palmquist. 

Text och foto: Per Lunqe
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MAGNUS HOLMBOM, ordförande i 
Norra Smålands sjövärnskår rapporterar 
från Västervik:

Hösten 2017 tog jag och min fru 
beslutet att lämna Sandhamn för Västervik.  
Jag blev direkt kontaktad av interims
styrelsen om eventuellt ordförandeskap 
men valde att tacka nej då jag och frun 
köpte ny krog våren 2018.

Förstod hur mycket tid det skulle ta 
men 11/3 2019 var det årsmöte och jag 
blev föreslagen som ordförande i Norra 
Småland och jag tog på mig det. SVK
generna går väl aldrig ur och efter 13 år 

som heltidsanställd på Märsgarn var jag 
åter i verksamheten och började fundera 
på hur jag skulle väcka verksamheten i 
Västervik. 

Vad hade vi? Ett skyddsrum under 
telegrafen med lite rester av vad som 
varit men framför allt samarbete med 
Flottans män som förvaltat och tagit 
hand om tavlor m.m. i Marinstugan. Nu 
ska vi se till att återbörda allt till SVK 
och kanske till Spårösund så småningom. 
Den stora visionen är att kanske se en 
mindre sommarskola äga rum där som i 
forntida dagar. 

Vi står inför en mäktig uppgift att 
fylla vårt uppdrag, fylla ett behov men 
framför allt se till att samordna våra 
olika intressen inom alla organisationer 
som Försvarsmakten med aktuell grupp, 
Hemvärn, MSB, Region Kalmar,  
Räddningstjänsten, ja ni vet ju vilka jag 
pratar om och framför allt lyfta fram 
Sjövärnskåren som en stark samarbets
partner med sina resurser och kunskap. 
Nu började det snurra till lite, vilken väg 
skulle jag gå? Utan spaning ingen aning? 

Magnus om östligt  
samarbete och Norra 
Smålands planer

Magnus Holmbom flyttade till Västervik och har bra fart på kåren i Norra Småland. Foto: Dagens Västervik, DVV
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ÖSTLIGT SAMARBETE
Vi fick igång en fungerande styrelse 
och kollade upp mycket vad som hänt 
här nere. Anders Svensson i Kalmar 
SVK: tack! Massor av bra kontaktinfo 
och det lade embryot till att samarbete i 
regionen. Pratade med Svante Roxström 
i Östergötland och inte minst mitt gamla 
befäl från HMS Orion, Chister Wallin 
som tillsammans med Kenta Svensson 
som alla kom över på ett samordnings
möte i Västervik och vi var överens om 
att försöka samarbeta för att lyfta fram 
en ruta på Ostkusten med fantastiska 
resurser. 

Tänk er att dra ett streck VisbyKalmar 
VästervikNorrköpingVisby. Känns lite 
som att ostkusten fått en närvaro på ett 
annat sätt. Vi har mål att besöka med 
båtarna och då låta varandras ungdomar 
följa med mellan orterna.

Huvudskär ska locka ungdomar. Foto: Dagens Västervik, DVV

RESURSER
Vision:
• Bas Spårösund samt redan ordnade 

lokaler i skyddsrum 100 m från  
Rådhustorget i Västervik

• Övriga kårers lokaler går att tillgå efter 
förfrågan

• FARTYG:
 ∙ SVK Gotland SVK Hoburg 

samt SVK 603 och inte minst 
Sjövärnsgården på Hoburgen

 ∙ SVK Norra Småland SVK 77  
Huvudskär

 ∙ SVK Östergötland 703 Bogserbåt
 ∙ SVK Kalmar jollar och följebåtar
Vi har resurser som vi ska presentera 

och använda i rekryteringen av ungdomar 
och en idé är ett Open Ship under vis
festivalveckan nästa år. In med båtarna i  
Fiskarehamnen och upp med våra tält och  
rekrytera och samverka under två dagar 

förutom närvaro på outdoor festival, 
triathlon, floorball open, ställa upp oss 
på Västervik Resort som är nordens 
största camping med 5000 gäster per dag 
exempelvis.

HUVUDSKÄR
Tyvärr satte ju Covid 19 stopp för det 
mesta under våren och sommaren 2020 
men vi har försökt kraftsamla och fick 
ju ner Huvudskär som nu tar mycket tid 
och vi har 4 arbetshelger framför oss och 
det har visat sig att ha en båt att samlas 
kring är jättebra. Medlemmarna dyker 
upp och medlems antalet ökar sakta men 
säkert redan. Vi ser fram mot en spän
nande höst och att allt snart återgår till 
det normala. 

Väl mött i verksamheten! 

Text: Magnus Holmbom ordförande 
Norra Smålands SVK
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KÄRE LÄSARE, nedan följer sista 
avsnittet i redogörelsen för vissa ord och 
uttryck till sjöss och hur de utvecklats. Vi 
har nu kommit fram till hur den rådande 
politiska situationen har påverkat sjömans  
språket.

Det finns också exempel på hur den 
politiska situationen har gjort avtryck 
i sjömännens begreppsvärld. Örlogs
fartyg och vissa handelsfartyg för en 
liten flagga som benämnes gös, längst 
fram på backen eller ute på bogsprötet. 
Örlogsfartygens gösflagga är en mindre 
örlogsflagga eller en anpassad version 
av örlogsflaggan. På handelsfartyg förs 
registreringsortens officiella vapen eller i 
vissa fall rederistanderten på gösstaken. 
Gösen sätts vanligen då fartyget ligger till 
ankars eller är förtöjt. Under lång tid var 
diskussionerna i kajutlampans sken inte 
riktigt på det klara med var gösen hade 
sitt ursprung. Nu verkar det som om 
diskussionen har fastnat för att termen 
härstammar från en flamländsk mot
ståndsrörelse, vilken kallades Gueuser och  
som mellan 1598 – 1648 opponerade mot  
det Spansknederländska Habsburgska 
väldet. De blev kända för att ha fört ett 
särskilt tecken vilket fick namn efter dem. 

PACIFICERA
Dykdalben har fått sitt namn efter den 
spanske greven Fernando Álvares de Toledo, 
duke de Alba (1507 – 1582). Madrid 
sände 20 000 man för under Albas befäl  
pacificera de upproriska nederländska  
provinserna. Under hans tid som ståt
hållare i Nederländerna, 1567 – 1573 
infördes inkvisitionen, Blodsrådet, samt 
skatter på alla ekonomiska transaktioner.

Befolkningen reagerade med hårt 
motstånd vilket ledde till att de sju norra 
provinserna under ledning av Holland 
deklarerade sin självständighet år 1581, 
unionen i Utrecht mot Spanien. Vad 

har då en förtöjningsanordning med de 
Alba att göra? En vanlig tolkning är att 
man önskade livet ur mannen. Speciellt 
sjömän kände det som att de ströp 
honom när de lade en förtöjningstross 
runt konstruktionen som därigenom 
kom att få sitt namn efter duke de Alba 
(sammandraget till dykdalb).

Det går naturligtvis inte att komma 
undan utan att kommentera ordet gast. 
Gast används vanligen i sammansätt
ningar som skansgast, toppgast, båtgast 
och förgast. Ordet kommer av lågtyskans 
och holländskans ord för gäst som också 
kan betyda sälle, karl och arbetare av 
olika slag.

Gastar och gösstakar
i dykdalbarvärlden
Gunnar Carlberg lotsar oss vidare bland sjötermer. Han har nu nått till fjärde och sista delen.
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FÖRSVINNER
Gamla sjömansuttryck försvinner därför 
att det inte längre finns bruk för dem i 
den moderna specialiserade och hög
effektiva handelsflottan. Ombord säger 
man numera ofta golv i stället för durk. 
Kojen har fått bli säng och hytten är 
numera den moderne sjömannens rum. 
Ordet rep används i tid och otid. Ny 
teknik har fört med sig många ord och 
uttryck som inte är speciella för sjöfarten. 
I de gamla skeppen fanns det endast två 
stycke tågvirke som kallades för rep. Det 
var taljerepet som träddes genom jung
frun eller ett kås för att spänna vanten 
och drillrepet som överförde rörelsen 
från ratten till rodret. Golv fanns också 
som benämning i segelfartygen. Uppe i 
märsar och salningar finns en platta att 
stå på och den kallas just, golv. 

Uttrycket märs kommer av krigsguden 
Mars. Den var avsedd att vara stridsplatt
form för bågskyttar och kunde på  
medeltiden vara omgiven av en bräd
pallisad med krenelering som ett  
fästningstorn. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att sjötermer och sjömansspråk är som 
alla andra språkliga företeelser levande, 
dynamiska och i ständig förändring. Det 
traditionella sjömansspråket med alla 
sina specialuttryck och benämningar 
som det odlas på våra skutor och i  
Flottans Skonertdivision kommer att 
sjunka undan. Modern satellitkommuni
kation, internet, ny utbildning, nya 
yrkesgrupper, det internationella  
säkerhets och kvalitetssäkringssystemet  
ISM med flera påverkansfaktorer kommer  
att normalisera språket. Den moderne 
sjömannen måste uttrycka sig som alla 
andra vid kommunikation med tekniker 
och leverantörer. Väldigt lite utrustning 
tillverkas ombord. Man köper standard
elektronik över disk och läser manualer. 
Till och med begreppet sjöfart erätts i 
många sammanhang med det trista ordet 
industri. 

Sjömansspråket kommer att finnas 
bevarat i speciallitteratur och fotnoternas 
oändliga massgrav. 

Text och illustration:  
Gunnar Carlberg

TACK VARE Bengt Arne Henrikssons 
välvilja, omtanke och genuina intresse 
för kårens verksamhet har vi fått ett ”nytt 
vapen” i form av en Misil 2 (Hallberg 
Rassy 24). Bengt Arne har varit ägare 
sedan 1974 och vårdat båten ömt. Därför 
är den i toppskick och redo för en ny epok 
tillsammans med Sjövärnskåren. Den 
ligger i Fiskebäcks småbåtshamn och kan 
lätt seglas ut i Göteborgs södra skärgård. 
Passar utmärkt för fyra personer som 
bekvämt kan bo ombord under flera dygn.

Jungfruresan med Sjövärnskåren 
(Anna Grandinsson, Lars Scharpff och 

Sjövärnskåren  
i Göteborg har fått  
ny ”beväpning”

Bengt Arne Henriksson, Anna Grandinsson och Lars Scharpff förbereder för första seglatsen i  
Sjövärnskårens regi.

Mats Nilsson) gick från Lerkil till nya 
hemmahamnen i Fiskebäck under god 
ledning av Lars i Gbåt.

De lätta vindarna bjöd inte på några 
större utmaningar utan det blev en lugn 
och fin tur längs de inre öarna på väg 
norrut. Anna höll vant i rodret och Mats 
tog hand om seglen. ”Misilen” är väldigt 
enkel att segla och går fint i sjön även i 
starkare vindar. Ombord finns även ett 
spritkök så det går att laga mat när man 
ligger i hamn. 

Text och foto: Mats Nilsson 
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SJÖVÄRNSKÅRENS NYE ordförande 
i Sydöstra Skånes Sjövärnskår, Tommy 
Nilsson, presenterar sig och berättar om 
sin väg till kåren.

Född i Ekeby (Hälsingborg). Uppvuxen 
på lantbruk utanför Svedala. Där kom 
jag för första gången i kontakt med stort 
vatten, en damm vid gården. 7årig 
folkskola, efter det blev det Kockums 
verkstadsskola i Malmö. Som plåtslagare, 
skeppsbyggare, kom jag i kontakt med 
Marinen. Byggde U båtarna Sjöormen 
och Sjöhunden. 

JAGARE
1967 värnplikt på jagaren Södermanland.  
Efter ytterligare ett år på Kockums och 
Sjöhunden blev det stamanställning 
i flottan. Mycket utbildning men jag 
hann med följande fartygstyper innan 
jag muckade 1978: Flertalet Ögd jagare 
(jagare typ Östergötland), jagare Småland, 
jagare Öland, fregatt Sundsvall. MtjC 
kurs på Spica 1, blev snabbt flyttad till 
Isbrytare Tor, Njord och gamla Oden. 
Lärarhögskola i Malmö och behörig 
gymnasielärare i Fartygsteknik maskin 
samt kraft och värme. 

Efter 14 år som gymnasielärare i Malmö 
åkte jag till Tanzania, Moshi, en stad 
nedanför Kilimanjaro. Där var jag hand
ledare åt afrikanska lärare i Pipe fitting 
and boiler Mechanics två år. Under min 
tid som lärare i Malmö kallades jag ofta 
in som reservare och höll på så vis  
kontakten med flottan. 

FLYGBÅTAR
Maskinutbildningen i flottan gav även civil 
behörighet som sjöingenjör vilket gjorde 
att jag kunnat extraknäcka på Hydrofoil 
flygbåtarna Malmö Köpenhamn under 
tiden som lärare. Slutade så småningom 
som lärare och blev 1:e fartygsingenjör 
och teknisk chef på en katamaran med 
32000 hk som gick mellan Trelleborg och 
Rostock. Båten såldes till Egypten där jag 
var med och lämnade den. 

Tommy Nilsson  
ordförande i Skåne

Tommy ombord Falken. Foto: Privat

Inte arbetslös länge, man ringde från 
Öckerö gymnasieskola (se text om skolan 
på sid 14) och jag blev teknisk chef på  

T/S Gunilla, Sveriges näst största segel
fartyg, seglade några månader ombord 
på den i Karibiska farvatten. Väl hem
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kommen från Karibien ringde man från 
Ostindiefararen Götheborg, Sveriges 
största segelfartyg, där jag efter tre dygn 
blev teknisk chef. 

DRISTIG
Efter det blev det två omgångar på  
bevakningsbåt i Malmö och Karlskrona, 
båt typ 80 ”Dristig” (se intervjuer på sid 
8 om Dristig). Då ringde Jerker Schyllert 
divisionschef på Gladan och Falken, tre 
månaders anställning blev fast anställning  
tre år. Nu är jag inne på 10e året som 
”stand in” brass på seglarna. 

UNGDOMAR
Fortfarande har jag min behörighet M1 
och N8. Under många år har jag haft 
kurser i Maskinist B och maskinbefäl 
klass 8, på så vis kom jag i kontakt med 
Sjövärnskåren i Ystad där jag nu blivit 
ordförande. Sjövärnskårens uppdrag är 
bl a att intressera ungdomar för Marinen 
och sjön. Detta ser jag som vårt huvud
uppdrag. För att locka ungdomar måste 
man vara tillgänglig, det har vi löst så 
att vi varje torsdag kväll kl 18 till 20 har 
öppet hus på kårstationen. Där kan man 
då bl a arbeta på vårt fartyg, hålla kort 
utbildning, grilla och kanske bara pratas 
vid. En fördel med torsdagar är att man då 

vet ungefär hur vädret ska bli till helgen 
för en utbildningtur med Ormhild. 

Några höst/vinterkurser har vi ännu 
inte haft i min regi, men vi har både sjö
kaptener och sjöingenjörer tillgängliga, 
alla har på något sätt varit i flottan vilket 
gör att vi har stor kunskap i kåren. Vi har  
även pratat om samarbete motorbåt/segel  
båt med Ystads segelsällskap. Ormhild är 
en f.d. turistfiskebåt från Finland, 12 x 4 
meter med en Volvo Penta på ca 320 Hk. 
Stor styrhytt och rymligt däck, som gjord 
till skolfartyg för nybörjare. 

Anders Blixt är med och bygger Sjövärnskåren i Skåne. Foto: Privat

VI HAR FÅTT fina RS Quest från SVK 
RF som ska användas för våra ungdomar 
på sommarskolan och vid andra tillfällen.

I år, som alla vet, är situationen  
annorlunda och det får bli andra tillfällen 
som gäller.

För att få lätt tillgänglighet och smidig 
hantering av båtarna har vi hyrt jolleplats 
med tillhörande slip i Fiskebäcks hamn. 
Vi har också tillfälligt hyrt in en privat 
följebåt som kompletterar den vi har 
lånat av en organisation.

När allt detta var klart, var det bara att 
bjuda in medlemmarna/ungdomarna till 
att segla.

Vi har genomfört en heldag och ett 
kvällspass. Vi kommer att fortsätta på 
sensommaren och en bit in på hösten, 
innan vi tar hem båtarna för vinter
förvaring på Garnisonen.  

Text: John Fritsch, ordförande  
Göteborgs SjövärnskårAnna Grandinsson lär ut segling till Josefine Steffenssen och Karl Niklasson. Foto: Göteborgs Sjövärnskår

Namnet ”Ormhild” stod inristat 
på en damkam tillverkad av ben från 
stenåldern. Kammen hittades utanför 
Ystad och Ormhild anses därför vara den 
första kvinnan som omnämnds i Ystads 
historia.

Ibland har jag lite fritid !! Då pysslar 
jag på min sommarstuga, seglar en 38 
fots segelbåt eller kör omkring på  
vägarna i min 2016 Mustang. 

Text: Tommy Nilsson

Questsegling  
i Göteborg
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HUVUDSKÄR BYGGDES 1968 vid 
Marinvarvet Fårösund och är systerfartyg 
till de övriga 70båtar, Gråskär, Bredskär  
och Hojskär, som återfinns inom Sjövärns  
kårer runt omkring Sveriges kust.

1 maj 2009 skickades hemställan från 
Södertörns Sjövärnskår till Försvars
makten om att kåren önskade att överta 
Försvarsmaktens fartyg Bevakningsbåt 77,  
Huvudskär. 26 maj 2009 skrevs gåvoavtal 
från FM vilket innebar att Södertörns 
Sjövärnskår övertog Huvudskär. Fartyget 
hade de senaste åren gått som arbetsbåt 
för de enheter som arbetat med nedlägg
ning av marina förband i Stockholms 
skärgård.

GOTT SKICK
Vid övertagande var Huvudskär i stort 
sett i ett gott skick. Tyvärr hade mitt
motorn fått ett smärre haveri innan 
övertagande varvid mittpropellern 
monterats bort. Inombords var hon 
dock nyrenoverad med bl.a. en ny byssa. 
Under vintern 09/10 genomfördes en 
omfattande upprustning av bl.a. mitt
motorn som renoverades. Ny radar och 
annan teleteknisk utrustning installerats 
samt fartyget torrsattes och målades.

Den 22 maj 2010 förrättades namn
givningsceremoni på Skeppsholmen i 

Stockholm av gudmor fru Maria Lüning 
som med orden ”Ditt namn skall vara 
SVK 77, Huvudskär, må lycka och välgång 
följa Dig och Din besättning på Dina resor” 
klippte bandet och formellt namngav 
fartyget. Ceremonin förrättades i närvaro 
av kommendör Magnus Lüning, chef 
operativa sektionen vid Marintaktiska 
staben, och kommendörkapten Pär 
Flyghed, ordförande SVK 7, Katarina 
Harling, SVK RF och fartygschefen 
Magnus Holmbom.

MÄLARVARVET
Löpande under åren har fartyget  
omhändertagits, främst av ideellt enga
gerade medlemmar. Utan deras värdefulla 
insatser hade hon inte varit i det fina skick  
hon är idag. Vart 56:e år har hon varit på 
”5års översyn” på varv, där en grundlig 
genomgång av skick och utrustning 
genomförts samt utbyte av ex uttjänta 
durk/skrovplåtar. Senaste översynen 
genomfördes vinter 2017/2018 på  
Mälarvarvet. Våren 2019 installerades en 
ny radar.

Fartyget har främst under åren nyttjats 
i utbildningssyfte av Södertörns Sjövärns  
kår, Sjövärnskårernas Riksförbund,  
Marina Hemvärnet inom Södertörns
gruppen och MSB (via SVK RF Uppdrag).

BEHÅLLA?
Under vintern 2019 genomförde 
Södertörns Sjövärnskår en utredning om 
möjligheterna att bibehålla vårt fartyg. 
Utredningen kom fram till att då FM ej 
längre hyr in henne till sommarskolor, 
utbildningsgrupp Södertörn inte hyrt in 
henne sedan Aurora17 och med ökade 
underhållskostnader är det inte ekono
miskt försvarbart att behålla henne. På 
kårens årsmöte i mars20 fick styrelsen i 
uppdrag att avyttra fartyget och då helst 
till annan sjövärnskår.

Så nu efter drygt 10 år i Södertörns 
Sjövärnskårs tjänst har SVK77 Huvudskär  
hittat hem till en ny hamn och övertagits 
av Norra Smålands Sjövärnskår där  
Magnus Holmbom är ordförande. Cirkeln 
är därmed sluten. Vi önskar fartyget och 
Norra Småland all lycka och välgång på 
de hav de seglar på!

Under våra 10 år tillsammans har hon 
deltagit på cirka:
• 23 FMövningar
• 37 sommarskolsveckor
• 7 sjöräddningsuppdrag
• 12 MSButbildningar
• 87 övningsnavigeringstillfällen
och ett antal 100tals mantimmar har 
lagts ner på underhåll.

TACK!
Kåren tackar alla som varit med och 
bidragit. Det är inte brukligt att man 
pekar ut några personer speciellt då allas 
insatser är lika värda. I detta fall önskar 
jag göra ett undantag från den regeln då 
några personers insats har varit av yttersta 
vikt för fartygets underhåll och det är: 
Janne Spång, Olle Meijer, Pär Flyghed, 
Lasse Andersson, Mikael Arding och 
Tony Erling. 

Södertörns Sjövärnskår kommer nu 
leta efter en ny plattform därifrån vi kan 
bedriva vår ungdomsutbildning, genom
föra MSBuppdrag, stötta hemvärn (och 
Försvarsmakten i stort, om önskemål så 
finns) samt ha möjligheter till alternativ
intäkter.  

Text: Richard Wendt, ordförande 
Södertörns Sjövärnskår

SVK77 Huvudskär
hittar ny hamn

Huvudskär under genomfart Djurgården, Stockholm. Foto: Södertörns Sjövärnskår



Är du intresserad av att utveckla och  
påverka Sveriges marina försvar?
Sjövärnskåren är en av Sveriges 18 frivilliga försvars
organisationer och den enda med marin inriktning. Vi har 
utbildningar för ungdomar och vuxna, genomför övningar, 
rekryterar till Hemvärn med marina uppgifter och har ett  
internationellt samarbete med andra länders ungdoms
utbildningar. Vi är en del av totalförsvaret, och har uppdrag 
från myndigheter. De uppdragsgivande myndigheterna är 
Försvarsmakten och MSB samt andra myndigheter som 
Kustbevakningen, länsstyrelser och kommuner.

Sjövärnskåren med cirka 4000 medlemmar, är en demo
kratisk och politiskt obunden organisation som består av 
18 lokala kårer, med egna styrelser, runt hela kusten och 
Riksförbundet med styrelse och ett kansli i Stockholm på 
Blasieholmen. 

Arbetsuppgifter
Generalsekreteraren representerar Sjövärnskåren externt 
och internt samt är chef för kansliet och dess personal, 
som med inriktning från riksförbundsstyrelsen hanterar 
centrala frågor, ekonomi, kommunikation med lokala kårer 
och andra frivilliga försvarsorganisationer samt upp
dragsgivande myndigheter och andra myndigheter. 
Generalsekreteraren ska kunna väcka engagemang samt 
förmedla information.

Kvalifikationer
• Generalsekreteraren ska kunna prioritera utifrån helheten 

vad som ska göras och i vilken ordning genom att vara 
kommunikativ, externt och internt. 

• Erfarenhet av att leda personal, verksamhetsplanerna 
och hantera utbildnings och ekonomifrågor samt kunna 
genomföra utveckling av processer och rutiner. I detta  
ingår måluppföljning, att hushålla med verksamhetens 
ekonomi samt att självständigt kunna driva frågor till 
avslut. 

• Erfarenhet av Försvarsmaktens, MSB, Sjövärnskårens  
eller annan frivillig försvarsorganisations verksamhet.

• Körkort B.

• God datorvana, Microsoft Office Word,  
Excel och Power Point.

Meriterande
• Akademisk examen är meriterande eller arbetslivs

erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

• Maritim examen är meriterande.

• Språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Arbetsvillkor och lön
Anställningen är tillsvidareanställning som inleds med  
6 månaders provanställning. Lön och förmåner enligt  
överenskommelse.

Tjänsten är heltid och är placerad i Stockholm.

Innan tillträde till tjänsten ska den sökande uppvisa utdrag 
ur belastningsregistret.

Tillträde senast 1 mars 2021.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av vice ordföranden  
Håkan Rugeland eller Magnus Byström, 
nygs@sjovarnskaren.se

Tillsättning av tjänsten kommer att ske i samverkan  
med fackliga representanter.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-25.  
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. 
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är 
lämpad för denna befattning.

SJÖVÄRNSKÅREN SÖKER GENERALSEKRETERARE  
TILL RIKSFÖRBUNDET 

Mailto:nygs@sjovarnskaren.se
https://www.sjovarnskaren.se/


Sjövärnskårernas Riksförbund, Teatergatan 3, 2 tr, 111 48 Stockholm
www.sjovarnskaren.se

Posttidning B

I FÖRRA NUMRET av Sjövärnsposten 
intervjuades Viceamiral Jonas Haggren,  
som började sin marina karriär i 
Sjövärns kåren. Den som i sin tur utbild
ade honom är profilen i detta nummer.

Att svenska staten betalar sina räk
ningar, lånar, amorterar och förvaltar sina 
skulder är det Hans Lindblad som ser  
till. Som chef för Riksgäldskontoret  
sedan 2013 hanterar han med sina  
ca 200 medarbetare statens omsättning 
om 7000 miljarder kronor och bidrar till 
landets finansiella stabilitet.

Det är ett stort ansvar som vilar på 
dina axlar.

– Att ta ansvar, jobba i lag och kunna 
hantera krissituationer är kunskaper och 
egenskaper som jag fick under min tid i 
Sjövärnskåren. Erfarenheter som präglat 
mig hela livet. Och mina döttrar, som 
båda genomgått Sjövärnskårens utbild
ningar.

Hans Lindblad har ett gediget förflutet 
i Sjövärnskåren. Han är fortfarande 
medlem i SVK Stockholm. Något han 
tänker vara hela livet, även om det var 
länge sedan han var aktiv.

Hur kom du i kontakt med SVK?
– I tonåren bodde jag granne med 

tre grabbar i min ålder som var aktiva i 
Sjövärnskåren. Att ansöka dit jag med låg  
nära till hands. Jag var faktiskt med på den 
sista kursen som gick på Kvarnholmen  
innan verksamheten flyttades till Märsgarn.

Hans aktiva tid i Sjövärnskåren kom 
att omfatta allt från aspirant, segling med  
Falken, tjänstgöring som förman, kurs

chef till följeofficer både i Sverige och 
Kanada.

Sjövärnskåren påverkade också din 
värnpliktstid.

– Det marina intresset från Sjövärns
kåren var så starkt att jag avvaktade ett 
helt år med värnplikten för att kunna få 
tjänstgöra som svepstyrman och utbilda 
mig till fartygschef som värnpliktig  
officer.

Efter värnplikten fortsatte engage
manget i Sjövärnskåren.

– Jag var kurschef för både GK och FK 
på Märsgarn. Långseglingar med valbåt 
kom att bli min specialitet. Älskade det. 
Jag var också följeofficer i Sverige för 
kanadensiska kadetter och i Kanada för de  
våra. Jag minns särskilt när kanadensarna  
anlände utbröt det svinkoppor på 
Märsgarn, som sattes i karantän. Jag 
fick istället ett fartyg till förfogande och 
kunde ta kadetterna över till Gotland och 
tillbaka via Gryt och St. Anna tills smittan 
var över.

Vad har du tagit med dig från tiden i 
Sjövärnskåren?

– Kamratskap. Vi blev ett kompisgäng 
av ledare och befäl som höll ihop på 
kurser och utbildningar. Vänner jag har 
ännu idag. Gemenskapen och andan av 
att man kan om man vill och att Sjövärns  
kåren har så mycket att erbjuda om visar 
man intresse och geist har betytt mycket 
för mig.

– Jämställdhet. Jag var med om att ta 
emot de första tjejerna i Sjövärnskåren. 
Där var så mycket ängslan i början, men 

självklart gick det jättebra. På arbetsplatser  
därefter, där jag har kunnat påverka 
situationen, har jag eftersträvat jämn 
könsfördelning.

– Säkerhetstänkande. Jag var kurschef 
samtidigt som Spårösundsolyckan 1983. 
Efter incidenten styrdes sjösäkerhetsarbetet 
upp. Arbetet med krishantering och att 
värdera risker är något jag haft nytta av 
under resten av min karriär.

Till sist, vad tycker du om frivilliga 
försvarsorganisationer som SVK?

– Oerhört viktiga. Särskilt ungdoms
utbildningarna. De skapar en känsla av  
identitet, man blir en del av ett lag, ett 
sammanhang och förutom praktiska 
färdigheter präglas man av viljan att 
försvara landet, våra normer och värde
ringar. Det behöver ungdomar mer än 
någonsin idag med så många olika bak
grunder. Verksamheter som förenar och 
skapar samhörighet. 

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

Hans Lindblad fastnade för sjön genom  
Sjövärnskåren. Foto: Privat

Profilen 
Hans är sjövärnskårist 
på livstid

https://www.sjovarnskaren.se/

