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Foto: Mats Hansson

Ledaren 

Entusiasm och nytänkande
under sommarlägren 

PANDEMIN HAR FORTSATT även  
under 2021 och som ni redan vet blev 
sommarskolorna inställda denna sommar. 
Till skillnad från förra året då medlen, 
dvs pengarna, från Försvarsmakten drogs 
in så fick vi denna sommar behålla dessa 
och genomföra verksamhet om än med 
en annan inriktning. 

Försvarsmakten beslutade att  
verksamheten skulle genomföras som 
dagläger utan övernattning för eleverna. 
SVK RF tog tidigt upp en dialog med 
lokala kårerna och uppmanade att hitta 
möjligheter att genomföra någon form  
av aktivitet för de elever som sökt  
sommarskolorna, men även för övriga 
elever. 

ENGAGEMANG
Det är fantastiskt att konstatera med 
vilken entusiasm, engagemang och  
professionalism som möjligheterna  
hittades och sommarens dagläger 
genomfördes. Jag hade förmånen att 
besöka Sjövärnskåren Stockholms dag
läger på Klockaruddsholmen och blev 
glad när jag träffade lösningsorienterade 
ledare och instruktörer, positiva och 
glada elever som gör det bästa av den 
uppkomna situationen för att få ut så 
mycket som möjligt av den tid som ges 
av verksamheten. Senare i tidningen 
kan ni läsa flera artiklar från de övriga 
daglägren som genomfördes. 

ERFARENHETER
Jag förundras över med vilken flexibilitet 
och nytänkande som verksamheten 
bedrevs. Det är nu viktigt att all den 
erfarenhet av det som genomförts tas 
tillvara i erfarenhetsrapporter. Vid  
kommande ordförande och ungdoms
ledarkonferenser blir det genomgående 
temat nystart och framtidstro där erfaren
heterna kommer att vara en bra grund 
för diskussionerna. Vi behöver se framåt 
mot 2022 och hur vi kan återstarta vår 
fina ungdoms och vuxenverksamhet.

STRATEGIN
Jag vill också nämna den extra förbunds
stämma som genomfördes i juni. Den 
genomfördes i första hand för att besluta 
om Sjövärnskårens nya stadgar. Stadgarna  
är ett viktigt dokument för vår verksam
het. Ytterligare ett dokument som det 
jobbas intensivt med är den strategiska 
planen. Den kommer också att vara 
föremål för diskussion vid kommande 
konferenser. 

Jag vill avsluta med att citera Vimar 
Nordin som var ansvarig för sommarens 
dagläger på Lungön: ”Jag tror fortsatt på 
att vi måste anstränga oss lite extra när 
det är som tyngst.” Det är precis så det 
är. Pandemin till trots har ni alla lyckats 
genomföra en fantastisk verksamhet 
utifrån de förutsättningar som gavs.  
Ett stort tack till er alla. Nu hoppas vi 
att vi till nästa år med framtidstro kan 
genomföra sommarskolor och annan 
verksamhet som Sjövärnskåren står för 
utan störningar från en pandemi. 

Lev väl och håll er friska.

Text: Anders Kallin,  
Styrelseordförande
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EFTER 98 ÅR I TJÄNST får den kung-
liga ceremonibåten en ansiktslyftning.

Kungaslupen Vasaorden ligger inne  
för en genomgripande renovering. 
Kungaslupen byggdes under åren 
1921 till 1923 och är en exakt kopia av 
kungaslupen från 1774, som brann upp 
1921. Det skriver Försvarsmakten på 
sin webbplats.

Den ursprungliga Vasaorden ritades 
av den berömde skeppsbyggaren  
Fredrik Henrik af Chapman åt Gustav III.

Kungaslupen Vasaorden renoveras
– Det är fantastiskt roligt att vi nu 

renoverar kunga slupen när hon är 98 år 
gammal. Det betyder att hon kommer 
att vara i toppskick till sin 100-årsdag  
2023, säger Anders Hörnfeldt på 
Marinstaben, på webbplatsen.

Att renovera en träbåt som snart är 
100 år är alldeles naturligt. Det måste 
man göra med alla äldre båtar. Ofta är 
de slitna efter mycket användning, men 
i Vasaordens fall beror slitaget på att 
hon använts ganska sällan – och det är 
inte heller bra för en träbåt.

– Om ni är bra på att räkna så har  
ni listat ut att den första Vasaorden 
blev 147 år. Den nuvarande slupen 
fyller 100 år i juni 2023. Med den 
genom gripande renovering som nu 
genomförs, kommer hon inte ha några 
problem med att bli äldre än 147 år och 
det är 2070. Därefter kan man fundera 
på vad som är original och vad som är 
en replika, säger Anders Hörnfeldt.

98-åriga kungaslupen får en behövlig renovering. 
Foto: Maja Hansson / Försvarsmakten

Marinens flytande klassrum
SJÖSTRIDSSKOLANS två skonerter 
HMS Gladan och HMS Falken har i 75 år  
utbildat tusentals elever i sjömanskap. 
Att organisera utbildningen ombord är i 
normala fall en konst i planering men i 
och med det senaste årets covid-19- 
pandemi har besättningarna i det  
närmaste fått svart bälte i 
omplanering. Ankomsttider och 
rutter, besättningarnas hem-  
och återresor, elevernas på- och 
avmönstring, bunkring och 
besök. Det skriver Försvars-
makten på sin webbplats.

– Trots liten yta ombord och 
med ständiga byten av elev-
besättningar har vi klarat oss 
från Covid-19. Men 26 elever 
uppe på däck över längre tid 
är inte optimalt. Därför har vi 
använt alla tillgängliga resurser 
som komplement till Gladan och Falken, 
till exempel två mindre motorbåtar för 

navi gations utbildning, Spjutet och  
Blixten, Sjöstrids skolans lektions salar 
och vår egen verkstad. Analysen är att 
vi fått till utbildningen mycket bra men 
att ordinarie besättning har fått slita, 
säger Thomas Falk, fartygs chef på 
HMS Falken, på webbplatsen.

HMS Falkens fartygschef Thomas Falk, till vänster, i 
samtal med HMS Gladans sekond Karl Beillon och 
fartygschef Johan Lyckemark. Foto: Axel Öberg / 
Försvarsmakten

Lotsens dag:  
Lotsverksamhet  
på Bjuröklubb
I ÅR ÄR DET 200 ÅR sedan lotsverksam-
heten på Bjuröklubb utanför Skellefteå 
startade. Det har Sjöfartsverket firat. Det 
skriver Sjöfartsverket på sin webbplats.

Onsdag den 4 augusti gick start-
skottet för firandet med Lotsens dag. 
På plats var en av Sjöfartsverkets 
lotsbåtar tillsammans med båtmännen 
Mats Hedlund och Lars Stoltz, lotsen 
Mikael Martling och Luleås lotstrans-
portområdeschef Markus Andersson. 

De var där för att visa upp hur en 
lotsbåt ser ut och berätta om sina jobb,  
lotsning och vår verksamhet i stort. 
Besökarna kunde även få se Noak 
Larssons drygt 100 år gamla lotsbåt 
Brus som han rustat upp tillsammans  
med Andreas Lundberg. Noak bjöd även 
intresserade på en historisk tillbaka-
blick över lotsningen på Bjuröklubb 
med rundturen ”Lotsens vandring”.

Hela evenemanget var välbesökt och  
uppskattat och under dagen beräknas 
cirka 500 personer ha besökt firandet 
av lotsverksamheten och närliggande 
sevärdheter.

Lotsens Glada lotsar på Bjuröklubb.  
Foto: Emma Cedergren
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VARJE ÅR MÄTER KANTAR SIFO 
anseendet för en rad svenska myndig-
heter. Årets mätning visar att Kust-
bevakningens anseende ökar och att 
myndigheten placerar sig i topp, väl 
över genomsnittet för svenska myndig-
heter. Det skriver Kustbevakningen på 
sin webbplats.

– Detta är ett resultat alla i Kust-
bevakningen ska känna stolthet över. 
Vårt anseende bygger på våra med-
arbetares goda insatser, säger  
Anders Kjaersgaard, ställföreträdande 
generaldirektör, på webbplatsen.

Kantar Sifos mätning består av 
frågor till 13 606 slumpmässigt utvalda 
personer om deras förtroende för ett 
antal statliga myndigheter. Med 65 i 
anseendeindex klättrar Kustbevakningen  
upp till en delad förstaplats med 
Valmyndigheten. Ett anseendeindex på 
50 eller högre är ett högt anseende för 
myndigheter enligt Kantar Sifo.

Kustbevakningen har hamnat i  
toppen som en av de mest ansedda 
myndigheterna i Kantar Sifos mätningar 
de senaste tre åren. Kustbevakningen 
har starka värden på samtliga områden.

Kustbevakningen toppar Kantar Sifos årliga anseendemätning

– Jag är särskilt stolt över att vi har 
kunnat leverera mot både regeringens 
och allmänhetens förväntningar trots 
det särskilda läget som pandemin har 
medfört i kombination med ett ansträngt 
personalläge i stort. Vi behöver bli fler 

DE FRIVILLIGA SJÖRÄDDARNA i  
Luleå har i sommar fått en egen  
sjö räddningsstation.

RS Luleå blir Sjöräddningssällskapets 74:e station
– Det känns jättekul, och vi hoppas  

kunna vara en viktig trygghet för båt-
livet under många år framåt, säger 

Magnus Jodérus 
vid Sjöräddnings-
sällskapet i Luleå, 
på Sjöräddnings-
sällskapets 
webbplats.

2018 startade 
ett antal intres-
serade personer 
verksamhet i 
Luleå, då som en 
del av Sjörädd-

Sjöräddningssällskapet 
finns för människor som 
behöver hjälp till sjöss. 
Foto: Mats Ryde

ningssällskapets station i Piteå. Sedan 
dess har stationen rekryterat frivilliga 
sjöräddare och övat, gjort förebyggande  
utryckningar för medlemmar och 
utvecklats med sikte på att bli en egen 
station.

– Vi var en handfull Luleåbor som 
började öva med stationen i Piteå 
under sommaren 2017, året därefter 
etablerade vi en brygga i Luleå där vi 
delade båt med Piteå varannan vecka. 
Sedan dess har vi övat och utbildat  
oss under Piteås ledning, de har varit 
våra förebilder och lärt oss mycket, 
säger Magnus Jodérus.

Han fortsätter:
– Att vi nu står på egna ben som 

egen station innebär ett stort ansvar, 
men vi känner oss trygga med den 
verksamhet och kunskap som vi  
frivilliga byggt upp tillsammans.

de kommande åren annars riskerar 
vi att se negativa konsekvenser i 
form av minskad miljöberedskap och 
lägre närvaro till sjöss, säger Anders 
Kjaersgaard.

Kustbevakare med högt förtroende. Foto: Kustbevakningen
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Andra sommaren av inställda sommarskolor på grund av pandemin har passerat, men till skillnad från förra året 
en sommar istället fylld av aktiviteter hos våra kårer runt om i landet. Tack vare ett tidigt besked av Försvars-
makten under våren om förutsättningarna att bedriva verksamhet kunde kårerna tillsammans med riksförbundet 
kavla upp ärmarna och planerna om. Och som det har planerats om! I princip samtliga kårer har varit involverade 
i att erbjuda ungdomarna utbildning i sjömanskap, navigation, sjukvård, säkerhet och mycket mer. Kreativiteten, 
flexibiliteten, engagemanget och glädjen har flödat och axplock av denna verksamhet kan ni läsa om här.  
Imponerande och erfarenheter vi ska ta vara på. Varmt och innerligt tack till alla involverade! 

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande för Sjövärnskåren 

Det blev i alla fall en sommar
för ungdomar på läger

Foto: Anders Kallin, Mats Hansson, Per 
Lunqe, Magnus Lindstedt, Lova Silverräv



DET ÄR DAGLÄGER på Dalarö Skans, 
ett dagläger som varar en vecka. Och det 
är 40 år sedan Södertörns Sjövärnskår 
var här senast. 

– Vi försöker få med alla moment  
som vi har på en sommarskola, säger 
Richard Wendt, ordförande för 
Södertörns Sjövärnskår och lägerchef  
för daglägret på Dalarö Skans.

Sjövärnsposten ansluter vid Dalarös 
hamn. Där vid vågbrytaren till höger om 

Läger för ungdomar
på Dalarö Skans
40 år senare!

bensinmacken kommer ungdomarna 
som åkt buss från Stockholms central. 
De är prydligt klädda i vita tshirts och 
blå kepsar med Sjövärnskårens logga. 
Instruktören Daniel Westergård låter 
eleverna repetera gårdagens knopövningar. 
De har vita snören i händerna och slår 
skotstekar.

– Ni har riktigt bra koll, säger  
Daniel.
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SOL OCH VÄRME
Ungdomarna följer Daniels instruktioner 
med intresse. Solen gassar. Daniel frågar 
om de har vatten och om de har smort in 
sig med solskyddsfaktor. Det har de och 
kliver i båtarna för transport till Dalarö 
Skans. Halva gruppen åker till Vadviken 
där de ska segla jolle.

På Dalarö Skans går instruktören 
Mattias Bergqvist igenom säkerheten 
inför dagens övningar, segling med IF

båtar och handhavande av motorbåtar. 
Sjövärnskårens flagga fladdrar vid  
gruppen, det är sommar, det är varmt 
och Södertörns Sjövärnskår är åter på 
Dalarö Skans.

FÖRSVARSMAKTEN
Kurschefen Jenny Keller som lotsar 
Sjövärnsposten runt har också rekry   
terat instruktörerna och de är erfarna 
instruktörer, de flesta med anställning  

i Försvarsmakten. Instruktörerna 
Caroline Söderberg och Daniel leder 
IFseglingen. Vinden ligger på ordentligt 
mot de förtöjda IFbåtarna som saknar 
motorer, men de går ut och snart lyser vita 
segel i vattnen mellan Gunnarsholmen 
och Rågholmen.

Richard går med fyra ungdomar  
mot Märsgarn i en motorbåt. De övar 
hand havande men inte navigation. 
Lägret ska ge ungdomarna insikter om 

Mot skansen och Södertörns sommarläger.
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Försvars makten, sjömanskap, sjösäkerhet 
och ordning och reda. Instruktören  
Per Eriksson säger att det viktiga är att  
ungdomarna förstår vad han och de 
andra instruktörerna säger, inte minst 
om säkerheten. 

BRA IDÉ
Det blir lunch, panerad torsk och den 
smakar mycket bättre än den man  
köper fryst på ICA. Walter Herulf från 
Bagarmossen tuggar. Han ska börja  
gymnasiet i höst och är här med sin  
tvillingbror. Pappa har gjort sommar
skolor och då tyckte Walter och hans 
bror att det skulle vara en bra idé. De 
sökte till sommarskolan på Märsgarn i år, 
men när den blev inställd nappade de på 
utskicket från Södertörns Sjövärnskår.

SNABBT BESLUT
Richard och hans kamrater i Södertörn 
tog beslutet att anordna ett dagläger på 
Dalarö Skans när beskedet kom från 
Försvarsmakten 24 februari i år.

– Självklart ska Södertörn ta ansvar 
för att anordna någon form av utbild
ning för ungdomarna nu när Försvars
makten gett oss möjlighet att genomföra 
dag läger, säger Richard och fortsätter:

Richard Wendt (t v) leder sommarlägret.

Seglingsövning.

– Det blir inte som vi är vana vid 
men det kan också vara nyttigt att göra 
någonting nytt. På detta sätt ser vi till 
att ungdomarna bibehåller intresset 
för verksamheten och nyfikenheten för 
Försvarsmakten.

Han tillägger:
– Att Södertörn dessutom återvänder 

efter 40 års frånvaro till Dalarö Skans gör 
det hela lite roligare.

Det blev mycket planerande och helt 
nytt att ungdomarna sover hemma.  

Inbjudningar gick ut till ungdomar som  
är medlemmar i Södertörn eller Stockholm 
och som sökt grundkursen på sommar
skola förra året eller i år. 52 ungdomar 
som sökte till Dalarölägret blev antagna 
och nu fått en meningsfull vecka på 
Dalarö Skans.

När Sjövärnsposten besöker lägret 
fungerar allt alldeles utmärkt.  

Text och foto: Per Lunqe
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PÅ KLOCKARUDDSHOLMEN vid Djurö  
i Stockholms skärgård är 15 ungdomar 
i gång när Sjövärnsposten hälsar på. De 
preparerar sjökort och lär sig rigga segel
båtar. Det är dagläger och det ordnas av 
Sjövärnskåren Stockholm. Dagen innan 
fick lägret besök av minjakten Ven som 
ankrade upp vid Djuröbron och ung
domarna gick ombord på besök.

Vid kajen på Klockaruddsholmen  
ligger kårens två 700båtar och tross
fartyget SVK 603 Fårö från Gotlands 
Sjövärnskår. Besättningen med Kenta 
Svensson, Micke Nordin och Lasse 
Andersson ska öva framförande med 
ungdomarna. 

ANDRA DAGEN
En av kurscheferna, Evelina Björkqvist, 
som tidigare varit instruktör på  
Kungsholmen och Märsgarn, visar ung
domarna hur man lägger ut kursen i  

sjökortet. Det är andra dagen på lägret och  
det blåser. Skolledningen med Linnea 
Stake i spetsen fattar beslut om att  
seglingen med IFbåtarna får vänta, säker
heten sätts främst. Förutom de större 
fartygen och Märsgarns Båtförenings 
IFbåtar har lägret två säkerhetsbåtar 
för seglingen, en Pioner Flexi från båt
föreningen och kårens egna Pioner Viking.

Ungdomarna fortsätter att öva på att  
sätta och ta ned segel vid bryggan där 
segelbåtarna ligger förtöjda. Motivationen  
är det inget fel på, det här är ungdomar 
med driv.

15 INSTRUKTÖRER
Linnea har med Evelinas hjälp rekryterat 
15 instruktörer med olika bakgrund. 
Förutom försvarsmaktsanställda, kadetter  
från officersprogrammet, fänrikar och sjö
män, är instruktörerna även från polisen, 
Regeringskansliet, Skärgårdsstiftelsen 

och studerande. Instruktören Carl von 
Schantz kommer när det mojnat lite att 
med sina ungdomar runda Kalvön en bit 
upp från Klockaruddsholmen. 

– Alla ungdomar har seglingserfarenhet, 
vi har seglat RS Quest, säger Carl.

Han är precis som de andra instruk
törerna här på sin fritid. De är på Klockar
uddsholmen för att de tycker att det är 
roligt och utvecklande att arbeta som 
instruktör, men de från Försvarsmakten 
ser även att de på andra sätt har nytta av 
lägret.

– Vi får trupperfarenhet, vi övar med 
våra ungdomar, säger Carl.

ANNORLUNDA
Men det är annorlunda i sommar. Och 
restriktionerna har Linnea fått jobba med.

– Ungdomarna åker buss från Centralen 
i Stockholm på morgonen och tillbaka på 
kvällen, säger hon.

Sjökort, segling och mycket  
mer för Stockholmsungdomar

Kurschefen Evelina Björkqvist instruerar elever. Evelina rekryterade instruktörer till lägret. Foto: Magnus Lindstedt



Eleverna Anton Kanth och Mårten Bruno (t h) 
drillar riggning. Foto: Per Lunqe
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Det påverkar kursen. När en vanlig  
sommarskola har eleverna på plats dygnet  
runt, försvinner kvällar och tidiga morgnar 
på Klockaruddsholmen. Men en hel del 
står på programmet under det två veckor 
långa lägret.

– Vi har valt att fokusera på att vid
makthålla och utveckla ungdomarnas 
förmåga att framföra olika typer av båtar. 
Här får de segla IFbåtar, köra både 600 
och 700båtar samt våra fina följebåtar. 
Sjömaning och omhändertagande vid 
skador och olyckor får också ta plats under 
våra ganska korta dagar, säger Linnea.

80 ÅR SEDAN
Klockaruddsholmen ägs av Stiftelsen 
Stockholms Sjövärnsförening som låter 
Sjövärnskåren använda ön för lägret.  
Senast Sjövärnskåren var här för sommar
läger var på 40talet. 80 år senare är det 
äntligen dags igen. Det är en fin liten 
holme med ganska spartansk standard då 
det saknas färskvatten på ön. Tack vare 
SVK 603 Fårö finns det dock rinnande 
vatten under lägret och instruktörerna har 
ordnat med rinnande sjövatten vid ute
dassen och bastun, så god hygien gäller. 

– Förhoppningen från Sjövärnskåren 
Stockholms sida är att kunna förlägga mer  
utbildning för både unga och vuxna på ön i  
och med att förutsättningarna på Märsgarn  
förändras framöver, säger Linnea.

De flesta av ungdomarna är medlemmar  
i Sjövärnskåren Stockholm eller Södertörns  
Sjövärnskår och skulle ha gått fortsättnings  
kursen eller praktikkursen på någon av 
sommarskolorna förra året eller i år. Det 
är en praktisk uppdelning som Stockholm  
och Södertörn kommit överens om för 
att effektivisera daglägerverksamheten. 
Ungefär samtidigt genomförs dagläger 
för motsvarande grundkursen på Dalarö 
Skans.

Elever och instruktörer har inte 
sjö stridsdräkt men kursledningen har 
ordnat med en snygg enhetlig klädsel, 
tshirts, shorts och kepsar, allt med 
Sjövärnskårens logga.

Malte Nordberg är 17 år och går på 
gymnasiet. Han tycker att lägret är bra.

– Det har varit och kommer att bli 
mycket om sjömanskap. Vi får ledarskap 
och lite självdisciplin, säger Malte.

Han känner de andra ungdomarna 
från hemortsutbildningen.

– Samarbetet funkar bra, bara bra 
kompisar, säger Malte. 

Text: Per Lunqe

Instruktörer lägger till. Foto: Magnus Lindstedt

Instruktören Carl von Schantz visar eleverna hur man lägger ut kurs på ett sjökort. Foto: Per Lunqe

Ordning och reda på Klockaruddsholmen. Foto: Per Lunqe
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DET ÄR MED STOR GLÄDJE och enorm 
stolthet som jag får förtroendet att agera 
ledare för ett läger och åter får bjuda in 
elever till Lungön. Det är så kul att få ta 
del av energin som eleverna sprider från 
första dagen där de står snyggt uppradade 
och väntar på att tas emot av oss instruk
törer. Den energin blir bara starkare när 
de får lära sig nya kunskaper och dela 
med sig av dessa med sina kamrater. 

I år hade vi anpassat det som skulle ha  
blivit en sommarskola. Största föränd
ringen var att motsvarigheten till  
”praktikkursen” blev två veckor och ”fort  
sättnings”– samt ”grundkursen” slogs ihop 
till en större grupp där de fick genomföra 
en kortare superintensiv utbildning.

DRILLADE 
De fartyg som stod ”praktikkursen” till 
förfogande var främst SVK 701 Elon 
samt SVK 05 Ejdern, men även Lungöns 
segelbåtar och valbåtar användes under 
kursens gång.

Lagom till ”grund” och ”fortsättnings
kursens” ankomst under andra veckan var  
PK så kompetenta och drillade att de  
kunde agera besättningar på de båda  
båtarna och köra eleverna mellan  
Marinhamnen och Lungön med 
stöttning av instruktörerna. Bra jobbat!

Inför andra veckan passade hela 
instruktörslaget på att gå igenom de nya 

Sommarskola som blev 
läger på Lungön

två motorbåtar och tunga trossbåten 
SVK 652 Lungö började resan norrut. 
Bogseringen övergick till segling och väl 
vid destination så möttes PK upp för en 
gemensam middag och bad. Sen fortsatte 
de med segling och bogsering tillbaka, 
där bogseringen möjliggjorde perfekta 
situationer för att öva gott sjömanskap 
och arbete med tampar.

MEDALJER
På torsdagen genomfördes examens
ceremoni där bästa kamrater och elever 
som mottog lägerchefens hederspris 
premierades. Och jag som lägerchef fick 
äran att medaljera Sofia Bergström med 
Sjövärnskårens förtjänstmedalj i silver, 
Anton Dahlqvist med Sjövärnskårens 
förtjänsttecken i silver och Jesper Edvall 
med sjövärnskårens förtjänsttecken i 
silver å Sjövärnskårens vägnar. Tack 
ännu en gång, utan ert arbete hade inte 
Lungön varit densamma. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till elever 
och instruktörer som gjorde detta läger 
möjligt trots rådande läge. Jag tror 
fortsatt på att vi måste anstränga oss lite 
extra när det är som tyngst. 

Ha det gott och ses nästa sommar! 

Text: Vimar Nordin, lägerchef Lungön

segeljollarna RS Quest som vi tagit emot 
från Sjövärnskårens Riksförbund. Det 
började med en teoretisk genomgång följt  
av en brigad med jollar i Ångermanälvens 
mynning. Nu var vi redo att ta emot elev
erna och genomföra segling med dom. 

LÅNGSEGLING
”Grundkursen” och ”fortsättningskursen” 
genomförde i slutet av utbildningen en 
långsegling för att väva samman alla  
kunskaper de lärt sig och tillsammans lösa  
en mer komplex uppgift. Det inleddes med 
bogseringsövningar där 10st RS Quest, 

Fys runt ön. Foto: Tim Nordström

Elever, instruktörer och chefer har kul på Lungön. Foto: Tim Nordström



EFTER MYCKET ARBETE med schema 
och materiell genomfördes under 14  
soliga julidagar en alternativ sommarskola, 
ett sommarläger, vid Öresunds Sjövärns
kår och slutade med seglats på S/Y Hoppet. 
Utbildningens innehåll grundade sig, i 
tillämpliga delar, på vad som stadgas i 
Sjövärnskårens UBSU 2013. 

Samtlig deltagande personal bar  
uniform. Alla övningsdagar inleddes med  
uppställning, visitation och att flaggan 
hissades. Dagarna avslutades med upp
ställning, kurschefens sammanfattning av  

Läger i Limhamn 
med S/Y Hoppet

dagens verksamhet och att flaggan halades. 
Av hänsyn till coronarestriktionerna 
bedrevs verksamheten på sommarlägret 
endast som dagverksamhet.

LIMHAMN
All utbildning utgick från kårens hemma
hamn, Norra Hamnen i Limhamn. Kåren 
har optimala vattenområden i direkt 
anslutning, vid hårt väder gällde segling 
inne i hamnbassängen, vid bra väder 
bedrevs verksamheten på redden utanför 
hamnen.

Antalet aspiranter var satt till maximalt  
15 och vid inryckning mötte fyra tjejer 
och tio killar upp. Aspiranterna kom från 
SVK Öresund, Blekinge Sjövärnskår och 
Sydöstra Skånes Sjövärnskår.

RS QUEST
Schemat omfattade teoretisk utbildning,  
utbildning på mindre segelbåtar och 
segelfartygstjänst på den inhyrda skutan 
S/Y Hoppet af Brantevik. Kurschef och 
fartygschef på S/Y Hoppet var Gunnar 
Carlberg.

Himmel över S/Y Hoppet. 
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Märtha Cederstöm, Ystad Sjövärnskår, tar emot kursintyg som delas ut av kurschef Gunnar Carlberg.  
Rasmus Hallberg assisterar. 

Inledningsvis genomfördes utbildning  
på två helt nya RS Questjollar. Den  
nyinskaffade Pioner Viking med en 40 hk  
utombordare användes som följe och 
säkerhetsbåt. Konceptet visade sig 
optimalt för utbildning, varje segeljolle 
kunde bemannas med tre aspiranter. För  
att optimera rörlighet och säkerhet ombord 
på jollarna användes nya segeljolleflytvästar 
och skor lämpade för jollesegling. Vidare 
så hade en skärgårds kryssare, Karlskrona
vigg, rustats med nya segel.

SVARTKLUBBEN
Fartyget Svartklubben, en tidigare lotsbåt, 
nyttjades för grundläggande utbildning i 
manövrering och navigation. Sambands

tjänsten genomfördes som utbildning i 
short range communication (SRC) och 
orientering om grunderna i säkerhets
systemet GMDSS.

Lt Linus Henning höll en grundlig 
och informativ föreläsning om total
försvaret och dess ingående militära och 
civila delar.

Under sommarlägret genomfördes ett 
antal exercispass och utbildning i militärt 
uppträdande. Eleverna delades in i SB och  
BB vakt för att kunna bedriva teoretisk 
och praktisk utbildning parallellt.

Bengt Andersson genomförde 
förtjänstfullt ett uppskattat sjömanskaps
block, där eleverna fick lära sig att slå 
knopar och splitsa.

BACKLAGSGASTAR
Mathållningen sköttes av skolledningen 
som assisterades av avdelade backlags
gastar. En eloge till dem som såg till, 
att med begränsade resurser, trångt 
utrymme och enkel utrustning, förse 
samtliga med lagad lunch. Två gånger 
om dagen blåstes det också till alle
manskaffe. 

Under sommarlägret bedrevs utbild
ningssamverkan med Räddningstjänsten 
i Hyllie och Malmö centrala räddnings
tjänst och Kustbevakningen. 

Brandteori, livräddning och sjukvård 
genomfördes som ett sammanhållet 
säkerhetsblock. Sjukvårdsutbildningen 
leddes av Lt Marcus Waller inom ramen 

Segelsättning. 

Mat för ungdomar. 
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Kursavslut med traditionellt kursfoto. 

för Sjukvårdsinsats till sjöss (SATS). 
Livräddningsdelen genomfördes av  
Lt Linus Henning och menige Johanna 
Andersson.

S/Y HOPPET
De sista fem dagarna, den 11/7 till 15/7, 
bedrevs vaktvis segelfartygsutbildning på 
yachten Hoppet af Brantevik (depl. 42 ton,  
l.ö.a 25m och segelarea 150 kvm). Målet 
med utbildningsavsnittet var att ge  
aspiranterna fartygsförlagd praktik i ett  
tyngre fartyg. De lärde sig allmän däcks
tjänst, vaktgång i törnar och agerade på 
en gaffelriggad station. De fick också 
praktisera hur brandskydds och liv
räddningstjänsten fungerade ombord. 

Aspiranterna lärde sig att göra 
manövrar med ett tyngre segelfartyg. 
Sista dagen fick de själva pröva på att 
leda manövrarna under segel. Det fanns 
också en bakomliggande idé om, att hos 
unga människor väcka intresse för det 
seglande maritima kulturarvet. 

BRED KURS
Att få in utbildning ombord på en segel
skuta som S/Y Hoppet bidrog till att 
bredda kursinnehållet med både modern 
och klassisk båttjänst. S/Y hoppet var 
dessutom till sin storlek optimalt för en 
mindre grupp elever. Uppdelningen SB 
respektive BB vakt var ett bra sätt att 
under hela utbildningen dela in eleverna 

för att parallellt genomföra praktisk och 
teoretisk utbildning. 

RS Questjollarna prövades intensivt 
under lägerdagarna. De levde helt upp till 
de förväntningar Sjövärnskåren ställer på 
en bra utbildningsplattform avsedd för 
grundläggande seglingsutbildning.  

Text: Mats Hansson  
och Gunnar Carlberg 
Foto: Mats Hansson  

Segling, svag vind i Lommabukten strax nordväst om Malmö. En sjöman kan hantera tågvirke. 
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UNDER EN VECKA med fantastiskt 
fint väder i juli anordnade Kalmarsunds 
och Norra Smålands sjövärnskårer en 
gemensam dagkurs för gamla och nya 
ungdomar. De två första dagarna  
genomfördes tillsammans med Försvars
utbildarna i Kalmar.

Vi gick igenom sjukvård med föreläs
ningar och praktiska övningar såsom att 
lägga förband och att bära skadad på bår, 
fälttjänst med tältresning och försvars
upplysning, för att bara nämna några 
exempel. Efter två dagar i Kalmar vidtog 
den mer marina delen av utbildningen i 
Västervik. 

RS QUEST 
De yngre eleverna hade fokus på segling 
där de efter teorigenomgång fick segla i 

två dagar. Vi seglade både med egna  
RS Quest och inlånade C55:or. För  
dem som skulle ha gått PK så förlades  
utbildningen på SVK 77 Huvudskär. 
Efter en grundlig genomgång av fartygets  
navigations utrustning, maskinrum, 
förtöjnings anordningar etc. så vidtog 
preparering av sjökort och sedan  
övningar till sjöss. 

Den sista dagen av veckan genom
fördes gemensamt. Vi fick besök av Kust
bevakningen och räddningstjänsten som 
båda berättade om sina respektive  
verksamheter samt om hur de såg på 
sjövärnskårens verksamhet. Det var  
tydligt vilken bra grund sommarskolorna  
ger för framtida arbete med marin  
anknytning inte bara inom Försvars
makten. Efter besöken höll våra PKelever 

en lektion i sjömaning. Dagarna avslutades 
med grillning och samkväm.

KRISBEREDSKAP
Under veckan besöktes vi även av Anna 
Norlén, beredskapsdirektör vid Läns
styrelsen i Kalmar län, som fick en före
visning av Huvudskär med efterföljande 
diskussion om hur fartyget kan bidra i 
den regionala krisberedskapen.

Vi hade fem roliga och intensiva dagar 
med fantastiskt fint samarbete mellan 
våra två småländska sjövärnskårer, där 
både elever och instruktörer lärde känna 
varandra och vi ser fram emot många 
gemensamma evenemang i framtiden! 

Text och foto: Johan Rosenqvist, 
ordförande Kalmarsunds Sjövärnskår

Läger med Kalmarsund och Norra Småland

– segling, sjukvård 
och förläggning

Uppe till vä: Anna Norlén, beredskapsdirektör vid länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med Magnus Holmbom,  
ordförande Norra Smålands sjövärnskår framför Huvudskär.
Till vä: Segling med RS Quest.
Ovan: Sjömaning, övning i knopslagning.
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REPORTERN HEDVIG NITTVE 
besökte Norra Smålands och Kalmarsunds 
sjövärnskårer i somras och skriver så här:

Sjövärnskåren har sedan 2019 tvingats 
ställa in sina utbildningsläger. Nu arran
geras istället några utbildningsdagar i 
Västervik.

Varje år utbildar Sjövärnskåren om
kring 600 ungdomar i Sverige. Under  
utbildningen får ungdomarna utveckla 
sina kunskaper inom bland annat navi
gering, maskinteknik och sjukvård. På 
grund av pandemin har organisationen 
inte kunnat hålla några utbildningar 
sedan 2019, istället arrangeras nu en 
utbildningsvecka i Västervik.

– Det var med kort varsel vi fick veta 
att vi får ha den här typen av aktiviteter.  
Det känns viktigt att kunna ge våra 
ungdomar några utbildningsdagar, 
säger Johan Rosenqvist, ordförande för 
Kalmarsunds Sjövärnskår.

VARMHÅLLER UNGDOMAR
De vanliga sommarskolorna är inställda. 
Men sjövärnskårerna i Kalmar och i Norra  
Småland har trots det valt att arrangera 
några utbildningsdagar, utan övernattning,  

tillsammans. Man hoppas att utbildnings
veckan ska lära eleverna så mycket som 
möjligt av det man går igenom under 
Sjövärnskårens vanliga sommarskolor.

– För att varmhålla våra ungdomar 
har vi tagit en vecka i sommar där vi 
kör lite utbildning, coronasäkert. Istället 
för att bara släppa dem, säger Magnus 
Holmbom, ordförande i Norra Smålands 
Sjövärnskår.

Utbildningen inom Sjövärnskåren 
pågår i tre år. Efter utbildningen går 
många av eleverna vidare till att arbeta 
inom Marinen eller i handelsflottan.

EMMY PRESSAD
Totalt är det åtta ungdomar som deltar 
på utbildningsveckan som arrangeras i 
Västervik. En av de som deltar vid utbild
ningsdagarna är Emmy Rosenqvist, som 
skulle gjort sitt sista utbildningsår förra 
året. 

– Det är en otroligt spännande upp
levelse som man inte får någon annan
stans, säger hon.

Vad är det som gör det så spännande?
– Man blir hårt pressad under utbild  

ningen, men man utvecklas väldigt 

mycket och får många nya vänner, säger 
Emmy Rosenqvist.

De elever som gör sitt första eller 
andra år på utbildningen får under lägret 
träna på att segla och de äldre eleverna 
får träna på att styra en större båt runt 
Gamlebyviken.

FÖRSVARMAKTEN OCH MSB
Organisationen finansieras av Försvars
makten och Myndigheten för Samhälls
skydd och Beredskap och ska, förutom 
att utbilda, stödja totalförsvaret. I Väster
viks kommun kommer organisationen 
även hjälpa räddningstjänsten framöver, 
genom ett avtal som nyligen tecknats.

– Vi kan bidra vid sjukvårdstransport 
eller övernattningmöjligheter, om rädd
ningstjänsten skulle ha behovet, säger 
Magnus Holmbom.

Omkring 45 personer är aktiva i 
Norra Smålands Sjövärnskår. Magnus 
Holmbom hoppas att fler ska engagera sig.

– Vi får fler och fler medlemmar, säger 
Magnus Holmbom.  

Text och foto: Hedvig Nittve, 
Västerviks-Tidningen

Reportage i Västerviks-Tidningen om läger:

”Militärutbildning för 
ungdomar arrangeras 
i Västervik”
Från vänster: Emmy Rosenqvist och Johannes Hassler går utbildningen i Västervik. Josef Rosenqvist (funktionär) och Magnus Holmbom (ledare) lär ut.



NÄR DET STOD KLART att det inte 
skulle bli några sommarskolor bestämde 
sig Hedvig Weibull och hennes kamrater 
i Östergötlands Sjövärnskår för att göra 
något bra med kårens ungdomar. Kåren 
är liten med tre ungdomsledare. Hur 
skulle det gå? Hedvig skriver:

Vad ville vi göra? Vad kunde vi göra? 
Vi tittade på målen för sommarskolorna 
och vad vi kunde genomföra covid19 
säkert. Vi funderade på vad syftet med 
skolorna egentligen är, och vad vårt mål 
med lägret skulle vara. Till slut kom vi 
fram till att vår största resurs är SVK 
703, den gamla arbetsbåt som den vuxna 
delen av Sjövärnskåren Östergötland 
hade kämpat med att få i sjön i över ett 
år. Den kunde användas till att navigera 
och öva sjömanskap och med den som 
utgångspunkt byggde vi ett läger som 
skulle fokusera på framförandet av fartyg 
och livet på sjön och förhoppningsvis ge 
ungdomarna en upplevelse. 

KAJSTUDS
Vi inledde med säkerhetsgenomgång 
på SVK 703, gick igenom grunder som 
knopar, positioner och uppgifter på 
fartyget, orderterminologi, hur det gick 

Vi gjorde vad vi kunde
och det blev bra!

till när man förtöjde och kastade loss 
och hur maskin fungerade, för att kunna 
kasta loss med halva gänget dagen efter. 
Vi hade sju ungdomar och valde att dela 
in dem i två grupper, så att vi kunde ägna 
tid åt varje enskild elev. 

På SVK 703 övade vi kajstuds och 
förtöjningsövningar, och på land hade 
vi navigationsteori, repetition för vissa, 
helt nytt för andra, för att kunna lägga 
ut rutter att köra senare under lägret. Vi 
gick också igenom saker som manövre
ring med liten motorbåt och sjukvård, 
som alla kan ha nytta av när man är ute 
till sjöss på sin fritid. De två sista dagarna 
fick eleverna navigera själva efter sina 
egna preppade rutter. 

På söndagen tog vi oss hela vägen från 
Norrköping till Arkösund. Det var en 
utmaning med mycket fritidsbåtar och 
bitvis trånga leder, men en som ung
domarna klarade med bravur. 

NÖJD
Trots att det skiljde sig väldigt mycket 
från en vanlig sommarskola verkar  
ungdomarna vara nöjda, och jag är över
tygad om att de lärt sig mycket. Jag som 
instruktör är väldigt nöjd med vår vecka,  

som trots oklara förutsättningar och 
snabba omplaneringar blev mer varierad 
och lärorik än jag vågat hoppas på. Jag 
hoppas att vi under hösten ska fortsätta 
på denna bana och utveckla intresset 
och förmågan till praktisk navigation 
hos våra ungdomar, tillsammans med 
de klassiska teoriutbildningarna som 
vanligtvis är hemortens huvuduppgift. 
Naturligtvis finns det alltid punkter att 
förbättra och saker man hade velat göra 
annorlunda, men generellt tycker jag 
vi har gjort ett bra jobb med att repre
sentera det Sjövärnskåren står för och 
förhoppningsvis gett mersmak hos en del 
ungdomar.

TACK!
Jag vill särskilt tacka Svante Roxström 
och Johan Gustavsson som varit med 
och sett till att denna vecka blev av och 
att vi hade möjlighet att utnyttja kårens 
resurser. Utan Svantes engagemang 
och Johans kunskap om SVK 703 och 
allmänna professionalism hade det inte 
alls blivit ett lika bra läger.  

Text: Hedvig Weibull,  
Östergötlands Sjövärnskår

Instruktören Johan Gustavsson ger eleven Vera 
Hyllengren råd om hur stegen på SVK 703 ska fästas. 
Foto: Östergötlands Sjövärnskår

18 – Sjövärnsposten 3, 2021



Sjövärnsposten 3, 2021 – 19

UNDER TVÅ VECKOR i juli har vi haft  
ungdomsverksamhet på lokalnivå på 
Gotland. En minivariant av sommarskola.

Första veckan fick fem vetgiriga 
ungdomar (av sex anmälda) lära sig segla 
2kronor i Fårösund, ha lektioner i allt 
från sjömanskap och segling till sjösäker
het och livräddning. Ungdomarna besökte 
både Sjöräddningssällskapet i Fårösund 
och Fåröfärjan där de fick förmånen att 
känna på hur det är att spaka deras fina 
båtar och få ökad kunskap om de olika 
verksamheterna. 

PRAKTISERA
Den andra veckan körde vi Gotland runt 
med Hoburg. Detta skedde i etapper då 
ungdomarna inte övernattade ombord 

Med 2-kronor
i Fårösund

på läger

utan åkte hem efter varje dagspass. Syftet 
med andra veckan var att eleverna skulle 
få praktisera momenten de lärt sig i teorin 
föregående vecka, få känna på hur livet på  
ett fartyg är med allt från vaktgång, däcks  
arbete, utkik, maskinronder till att vara 
rorsman. 

Under gång läste frivakten navigation  
för att befästa elevernas kunskaper i navi
gation. När vi var i hamn tog eleverna 
hand om vårt fina fartyg samt hade 
sjukvårdslektioner och fys. 

FÖRTÖJNING
Eleverna lärde sig fort att ingen förtöjning 
är den andra lik då vi lägger till i en ny 
hamn varje dag, så vikten av tydlig  
kommunikation mellan fartygschefen, 

däcktjänstledaren och matroser. Det 
lärde sig eleverna tidigt att förstå vikten 
av. 

Det är första gången vi i Gotlands 
Sjövärnskår har en större ungdoms
utbildning på ön och vi gjorde det bästa 
av vad vi hade. Nöjda elever och instruk
törer bekräftar att det blev bra. 

Text och foto: Lotta Silverräv,  
ungdomsansvarig Gotlands Sjövärnskår

2-kronesegling under sommar läger på Gotland.
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Sommarläger i Göteborg
– fortsättning följer!

VI HOPPADES in i det sista att det skulle  
bli tre veckors sommarskola på Känsö.

Men tyvärr! Vi fick då uppdraget 
från SVK RF att lösa uppgiften med att 
organisera lokal verksamhet och ge  
ungdomarna insikt i vad Sjövärnskåren 
och ev. fortsättning kan innebära.

Självklart är det sjömanskap, segling, 
säkerhet, knopslagning, exercis och andra 
moment som finns med i ungdoms
reglementet UBSU som gäller.

Vi gick ut med en inbjudan till alla 
ungdomar som anmält intresse. Vi 
beslutade att vi kunde ta max 20 elever. 
Vi planerade för en lördag och sedan 
fyra dagar i följd i midsommarveckan. Vi 
har nu genomfört ytterligare fyra dagar 
första veckan i augusti.

Allt har varit som dagläger och vi har 
utlokaliserat oss till Fiskebäck, där vi har 
våra RS Quest:ar och motorbåten Alva. 
Vi kommer att genomföra några dagar 
till längre fram i höst.

Första perioden före midsommar var 
vi 20 elever och för period två var det 
elva anmälda.

Vi har haft ett gott samarbete med 
Långedrags Sjöscoutkår och lånat deras 
Avanti och deras scoutstuga. 

Vi har använt oss av lokala instruktörer 
vilket är viktigt att fortsätta planera för. 
Kontinuiteten hemortsommarskola 
är viktigt att utveckla och det arbetet 
fortsätter vi med. 

Text: John Fritsch, ordförande  
Göteborgs Sjövärnskår

Det här tycker Alma som  
skulle ha gått GK i sommar:
2019 ANSÖKTE JAG till sommarlägret 
på Känsö, men på grund av pandemin så 
blev det inget läger. Denna sommar  
kompletterade Sjövärnskåren med att fri

villiga får segla, 
lära sig knopar 
och allmänna 
saker man be
höver kunna för 
att ta sig vidare 

i Sjövärnskåren. Vi har bland annat varit 
på långfärd till olika öar, vi lärde oss att 
uppskatta sjökortet och navigera på SVK 
70. Innan daglägren hade jag inte någon 
erfarenhet av segling och nu kan jag segla 
både Avanti och RS Quest utan problem. 

Man lär sig inte bara att segla utan 
man träffar också människor som har 
samma intresse som en själv och man får 
en bra gemenskap med dessa. Med den 
möjligheten Sjövärnskåren har gett mig 
och mina kamrater har sommaren blivit 
väldigt rolig och händelserik! 

Text: Alma Ronngaard da Fonseca

JAG TYCKE ATT DEN alternativa  
sommarskolan var superrolig. Det var 

kul att vi fick 
träffa andra från 
Sjövärns kåren 
i verkligheten 
och inte bara på 
distans. Men det 
som jag gillade 

mest var när vi fick segla och att vi fick 
segla olika segelbåtar som RS Quest, 
Avanti och Missil. 

Sista dagen så fick vi bygga bivack och 
det gick också bra tills att vi råkade hitta 
jordgetingar, då blev det lite jobbigt. 

Man kan säga i efterhand att det inte 
var som att vara på en riktig sommar
skolan men att under omständigheterna 
så var det så bra det kunde bli!  

Text: Simon Hultén

Simon som också skulle gått GK:

Alma Ronngaard da 
Fonseca, tycker det 
här lägret är bra. 
Foto: Josefin Stanicki

Simon Simon Hultén  
gillar att bygga bivack. 
Foto: Josefin Stanicki

RS Quest-jollarna har blivit ett bra tillskott för Sjövärnskåren. Foto: John Fritsch 
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TUR I OTUREN med inställda sommar
skolor och inga ungdomar att utbilda 
är att vi i Södermanlands Sjövärnskår 
har haft ett stort inflöde av vuxna till 
Hemvärnet med marina uppgifter under 
det senaste året som har haft behov av 
utbildning till Fartygsbefäl klass VIII. 

Som ett test drog vi därför igång en 
distansutbildning för en grupp intresse
rade efter årsskiftet. Förutom utmaningen 
att bedriva utbildning via webben så var 
elevernas förförståelse väldigt blandad  
då vissa hade både förarbevis och kust
skeppare redan samtidigt som det fanns 
några som var helt nya inom navigation 
och sjömanskap. 

MÅNDAGSRUTIN
Under 15 veckor blev det en trevlig 
måndagsrutin med teorigenomgångar 
och båtprat på Google Meet under några 
timmar. Tyvärr så krockar vår frivillig
värld med verkligheten ibland, så av 
ursprungliga tolv elever var det bara fem 
som hade möjlighet att slutföra utbild
ningen. 

Erfarenheten visar att stora delar av 
utbildningen går bra att genomföra på 
distans men det kräver att deltagarna är 
aktiva i sin egen inlärning. De praktiska 
delarna som t.ex. sjökortarbetet är dock 
betydligt enklare att både lära sig och 
lära ut i en fysisk lektionsmiljö. 

GRÅSKÄR
Fördelarna med distansstudier är dock 
övervägande eftersom kursen inte hade 
varit möjlig att genomföra om vi skulle 
ha träffats varje måndagskväll i Nyköping 
på grund av restiden, det är betydlig  
enklare att samlas vid datorn några  
timmar. 

Som sista del i utbildningen samlades 
vi ombord SVK Gråskär för att genom
föra de praktiska momenten i radardelen. 
Det var en väldigt trevlig och upp  
skattad avslutning att glida fram i den 

Mot fartygsbefäl  
i Södermanland

Fredrik Wallin testar radarinställningar på Gråskär.

ROSLAGENS SJÖVÄRNSKÅR blev i 
slutet av augusti larmad av Räddnings
central Mitt där Norrtälje kommun ingår. 
Larmet: Det brinner i en byggnad på 
Stomnarö. 15 minuter från larm hämtar 
Janne Ernstgård och Jessica Kallin med 
kårens stridsbåt SVK 120, åtta brandmän 
från Norrtälje i Spillersboda på fastlandet. 
Sjöräddningssällskapet samverkade med 
kåren och räddningstjänsten. Byggnaden 
räddades. 

Text: Per Lunqe

Roslagen i brandinsats

Sörmländska skärgården en vacker 
junikväll och praktisera radarnavigering 
med täckta rutor. Eftersom alla deltagare 
redan genomfört sin HVintro och har 
en plats i 275 HVbåtpluton är det nu 
fullt fokus på FFUdelen under hösten 
innan en ansökan om N8behörighet 
skickas in till Försvarsmaktens Sjösäker
hetsinspektion.  

Text och foto: Stefan Palmgren, 
utbildningsansvarig Södermanlands 
Sjövärnskår

Sjöräddningssällskapet har lagt till.  
Foto: Roslagens Sjövärnskår
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SVK 13 Hoburg på väg med FFU-elever.

Operation Öland  
– FFU med Hoburg
SVK 13 HOBURG avgår från Fårösund 
till Byxelkrok på Öland den 12 maj 2021 
kl 09:45. Eleverna ombord övar  
instrumentnavigering, radar och plotter 
samt död räkning på sjökort under  
överfarten. Natthamn Byxelkrok. 

På resan mot Borgholm påföljande dag  
gör vi ett extra varv kring Blå Jungfrun. 
Vi övar man överbord ett flertal gånger 
under väldigt lugna förhållanden med 
nästan obefintlig våghöjd, navigering 
med endast radar samt död räkning.  
Natthamn Borgholm.

FÄRD I DIMMA
Efter en god nattsömn ger vi oss åter ut 
i Kalmarsund. Dagens uppgift består i 
att hämta personer i två olika hamnar 
på Ölands västra kust, Färjestaden och 
Mörbylånga.

Nu är vi framme vid söndag morgon. 
Vinden har under natten ändrat riktning, 
en tät dimma bildas under morgon
timmarna. Regnet gör sitt intåg, vilket 
dock får till följd att dimman lättar. I 
dag skall vi möta upp Gotlandsfärjan i 
Oskarshamn på förmiddagen för att byta 
ut delar av besättningen. Regnet tilltar 
när vi kastar loss och vi beger oss mot 
Oskarshamn. Väl framme råder ingen 
trängsel i hamnen, utan vi kan förtöja 
några tiotals meter akter om Gotlands
färjans RoRoramp. 

BESÄTTNINGEN PÅ TÅ
Vi välkomnar våra nya besättnings
medlemmar. Ruttplaneringen har 
genom förts av eleverna, efter fartyg
schefens godkännande fastställs den
samma och vi kastar loss mot destination 
Västervik. 

Delar av de elektroniska hjälpmedlen 
”faller ur” när man minst anar det, varför 
alla i tjänstgörande besättning är på tårna 
när det gäller att upptäcka utprickningen. 
Det är riktiga utmaningar på flera ställen 
med hastighetsnedsatta trånga passager. 
Vi förtöjer dock säkert i Västervik.

Vädret ser mycket lovande ut och 
havsviken är blank som ett nybonat 
salsgolv. Frukosten intas och dagens rutt 
norrut mot Valdemarsvik planeras. 

CORONASÄKRAT
Innan angöring i Valdemarsvik skickas 
däcksbåten i sjön för att kontrollera en 
säker insegling och rekognosering av 
tilläggningsplats. Vårt besök i Östergötland 
uppmärksammas av våra kårkamrater 
som kommer på Coronasäkrat besök i 
hamnen. Innan middag hinner vi också 
med att öva på användning av nödbrand
pumpen på fördäck. En övning som för 
övrigt filmas av en drönare. 

Text och foto: Jens Werkander, 
ordförande Gotlands Sjövärnskår

Linnea till  
kansliet
UNDER SENHÖSTEN kommer kansliet 
att förstärkas av Linnea Stake som ny 
medarbetare. Linnea har under drygt 
20 års tid varit aktiv i olika kårers samt 
riksförbundets styrelse, och har sedan 
slutet på 90talet undervisat framförallt 
ungdomar i navigation och ledarskap. 
Nu är det dags för en ny fas säger Linnea, 
som hoppas kunna bidra med sin långa 
erfarenhet inom Sjövärnskåren, men 
också från tidigare arbetsplatser, för att 
bland annat utveckla och rationalisera 
arbetet både internt och mot externa 
samarbetsparter. 

Text: Sjövärnskåren

Linnea börjar på kansliet.  
Foto: Sjövärnskåren



Sjövärnsposten 3, 2021 – 23

SJÖRÄDDNINGEN PÅ KÄRINGÖN 
fyllde 100 förra året men pandemin  
tvingade dem att ställa in evenemanget.  
I år, närmare bestämt den 17 juli firade 
de dock sina 100+1 med besked!

Göteborgs Sjövärnskår har under 
många år fått inbjudan till deras aktivi
tetsdag de har någonstans i skärgården 

varje sommar, och vi tar gärna tillfället  
i akt att gästa dem.

INFORMATION IGEN!
Efter den torka på evenemang som varit 
med Covid19 så kände vi alla att det 
verkligen var kul att ge sig ut på en info/
rekryteringstripp igen. 

Efter att SVK 70 Känsö lämnat  
Göteborg tidig morgon och hämtat upp 
lite sjövärnskårister på olika platser i vår 
skärgård, förtöjde vi i den lilla hamnen 
på Käringön strax innan evenemanget 
började. 

FRÅGOR OM SVK 70
Flaggspelen vajade, solen 
sken och bryggan var full 
med glassätande informa
tionssugna människor. 
Massa aktiviteter fanns  
på agendan såsom  
upp visningar av sjörädd
ningen, helikopter
flygningar, seminarier 
och roliga vatten  

Göteborgskåren – självklart med  
när Sjöräddningssällskapet firar

baserade aktiviteter för barn. Stämningen 
var verkligen på topp i värmen. Restrik
tioner fanns dock givetvis och bl.a. så 
fick folk inte gå ner i de olika fartygen. 

Som vanligt lockar SVK70 nyfiket  
folk med frågor. Vi pratade ungdoms
verksam het, Hemvärn och Försvarsmakten  
i stort och vi tycker oss känna att intresset 
är gott och många säger spontant att det 
är bra att vi finns.

Strax efter 17.00 lossade vi tamparna 
från Käringön för att tuffa hem i den  

härliga kvällssolen efter en mycket 
trevlig och givande dag. 

Text och foto: Karin Svensson, 
Göteborgs Sjövärnskår

Sjövärnskåren passade på 
att synas på Käringön. 
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Linnea börjar på kansliet.  
Foto: Sjövärnskåren



Agnes ombord rederiets båt 
Oden, helt i trä. Foto: Privat
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AGNES BROKÅS, 24 ÅR, från Söder
manland berättar om sitt liv på sjön som 
började på Märsgarn. Nu har hon eget 
rederi:

Jag har alltid gillat sjön, så fort man 
kunde ta förarintyget så gjorde jag 
det. Vi var yngst i klassen jag och min 
tvillingsyster Alma. Hon anmälde oss 
till Sjövärnskårens sommarskola på 
Märsgarn 2. Det var starten på min  
resa inom Södermanlands Sjövärnskår. 
Vi gick grundkursen och fortsättnings
kursen tillsammans. Alma blev tvungen 
att hoppa av på grund av sjukdom så det 
var jag som gick vidare till praktikkursen 
själv.

HEMORTEN 
Björn Kjellström, min hemortsledare, 
stöttade och kämpade för att jag skulle 
få fortsätta. Björn hade förberett oss väl 
inför praktikkursen vilket gjorde att jag 
tog hem utmärkelsen ”Bästa elev” på 
Huvudskär. Jag fick ta emot stipendium 
från Gösta och Greger Högströms  
minnesfond för min kunskap och 
mognad. Efter det fattade jag beslutet att 
kliva vidare som hemvärnssoldat i stället 

Agnes tackar Sjövärnskåren:

Vägen till eget rederi
efter grundkursen

för ledarkursen. Jag tillhör 275:e båtpluton 
med hemmahamn i Oxelösund. 

Men mitt intresse för sjön slutar inte 
där. Jag gillar att hjälpa folk jag gillar 
när det händer saker. Så jag gick med i 
Sjöräddningssällskapet och har det som 
en av mina fritidssysselsättningar. Vi har 
jour var tredje vecka från att isen släpper 
till att den lägger sig dagar som nätter. 

FÖREBILDER
Jag har kört passagerare på passagerarbåt 
och linfärja, men det är inte bara väg
båtar, personbåtar och sjöräddningsbåtar 
utan jag jobbar som guide på mindre 
flytetyg som kajak, kanadensare och 
paddelbrädor. Vattnet är inte bara mitt 
hem på somrarna det är också mitt hem 
på vintern. Jag är ledare inom skrid
skoåkning och jag lär barn och vuxna om 
issäkerhet. 

Men allt detta hade jag inte gjort 
om jag inte hade haft förebilder under 
starten, det har varit mina föräldrar och 
morföräldrar och det har varit mina 
ungdomsledare. Björn har kört oss till 
övningar, från övningar. Han har flyttat 
hemortsutbildningen till olika städer 

så fler kan delta, han har gett oss alla 
förutsättningar för att lyckas och det 
skulle jag säga att jag har gjort idag. 

EGET REDERI
Viljan att lära mig mera är ganska stor, 
jag har läst kurser på Sjöfartshögskolan i 
Kalmar för att fylla på kunskaparens träd 
ännu mera för att bli lite vassare.

Jag har idag startat mitt eget rederi, 
Rederiaktiebolaget Strömsholms kanal 
tillsammans med Kjell Nordeman och 
André Axelsson. Vi har köpt in en  
personbåt från 1914 helt i trä som vi kör 
på vår hemmakanal för att få flera ut 
på sjön och få mera liv på hemmaplan. 
Oden som båten heter byggdes i Odens
backen. Oden är en salongsbåt som har 
sittplatser för 22 passagerare. Oden är 
lång och smal, när vi köpte båten var den 
svartmålad med piratflagga i toppen. 
Idag är den vit med blått skrov och med 
svensk flagga.  

Text: Agnes Brokås,  
Södermanlands Sjövärnskår

GÄVLEBORGSKÅREN HAR stött Folk
hälsomyndigheten med provhantering av 
Covidtester. Uppdragsgivare var Hem
värnet i Gävleborg och prover samlades 
in som ett tusental invånare i Gävleborgs 
län gav i hemmet. Folkhälsomyndigheten 
ville se hur smittspridningen såg ut i 
Sverige och i Gävleborg.

Covidtestning i Gävleborg
Carl-Åke Nilsson som numera är  

utbildningsansvarig i Gävleborgs 
Sjövärnskår ledde en grupp på åtta 
sjövärnskårister som åkte runt, delade ut 
och hämtade proverna. De sändes sedan 
till Strängnäs för analys och dessa gav 
Folkhälsomyndigheten en bild av smitt
spridningen. I hela landet gjordes under 

den här testningen 18000 provtagningar.
– Vi fick utbildning på Livgardet och 

det var mycket säkerhet, hur vi skulle und
vika att själva bli smittade, säger CarlÅke.

En bonus för gruppen var att med lem  
marna blev vaccinerade före uppdraget. 

Text: Per Lunqe
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MARTINA WESSBERG SOM SITTER 
i styrelsen för Göteborgs Sjövärnskår och 
är återkommande fartygschef för kårens 
SVK 70 Känsö, skriver om nya upplevelser 
på Sjövärnsgården:

Att kunna hjälpa kåren och samtidigt 
kombinera det med semester lät som ett  
upplägg som passade mig, så en av mina  
semesterveckor tillbringade jag på Sjö
värnsgården på Hoburgen som stugvärd. 
Den är ett vandrarhem över sommaren.

FRIDFULL PLATS
Jag har varit medlem i Gotlands Sjövärns
kår i ett par år men aldrig tidigare besökt 
Sjövärnsgården tidigare, så utan att veta 
vad jag skulle möta lämnade jag Västkusten 
(Göteborg) och satte kurs mot Gotland. 
Det visar sig vara en fridfull plats med en 
fantastisk havsutsikt.

Jag började morgnarna med frukost 
i solen på uteplatsen och njöt av havets 
vågor som brusade lite. När gästerna 
vaknade till liv så var det dags att ta tag i 
städningen av toaletter och gemensamma 
utrymmen. När de checkat ut kunde jag 
ge mig ut på egna upptäcktsfärder ett par 
timmar.

GULDKORN
Cykeln hade fått följa med till 
Gotland så jag kunde upptäcka 
det vackra landskapet på södra 
Gotland från cykelsadeln. För 
att inte missa guldkornen till sevärdheter 
passade jag på att fråga gästerna som 
kom om de besökt något trevligt men 
oftast kom de själva och berättade i stora 
drag vad de besökt under dagen. Hos oss 
bor även de som guidar på Hoburgens fyr  
under sommaren och var det några som 
hade koll på omgivningen så var det dem. 

På eftermiddagarna och kvällarna 
kom det nya gäster som skulle bo, då fick  
jag ta emot dem och visa runt dem på 
vår fina anläggning. Det var en vecka 
med mycket trevliga och sociala gäster 
som gärna pratade med stugvärden och 
varandra, vi blev lite som ett enda stort 
sällskap fast vi inte kände varandra från 
början.

GOTLAND RUNT
En dag kom ett litet charmtroll till gäst 
på cykel med sina föräldrar, nyfiken på  
vad livet hade att erbjuda och vad stug
värden höll på med när jag sprang runt 

Martina gillar  
Sjövärnsgården

med städhinken följde hon mig med stora 
ögon och lärde sig snabbt säga städa.

Sista morgonen när jag sitter och äter 
frukost kommer en större segelbåt förbi 
precis utanför, jag reser mig upp för 
att fotografera och då reagerar även de 
gäster som sitter ute och äter, så vi står 
där alla med våra telefoner och foto
graferar. En av gästerna upplyser då oss 
andra om att det är nog Gotland runt nu.

När det är dags att lämna så är det 
med många trevliga upplevelser och vissa 
möten med gäster som man kommer att 
komma ihåg. Det var första gången jag 
besökte Sjövärnsgården, men inte den 
sista!

Har ni inte besökt Sjövärnsgården  
kan jag verkligen rekommendera det,  
är du dessutom kårmedlem har vi  
specialpris! 

Text och foto: Martina Wessberg

Sjövärnsgården ligger alldeles vid havet.
Till hö: Martina på utflykt till raukar i Holmhällarområdet.
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I VÅRAS NYTTJADE Sjövärnskåren 
Försvarsmaktens rekryteringssystem 
”Reachmee” för rekryteringsarbetet  
gentemot våra XCbefattningar. Vi lade  
upp annonser i systemet och dessa 
publicerades hos Försvarsmakten Jobb, 
Blocket Jobb och i vissa fall även hos 
Platsbanken.se (Arbetsförmedlingen). 

Först ut var Norrlandskusten och 
Karlskrona, vars annonser publicerades 
1:a april. Den 27:e april var det dags för 
Gotland och slutligen Östergötland den 
27:e maj. Vi tog ned samtliga annonser 
för sommaruppehåll hade vi fått in totalt 
ett 70tal ansökningar. I skrivande stund 
är det dags att åter publicera de flesta  
annonserna för att se om det stora  
intresset fortsätter att hålla i sig. 

KOORDINATORER
Detta förfarande gör även att vi får kontakt 
med lokala nyckelpersoner (rekryterings
koordinatorer och rekryterare) hos de 
berörda utbildningsgrupperna inom 
Försvarsmakten. Jag vill här passa på att 
rikta ett stort tack till Tobias Gillberg 
vid Västernorrlandsgruppen som har 

gett ett mycket fint tekniskt stöd för hela 
vårens kampanj!

För att hjälpa våra kårer att rekrytera 
nya medlemmar till båtbesättningar och  
styrelseledamöter genomförde Ida och  
Ellenor en filmdag hos Roslagens Sjö
värnskår, vilken blev mycket lyckad. Ett 
antal korta filmer spelades in dels under 
gång, dels med intervjuer om hur det bl.a.  

Rekryteringen drar igång

Sjövärnskåren fortsätter rekrytera till Hemvärnet med marina uppgifter. Foto: Tony Erling

SEDAN FÖRRA ÅRET har styrelsen 
jobbat med att uppdatera Sjövärnskårens 
stadgar. Till den ordinarie stämman  
lades dessa fram och beslutades. För att 
de skulle bli gällande krävdes ytterligare 
en förbundsstämma. Därför kallades  
till en extra förbundsstämma som 
genomfördes den 17 juni. Glädjande 
nog kunde stadgarna godkännas även 
vid extrastämman och de finns nu 
publicerade på hemsidan. Vid extra
stämman uppmärksammades även  
de medlemmar som skulle fått sina 
medaljer vid ordinarie stämman.  

Text: Anders Kallin,  
Styrelse ordförande Sjövärns - 
kårernas Riksförbund

Fr v Britt-Inger Jöninger, Anders Kallin, Annicka Engblom och Staffan Forssell ledde den extra förbundsstämman.  
Foto: Sjövärnskåren

är att vara styrelseledamot i en kår. Tanken  
är att vi under hösten skall börja mark
nadsföra dessa via sociala medier riktat 
mot privatpersoner som bor nära de kårer 
som önskar marknadsföringshjälp.  

Text: Carl-Johan Tersmeden,  
nationellt rekryteringsansvarig,  
Sjövärnskårernas Riksförbund

Extrastämman 17 juni 2021
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SAFETYGRUPPEN ÄR ETT FÖRETAG 
som lär ut hur man hanterar allvarliga 
tillbud ombord på fartyg och med den 
kunskap som kursdeltagarna får med  
sig ska de också få ett förebyggande mind
set. Det säger Peter Österman som är en 
av tolv anställda på företaget. Han håller  
i utbildningar och kunder på gott  
humör.

Sjövärnsposten vill visa vad marina 
aktörer gör så vi besökte Frihamnen i 
Stockholm där företaget sedan förra året 
finns på ett ombyggt lastfartyg.

ALLT FINNS
Det är moderna lokaler med i sommar
värmen svala kursalar. Här finns allt man 
kan önska, räddningsbåtar av olika slag, 
evakueringsutrustning för övning och 
ett brandfält uppbyggt i tre plan som ett 
fingerat fartyg med bildäck, maskinrum, 
hyttdäck och ett konferensdäck.

Sjövärnspostens redaktör stiger  
ombord på utbildningscentret, Stockholm 
Training Port. Peter berättar vad vi ska få 
se idag. 

– I dag bedriver vi fortbildningskursen 
Basic Safety med 20 sjömän som gör den 
obligatoriska kursen, den ska göras vart 
femte år, säger han. 

BRANDÖVNING
Dagen ägnas åt brandbekämpning, även 
om brand ombord inte händer varje dag 
så ska kursdeltagarna efter kursen veta vad 
de ska göra när brand ändå är ett faktum.

Vi går ut på ett väl tilltaget däck på det  
ombyggda fartyget och där går två kurs
deltagare åt gången med strålrör vridet 
till skyddsdimma mot en vägg med 
gasol driven eld. Allt går smidigt. Par 

efter par går fram instruerade av Peters 
kollegor Johan och Marcus. 

RÖKDYKNING
Före lunch övas rökdykning och i alla fall 
jag tycker att det verkar tufft för kurs
deltagarna att gå in på två av övningshusets 
däck, det ena är beckmörkt och varmt och  
det andra är rökfyllt. Peter har en genom  
gång före och berättar hur det ska gå till. 

Säkerhet till sjöss
på flytande plattform
i Stockholms Frihamn

Genomgång före rökdykning.

Carl lär sig mycket. Peter leder dagens utbildning.



– Vi kan få omfall och det betyder att  
ni som rökdykare kan få direktiv där inne 
att göra något ni inte varit beredda på. 
Kommunikationen är viktig, inget ”upp
fattat” utan ni repeterar det mottagna 
meddelandet. Vi ska göra inträngningar, 
eftersök och livrädda, säger Peter till 
eleverna.

Frivilliga att gå in först? Carl Berg och  
killen bredvid honom räcker upp handen.

NORSKT REDERI
Jag pratar med Carl. Han jobbar för ett 
norskt rederi på ett fartyg som skickar ner  
undervattensfarkoster med kameror för  
att kolla om pipelines och andra ledningar 
behöver repareras. Han varit mycket på 
Nordsjön och på vintrarna kan sjögången  
vara hård. Skiftnycklarna svänger i 
maskinrummet, han är maskinist.

Har du nytta av utbildningen här?
– Japp. Den är nyttig, säger Carl.
På tvådagarskursen lär sig kurs  

deltag arna förutom att hantera brand
bekämp ning, evakuering av fartyg till 
livräddningsfarkost eller evakuering 
direkt i vattnet, prehospital akutsjukvård 
som det heter i sjukvårdssammanhang 
och krishantering.

– För att säkerställa kursdeltagarnas 
säkerhet har kursdeltagarna skyddskläder 
för brandbekämpningen och det i form 
av riktiga larmställ, handskar, balaklavor 
och hjälm med mera, säger Peter.

KOMMUNIKATION
Carl och hans kompis får andningsmask 
med tillhörande luftpaket som de drar 
på sig innan det går in för att släcka en 
eldhärd. Rökdykledaren som också går 
fortsättningskursen kontrollerar innan 
insatsen all utrustning, gör en kommu
nikationskontroll med radioapparaterna  
och att samtliga har koll på vilka förut
sättningar som gäller. 

Rökdykledaren har en inplastad skiss 
över utrymmena, en brandplan. I ett  
moment ska rökdykarna söka igenom 
flera hytter. En person ska vara saknad. 
Den första i rökdykparet går först med 
ett strålrör i handen, bakom honom (det 
var bara killar i dag) går en rökdykare 
och drar slangen.

Det går bra. De kommer ut med en 
docka i trä med leder. Par efter par går in. 
Efter varje rökdykning blir det feedback, 
vad gick bra? Allt gick bra. Det blir lunch 
och eleverna fortsätter kursen som ska 
göra dom till säkrare sjömän.  

Text och foto: Per Lunqe
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MOBILFOTO HAR BLIVIT NÅGOT 
de allra flesta av oss gör varje dag och 
några av era bilder kommer publiceras 
här i Sjövärnsposten. För att höja bild
kvaliteten ytterligare ett steg har vi satt 
ihop några enkla tips hur du kan bli en 
bättre mobilfotograf. Bra bilder är bilder 
på människor och när du mejlar bilderna 
till Sjövärnsposten, se till att de ligger på 
minst 1 MB!

PORTRÄTT I MOTLJUS
Den första bilden jag fått från red. och 
vill säga något om, på Nina, har tagits 
med solen rakt in i kameran (1). Mot
ljuset strålar in och skapar en värme som 
i kombination med ett leende ger en 
välkomnande och trevlig bild. Ju bättre 
mobilkamera du har desto bättre är den 
på att hantera motljus.

Bilden inifrån bryggan på Karl har 
andra utmaningar, här kombineras kallt 
blått motljus med varmt gult ljus från 
lamporna (2). Det kan dessutom vara 
svårt att få skärpa i bilder i motljus. I 
trånga utrymmen som i en fartygsbrygga 
kan det vara tufft att hitta vinklar. Bilden 
är ändå bra.

GRUPPBILDER
Gruppbilder är utmanande, det är så 
mycket som ska fungera. Alla tre grupp
bilder som jag fått uppfyller grundkraven 
att de tittar in i kameran och ser glada ut, 
därefter slutar likheterna. 

Det vanligaste är att du tar bilden rakt 
framifrån eller 45 grader in mot motivet 
som exempelvis båtbilden (3). Fönster
bilden från Hong Kong är intressant då 
reflek tionen gör att den upplevs som 
tagen rakt framifrån (4).

DOKUMENTÄRT
Bilden på helikoptern är inte en grupp
bild även om den innehåller många 

människor, det är snarare en skildring av 
något som pågår (5). Det är inte någon 
som tittar in i kameran och de är kanske 
helt omedvetna om de är med på bild.

I bilden Sea Cadets har fotografen 
med sin mobil fångat en situation som 
är både dokumentär och som ger ett 
porträtt av ungdomar (6).

Bilden på sjövärnskårister som skruvar 
på en motor i Gävle är tagen uppifrån (6).  
Fotografen har sett möjligheterna med 
att gå uppför en trappa, kreativt. 

Om du går igenom dina bilder på din 
mobil består den sannolikt av porträtt 
eller selfies och sen alla de andra bilderna 
som du bara tar när det händer något 
omkring dig. Det är just dessa andra 
bilder som är de dokumentära. 

Oavsett genre finns det några enkla 
tips om hur du kan öka kvaliteten på 
dina bilder. 

Tips # 1 inställningar
Om du inte lärt dig kameran kommer 
tekniken lätt emellan. Förbered dig med 
att lära dig hur du ställer in din kamera 
eller mobil för de typer av miljöer du 
normalt fotar på; porträtt utomhus i 
sol, båt i skymning, selfies, osv. När du 
sedan ska fota kan du koncentrera dig på 
motivet och kompositionen istället för att 
tänka på kamerainställningar.

”Youtuba” vilka kamerainställningar 
som ger bästa kvalitet på din mobil. Det 
finns bra och korta instruktionsvideor på 
Youtube.

Tips # 2 Aktivera rutmönstret
Aktiverar du rutmönstret blir det enklare 
att få en rak horisont eller får bättre  
balans i en bild. Sätt alltid motivet i bilden 
i något av de fyra ställen linjerna möts. 

Ta gärna med lite luft vid sidan om 
så du under redigeringen kan välja om 
bilden ska vara kvadratisk, liggande eller 
stående. 

Tips # 3 - Undvik porträttläge
De flesta mobilkameror har ett porträtt
läge som fejkar kort skärpedjup. Vid en 
snabbtitt i mobilen kan det se otroligt fint 
ut men när det förstoras upp finns det 
ofta delar av bilden som känns fejkade. 
Titta noga på bilden om du ska använda 
porträttläge, annars är det bättre att låta 
bli.

Håll ett finger i bilden i din mobil
kamera på den del av motivet du vill 
fokusera. Då får du skärpa och rätt 
exponering där. 

SIST SOM FÖRST
Om du använder detta som en standard 
när du fotar kommer bilderna generellt 
sett bli bättre. Du kan när du vill bryta 
mot reglerna av kreativa skäl eller när 
det inte blir bra, det finns två regler du 
inte får bryta om du vill bli publicerad i 
Sjövärnsposten; det ska finnas människor 
i bilderna och du mejlar dom i högsta 
möjliga upplösning till redaktionen.  

Text: Ola Hedin

Foto: 
1. Privat
2. Mats Hansson
3. Sommarskolan Kungsholmen
4. Johan Stake
5. Sommarskolan Kungsholmen
6. Mats Hansson
7. Carl-Åke Nilsson

Ta riktigt bra bilder
med din mobil!
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Posttidning B

PROFILEN I DET NUMMER av 
Sjövärnsposten som du nu håller i din  
hand, heter Oliver Berg. Han är 29 år 
och började sitt liv till sjöss i Sjövärns
kåren med en sommarskola på Märsgarn.

Oliver jobbar nu på ett stort rederi, 
Stena Bulk i Köpenhamn. Men först 
grundkursen på Märsgarn. 

Vad kände du när du ryckte in?
– Jag var nog ganska nervös. Det här 

var nytt för mig, säger Oliver.

KAMRATSKAP
Men nervositeten släppte snabbt. Han 
kvitterade ut uniform och andra persedlar 
som en grundkurselev behöver under tre 
veckor på Märsgarn. Oliver kände inga 
andra som ryckte in, snart kände han 
alla i sin grupp. Det uppstod kamratskap, 
eleverna hjälpte varandra. Det som var 
nytt för Oliver var också nytt för  
kamraterna. Han hade varit sjöscout  
men nu blev det en nivå upp.

– Det hela var en häftig upplevelse. Vi 
marscherade, lärde oss navigation och 
allt annat som hör till sjön.

Oliver fick upp ögonen för Sjövärns
kåren av en mattelärare på gymnasiet. 
Läraren berättade om sommarskolorna 
och då förstod Oliver att det här kunde 
vara något. Och det var det. Först grund
kursen och fortsättningskursen, sedan 
praktikkursen.

– Vi gjorde besök på en Visbykorvett 
och på en Gotlandsubåt. Vi åkte stridsbåt.

CHALMERS
Efter sommarskolorna var siktet inställt, 
Oliver sökte in till sjökaptenskursen på 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg 
och blev antagen. Fyra år av tuffa studier 
följde varvat med praktik till sjöss med 
containerfartyg, oljetankers, färjor och 
rorofartyg (Roll on, roll off).

– Första resan var jag matros, skrapade  
rost och målade. Vi seglade i norra Europa  
och utmed amerikanska ostkusten. Vi 
gick inte i iland så ofta, men jag fick sex 
timmar på Manhattan, säger Oliver.

Med examen i hand fick Oliver anställ  
ning på Stena Bulk. Där jobbar han i ett 
logistikteam som håller koll på rederiets 
fartyg. Allt ska klaffa och minuter kan 
ibland vara dyrbara. Oliver har hand om 
fem till sex fartyg åt gången. Hamnar ska 
kontaktas, bunkerteam vill ha information 
och mäklare vill veta när lasten kommer 
fram. För Olivers del är det raffinerade 
oljeprodukter, vegetabiliska oljor och 
kemikalier. 

MILJÖTÄNK
Du är spindeln i nätet. Gillar du att ha 
flera bollar i luften?

– När det är hanterbart.
Jobbar ni med miljötänk?
– Ja. Vi kallar det weather routing, 

Snabbare eller långsammare. Vädret. Men  
vi kan också tjäna på att köra miljövänligt.  
Det finns pengar att hämta. Vi kan spara 
20 kubikmeter bunker på en resa.

Jobbet på ett rederi kan också bli 
dramatiskt. Den brittiskflaggade men 
svenskägda Stena Impero kapades i  
september 2019 utanför Irans kust. 

– Det blev ett 70 dagar långt drama. 
Min enhet bollade över till Stenas  
Emergency team, säger Oliver.

Till slut släpptes besättningen.

INTERNATIONELLT
Vad säger du till ungdomar som vill satsa 
på en civil karriär till sjöss?

Oliver läser texten efter vår intervju 
och mejlar detta:

”Jag skulle absolut rekommendera sjö
kaptensstudier till den som är intresserad 
av att jobba internationellt. Mitt jobb har  
redan gett mig möjligheten att bo i både  
Singapore och Houston innan jag landade 
i Köpenhamn. Förutom den arbetsmässiga 
erfarenhet gav utlandsvistelsen mig bra 
förståelse för andra nationaliteter och 
kulturer, vilket är otroligt nyttigt i mitt 
dagliga arbete.” 

Text: Per Lunqe

Oliver gör internationell karriär. Efter sommar hemma 
på Fårö bär det av till Köpenhamn. Foto: Privat

Profilen 
Oliver blev sjökapten
efter Märsgarn 

https://www.sjovarnskaren.se/

