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DET HAR HUNNIT att hända en hel del  
i verksamheten sedan det förra numret 
av Sjövärnsposten. Förutom att hemorts
utbildningen sparkat igång och övnings
schemat börjar fyllas på har både den 
internationella konferensen för våra 
kadettutbyten, ISCA, för vilken Sverige 
i år hade ansvaret, samt ordförande, 
valberednings, redar och ungdoms
konferens genomförts. Mer utförliga 
artiklar om dessa finner ni längre in i  
tidningen, men förutom att varmt tacka 
alla deltagare i och funktionärer för kon
ferenserna vill jag göra några reflektioner.

Årets ordförandekonferens hade 
huvudtemat totalförsvar och i Försvars
beredningens slutrapport uttrycks tydligt 
den politiska samstämmigheten i vikten 
av de frivilliga försvarsorganisationerna  
samt en riktad uppgift till främst Försvars  
makten och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) att underlätta 
för organisationerna att fungera i det 
framtida totalförsvaret. Det handlar  
bl.a. om att åtgärda alltför omfattande  
administration samt mer förutsägbara och 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Även Sjövärnskåren erfar problem 
som dessa. Den kritiska situation som 
vi hamnade i strax före starten av årets 
sommarskolor, framför allt på Märsgarn 
och Känsö, är ett exempel och där ska vi 
inte hamna i igen nästa år. Med inrikt
ningen att söka en långsiktigt hållbar 
lösning på frågor kring våra fartyg, 
behörigheter, liv och säkerhetsmateriel 
m.m. genomfördes i mitten av november  
ett möte mellan Sjövärnskåren och 
Marinstabsledningen samt företrädare 
för organisationsenheterna.

Det blev ett bra och lösningsorienterat  
möte som i detta läge inte landade i några  
definitiva slutsatser, men däremot ett antal 
inriktningar som vi behöver jobba vidare 
med. Jag väljer att uttrycka mig i lite 
allmänna termer på grund av pågående 
arbete, men jag har gott hopp om att vi 
kommer att finna en bra lösning för alla 
parter. 

Jag har sagt det förr och säger det igen.  
Sjövärnskåren är en mycket kompetent 

organisation. Efterfrågan på vår med
verkan i olika utbildningar, rekryterings
kampanjer och övningar ökar stadigt. 
Med rätt riggade resurser, regelverk och 
tydlighet i uppdrag har vi potential att 
både växa och vässa våra verksamheter, 
över vilka vi alla ska vara så oerhört stolta.

Slutligen vill jag upprepa de tre mål jag 
satt upp som förbundsordförande. Att 
stärka Sjövärnskåren internt. Att stärka 
Sjövärnskåren inom totalförsvaret. Att 
stärka Sjövärnskåren gentemot uppdrags  
givarna. Vad som är uppenbart är att 
detta inte kan ske styckvis och delt, utan 
behöver utvecklas i parallella processer 
och tillsammans med våra samarbets
partners. Jag tror utöver det att vi även 
kan utveckla samarbetet med övriga 
frivilliga försvarsorganisationer. Något 
jag ber om att få återkomma till.

Vi går in i ett nytt spännande verk
samhetsår med ett totalförsvar och den 
egna organisationen i utveckling. Jag 
vill passa på att tacka alla engagerade 
medlemmar och kårfunktionärer för 
allt ert värdefulla arbete under året och 
tillönska er alla en riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År!

GMY!

Ledaren 
Kära  
Sjövärns kårister! 

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

https://www.cleardesign.se
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I POLARHAVEN sommartid är isbrytaren  
Oden i sitt rätta element. I somras var 
hon ute på två expeditioner – en av dem 
på tidigare vetenskapligt outforskat 
vatten. Det skriver Sjöfartsverket på sin 
webbplats.

Den 17 juli avgick Oden från Thule, 
Grönland, för att ge sig ut på expedi
tionen North West Passage Project, den 
första av två expeditioner. Som namnet 

Oden tillbaka från främmande vatten

EFTER NÄSTAN 30 ÅR i tjänst som  
korvetter är HMS Stockholm och 
Malmö nu levererade som patrullfartyg.

Fartygens huvudsakliga roll är att 
övervaka svenskt sjöterritorium och på 
så sätt bidra till sjölägesbilden. Mycket 
av fartygens tidigare utrustning har 
behållits ombord exempel vis förmågan 
att bestyckas med sjömålsrobot. Båda 
fartygen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i  
Karlskrona. Det skriver Försvarsmakten 
på sin webbplats.

Stockholmskorvetterna var de  
minsta av Försvarsmaktens korvetter.  
Visbykorvetterna är nästan 50 procent 
längre. De två korvetterna i Stockholms
klassen är även de äldsta, byggda i  
mitten av 1980 talet som ledningsfartyg.  
De uppgra  de rades efter "halvtid" 2000

Korvetterna Stockholm och Malmö  
levererade som patrullfartyg

2002 då de bland annat fick nytt huvud
maskineri, ett förbättrat ledningssystem 
och en släpsonar i aktern.

Stockholmskorvetternas främsta 
uppgifter var ubåtsjakt, eskortering 
och ytstrid. Bestyckningen bestod 
bland annat av kulsprutor, sjömåls
robotar, sjunkbomber och målsökande 
ubåtsjakttorpeder.

HMS Malmö och HMS Stockholm 
utgjorde tillsammans med stödfartyget 
HMS Trossö Sveriges första bidrag till 
EU:s Operation Atalanta i vattnen utan
för Somalia 2009. Inför det uppdraget 
på varmare breddgrader utrustades 
korvetterna även med ett förbättrat 
ventilationssystem.

skvallrar om var det Nordvästpassagen 
i Kanada man riktade in sig på.

Expeditionen leddes av amerikanska  
National Science Foundation och fokus 
under de tre veckorna var klimatförän
dringar och dess effekt på vatten
temperatur, biologi och miljö.

När expeditionen avslutats och 
Oden lade till utanför Thule för att byta 
besättning och välkomna ombord nya 

Isbrytaren Oden vid Thule. Foto: Erik Andersson

forskare hade allt gått enligt plan, med 
undantag från en plats som inte gick 
att nå. Väster om Bathurst Island låg 
över tre meter tjock flerårsis, något som 
Oden klarat av om expeditionen haft 
mer tid.

Den andra expeditionen, Ryder 2019, 
var sex veckor lång med sikte på den 
svårtill gäng liga Ryderglaciären i nord
västra Grönland. Expeditionen var en 
satsning som genomfördes av  
Svenska polar forskningssekretariatet, 
Stockholms universitet och University  
of New Hampshire. Ryder 2019 tog 
besättningen och forskarna in på 
vetenskapligt outforskat och mycket 
svåråtkomligt vatten.

Inne i Ryderfjorden mötte Oden och 
besättningen stora isberg som lossnat  
från glaciären. Vissa av isflaken var flera 
kvadratkilometer stora. Tung isbrytning 
av flerårsis och en utmaning i att hålla 
områden isfria för att kunna få upp och 
ner forskningsutrustningen i havet var 
att vänta. Här kartlade man även i stort 
sett hela fjorden. Att fara i dessa vatten 
har krävt bra planering och snabba 
beslut för att ta sig fram på bästa sätt.

Pliktrådet  
besöker Arvidsjaur
LEDAMÖTERNA FÖRETRÄDER alla 
totalförsvarspliktiga under grundutbild
ning. De har förtroendet att ansvara  
för de värnpliktigas medinflytande i  
Försvarsmakten. Uppdraget är att 
skapa goda utbildningsförhållanden 
och att ge de värnpliktiga möjligheten 
att utveckla verksamheten. Det skriver 
Försvarsmakten på sin webbplats.

Med det som syfte besöktes jägar
bataljonen i Arvidsjaur. Dag två rullade 
besöket vidare till Boden där rådet 
inledningsvis fick träffa regements
chefen, överste Jonny Lindfors.

– Det var ett väldigt bra möte. Vi har 
träffats några gånger tidigare men vi 
hade många frågor till varandra, säger 
Malin Eidmann, ledamot i Pliktrådet, på 
Försvarsmaktens webbplats.
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FARLIGA HINDER för den militära 
sjöfarten i Härnösand har röjts av dyk
gruppen vid Norrbottens regemente. 
Nu har tillgängligheten i Försvars
maktens nordligaste militära hamn ökat.

– Dykarna har hjälpt till att förebygga 
eventuella haverier i hamnmiljö, säger 
Stefan Edvall, sjösäkerhetsofficer vid 
Norrbottens regemente, på Försvars
maktens webbplats.

Två dykare bryter havsytan utanför 
en kajkant vid Härnösands hamn. De 
trampar i fyragradigt vatten och kalla 
höstvindar från Bottenhavet sveper in 
över dem.

Men för dem är det här inga kalla 
förhållanden. De totalt fem dykarna till
hör dykgruppen vid Norrbottens rege
mente och leds av Försvarsmaktens 
vinterenhet. De är experter på att dyka 
i frusna och strömmande vattendrag i 
betydligt kärvare subarktiska miljöer.

I Härnösand har dykgruppen en 
övning med skarpt uppdrag. Som ett 
led i Försvarsmaktens ökade militära 
närvaro i nedre Norrland har övningen 
förlagts här. Hamnen tillhör Försvars
makten och nyttjas till stor del av 
marinen, Hemvärnet i Västernorrland 
och Försvarets materielverk.

På den dyiga botten finns tungt skrot 
som kan utgöra ett hot för sjöfartens 
dagliga tillgänglighet i hamnen. Skrot 
kan skada propellrar och leda till kost  
samma reparationer. Uppgiften är 
därför att bärga upp så mycket skrot 
som möjligt.

Skarp uppgift på djupet
KUSTBEVAKNINGEN MEDVERKAR 
åter i Grekland i gränsövervakningen  
av EU:s yttre gräns. Under november 
2019 ingår ett flygplan och besättning 
i Frontex operation Poseidon. Upp  
draget pågår 6 november till och med  
4 december 2019.

Syftet med deltagandet är att bistå 
grekiska myndigheter med gränskontroll 
till sjöss och förmåga att rädda liv till 
sjöss.

– Sverige har åtaganden i Schengen
samarbetet. Att bidra vid ett annat lands 
yttre gräns ligger i svenska intressen och 
är väl spenderade resurser. Greklands 
gräns är i praktiken även vår gräns, 
säger Johan Norrman, chef på opera
tiva avdelningen på Kustbevakningen, 
på myndighetens webbplats.

Genom att upptäcka och rapportera 
gränspassager, kan de som är i behov av 
hjälp undsättas snabbare. Människor 
har rätt att få sina rättigheter tillgodo
sedda, till exempel rätten att söka asyl 
och få sitt ärende prövat.

Utöver gränskontroll och sjöräddning, 
syftar operation Poseidon till att bland 
annat att motverka gränsöverskridande 
brottslighet och att förbättra det euro
peiska samarbetet om kustbevaknings
uppgifter, så kallade coast guard 
functions.

Kustbevakningen över Grekland

KBV 501 under tidigare Tritonuppdrag.  
Foto: Kustbevakningen

– Från luften spanar vi också efter 
tecken på till exempel smuggling av 
narkotika, utsläpp av olja och olagligt 
fiske. Det följer av utvecklingen inom 
den europeiska gräns och kustbevak
ningen, som numera innehåller flera av 
de arbetsuppgifter som vi är bekanta 
med i vårt uppdrag hemma, säger 
Johan Norrman.

Många gånger handlar det om att 
avfärda mål som ointressanta.

– Det är viktigt, eftersom fartygen på  
havsytan som ingår i operationen då kan  
ägna sig åt annat. Vi kan med andra ord 
bedöma hur relevanta målen är, och på 
det sättet skapar vi ett mervärde för 
alla resurser, säger Johan Norrman.

Resultaten av spaningarna rappor
teras till den internationella lednings
centralen ICC i Aten, där Frontex och 
grekiska myndigheter beslutar om 
eventuella åtgärder.

ÅRETS STORA MARINÖVNING, 
Swenex 19, är avslutad. Omkring 2 000 
personer har medverkat i övningen 
som har tagit drygt ett år att planera.

Ett 15tal större stridsfartyg till
sammans med ett antal helikoptrar och 
stridsflyg har under knappt två veckors 
tid övat i sydöstra Sverige, främst i 
Blekinges kustband samt i vattnen från 
Oskarshamn ner till Hanöbukten.

Ett oräkneligt antal funktioner, system 
och kunskaper har testats i syfte att 
förbättra och utveckla det som marinen 
är satt att lösa – att försvara Sveriges 
vatten och kuster.

Kommendör Jonas Källestedt, chef på  
Sjöstridsskolan, har varit övnings ledare.

2000 övade på Swenex
– Jag har inte en komplett samman

ställning ännu, men så här direkt efter 
övningen är ändå min uppfattning att 
det har gått mycket, mycket bra, säger 
Jonas Källestedt på Försvarsmaktens 
webbplats.

Dykgruppen från Norrbottens regemente röjer i 
Härnösands hamn. Foto: David Carr / Försvarsmakten

Amfibiestrid utanför Kapellskär under Swenex 18. 
Foto: Jonas Olsson / Försvarsmakten
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Kustbevakningen över Grekland

DEN 16-18 AUGUSTI deltog Sjövärns
kåren Lungön med ett lag på den årliga 
rikshemvärnschefens ungdomstävling på 
hemvärnets stridsskola. De deltagande 
lagen är från alla frivilligorganisationer 
i Sverige och även lag från bland annat 
Norge och Estland är med. Innan tävlingen 
från måndag till fredag genomfördes 
träningsvecka för det deltagande laget 
i Härnösand. Sjövärnskåren har genom 
tiderna presterat bra och i år är det 
ingen skillnad. Laget kom på 3:e plats i 
mixklass och gjorde ett enormt bra jobb. 
Nedan kommer en kortare text från elev 
Alfons Lundmark om hur han och de 
andra i laget, Valdemar Lorentzen, 
Nellie Hansen och Andreas Thelberg 
upplevde veckan: 

UPPMÄRKSAMHET
På HVSS var det väldigt roligt. Eftersom  
vi var det enda blåa laget fick vi väldigt 
mycket uppmärksamhet genom att många 
kom fram och hälsade, undrade vad vi 
gjorde där och om vi ens kunde skjuta 
våra vapen som vi hade fått tilldelade. Det 
var bra gjort av HVSS att sätta upp alla tält 

och tilldela tälten allt efter att lagen kom 
till platsen, på så sätt blev det en lagom 
blandning i tälten. Vi hamnade med 
frivilliga försvarsutbildarna som hade 
med två lag så vi fick ett fullt tält. Det var 
roligt att höra vad de brukar göra när de 
träffas och hittar på grejer tillsammans.

BIATHLON
Den första dagen handlade det om att 
skaffa poäng till söndagen. Poäng fick 
man av sin placering i olika utmaningar 
som fältskytte eller biathlon där vi vann 
grenen genom att få 40 träff av 40 möjliga. 
Det fanns även en hinderbana som tydligen  
hade ändrats mycket från fjolårets tävling.  
Anledningen att ändra den var att få  
mycket samarbete och laganda i banan,  
vilket även visade sig igenom hela  
tävlingen.

POÄNG
Vi lyckades samla ganska mycket poäng 
första dagen och fick starta ungefär en 
halvtimme efter de första tävlande. När 
starten gick fick vi en karta som vi sedan 
sprang efter. Kontrollerna var i ganska 

svår terräng och dessutom lite knepiga 
att hitta, så vi sprang runt en stund men 
hittade sedan till delmål gången. Där 
skulle vi skjuta snabbskytte. Vi hade övat 
på att få 15 sekunder och skjuta 5 skott 
men på tävlingen skulle vi skjuta 4 på 
9 sekunder så 3 av 4 hade ett skott kvar 
och vi missade ett skott. Detta innebar 
att vi skulle springa 6 straffrundor innan 
vi kunde fortsätta till snabbmarschen 
som var det sista vi skulle göra för att få 
komma i mål. Marschen var tuff eftersom 
vi redan innan dess start var helt slut. 

När vi sedan började närma oss målet 
hörde vi folk skrika och heja fram oss in 
mot mål. Sista 100 meterna stod alla lag
ledare längs med kanterna och klappade 
händer och ropade fram oss. Väl i mål 
fick vi vila, dricka vatten och skaka hand 
och prata med ÖB Micael Bydén. 

HVSS var en mycket givande tävling 
och skapade minnen för livet.  

Text: Alfons Lundmark, Tim Nordström 
Övningsledare SVKs deltagande

Fr v Andreas Thelberg, Nellie Hansen och Valdemar Lorentzen gjorde tillsammans med lagkamraten Alfons Lundberg och lagledaren Tim Nordström bra ifrån sig på HvSS. 
Foto: Leah Zepeda Persson

Blått lag på  
hemvärnets stridsskola
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en målgrupp som annars aldrig träffar på  
sjölivet. Detta har kännetecknat, och visar 
på svårigheten med Märsgarn 3skolorna, 
att det inte är genomförandet som tar 
tid utan det är allt arbete med att hitta 
intresserade elever, bygga nätverk och 
förtroende samt utveckla nya kontaktnät.

INTE FORMELLA
Intresset från Försvarsmakten och andra 
intressenter har vart stort och besökare 
till skolan har aldrig vart ett problem 
utan snarare tvärtom, vilket är mycket 
glädjande. 

Ibland har det varit svårt med finansi
ering och då har de goda krafterna som 
finns hjälpt till så gott det går, stödet från 
lokala kårer men också enskilda individers 
vilja att uppoffra sig och bidra har varit 
stort. Det visar på att även om den här 
typen av verksamhet kanske inte faller 
inom de rätta formella ramarna, har den 
ändå haft ett starkt stöd informellt. Nu, 
efter 10 år, är dock konceptet accepterat 
av den formella byråkratin och med i 
ordinarie processer och det är mycket 
glädjande.

Det är vår förhoppning att konceptet 
kan sprida sig både inom och utanför  
Sjövärnskåren. Genom åren har många  
andra organisationer försökt att både 
förstå och ta efter konceptet men de har  
ofta stött på problem med det långsik tiga 
arbetet utanför själva verksamheten. Men 
det är absolut inget omöjligt, det tar bara 
väldigt lång tid. Skulle någon som läser 
det här känna sig manad är vi gärna med 
och hjälper till.

KAMRATSKAP
Att konceptet Märsgarn 3 är framgångs  
rikt finns det många exempel på, även om 
det är svårt att isolera något enskilt varför 
det gått bra, är i all fall den underbara 
skärgårdsmiljön och god kamratskap 
bidragande. Det är endast ett fåtal elever 

Märsgarn 3 – nu  
kör vi tio år till!

Vatten, vatten är inte farligt. Foto: Tony Erling
Ok, Svante är cool. Foto: Per Lunqe

FÖR 10 ÅR SEDAN genomfördes det 
första Märsgarn 3 lägret. Deltagare var 
20 grabbar från ett projekt som hette 
Brobyggarna och som sponsrades av  
Fryshuset. Syftet var att under lång tid 
arbeta med integration och värderingar. 
Ett sätt att försöka utveckla formerna för 
detta blev en kort pröva på helg under 
våren ute på Märsgarn med utvalda  
grabbar och deras ledare tillsammans 
med Sjövärnspersonal. 

VÄCKA INTRESSE
Försöket föll väl ut och det första lägret 
kunde genomföras senare samma  

sommar. I de här första lägren var även 
Stockholms Hamnar med och finansierade. 
Verksamheten innehöll och innehåller 
fortfarande ett kondensat av Sjövärns
kårens ordinarie skolor dvs. segling, rodd, 
navigation, sjukvård, försvarsupplysning, 
exercis, gröntjänst och annat ur SVK 
utbildningsregemente. Syftet är inte att 
ge en fullödig utbildning utan väcka 
ett intresse för sjön, Sjövärnskåren och 
Marinen. 

10 år senare är lägret uteslutande för 
tjejer som inte är organiserade utanför 
Märsgarn 3 och integration är inte ett  
huvudnummer utan det är mer för att nå 



som åkt hem genom åren i förtid, de 
allra flesta har stannat kvar och så gott 
som alla har haft positiva upplevelser och 
uttryckt en vilja att komma tillbaka. 

Tack alla fantastiska elever som deltagit, 
det är ni som gjort skolorna så bra! Tack 
också till alla som stöttat genomförandet; 

DET BLEV EN STOR DAG för Bengt 
Pehrson. Det var Märsgarn 3 och han var 
inbjuden tillsammans med sin son Johan, 
riksdagspolitiker och andra leda möter från  
riksdagen av Sjövärnskårens förbunds
ordförande Annicka Engblom. Bengt  
Pehrson har ett förflutet i Sjövärnskåren,  
han var med på tre sommarskolor, tre 
år i rad på ön Kvarnholmen, på Djurö 
längst ut på Värmdö utanför Stockholm.

Nu fick Bengt Pehrson träffa unga tjejer 
på en minivariant av sommarskola på 
Märsgarn. Det är tjejer från områden i 
Stockholm som normalt inte kommer i 
kontakt med marina uniformer. Det är 
tjejer som Försvarsmakten har all anled
ning att fånga in. Mångfald skapar bra 
grupper. Det här fick Bengt Pehrson vara 
med om, tjejer som lyssnade och tjejer 
som berättade.

40 ÅR SEN
Det andra stora som Bengt Pehrson upp
levde på den lilla ön utanför Berga, var 
att den båt han varit fartygschef på för 
nästan 40 år sedan, låg snällt förtöjd vid 
en av bryggorna. 

– Vad får jag se? tänkte Bengt Pehrson.
Jo. Samma båt. I dag heter hon 

Märsgarn, för 40 år sedan var namnet 
kort och gott T752. Då med Bengt  
Pehrson som skeppare.

– Det var en fantastisk upplevelse att  
gå ombord på min båt, säger han på 
telefon från Örebro där han bor.

Det blev förstås en bild och Bengt 
Pehrson delade även med sig av bilder 
från förr till Annicka Engblom.

Hur gick resan från Karolinska 
läroverket i Örebro till T752?

– Jag såg en affisch som tilltalade mig 
mycket.

KVARNHOLMEN
Det var en affisch på skolan som Sjövärns  
kåren satt upp. Det dröjde inte länge innan 
Bengt Pehrson sökte och blev antagen till  
Kvarnholmen. Då fanns inga integrations  
projekt inom Sjövärnskåren men väl 
sjöutbildning. Bengt Pehrson pluggade 
närförsvar, organisationslära, navigation 
och signaltjänst. Han och hans kamrater 
fick förstås en gedigen sjömansutbildning.

– Vi var 19 elever i min åldersklass.
Det var elever som var ämnade för 

flottan. Bengt Pehrson sökte igen och nu  
till värnpliktstjänstgöring. Flottan fort satte 
utbilda honom, först i Karlskrona sedan 
på Berga. Han gick på minsveparen Orust 
i sex månader och på underofficersskola.

STARKT
Bengt Pehrson avancerade och blev under  
repetitionsövningar fartygschef på T752.

Nu på Märsgarn 3 –  
då på T752 för Bengt

Bengt Pehrson på Märsgarn, första gången på 40 år. 
Foto: Johan Pehrson
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lokala kårer, SVKRF, Försvarsmakten, 
Brobyggarna, Frysbox, Stockholms 
Hamnar, världens bästa instruktörer och 
ledare. Nu kör vi 10 till!  

Text: Jonas Kindgren,  
skolchef Märsgarn 3

– Det var för mig en stark upplevelse att  
gå ombord den här dagen på Märsgarn 3, 
säger Bengt Pehrson.

Och tjejerna?
– Det var också starkt. Vi pratade.  

Annicka berättade för dom om möjlig
heterna i Marinen och i Sjövärnskåren.

Bengt Pehrson och de andra som 
besökte Märsgarn ställde frågor. Tjejerna 
svarade och ställde frågor.

– Det var positivt. De stod på sig bra, 
säger Bengt Pehrson.

Det blev mycket då och nu. T752 är 
fortfarande i drift. Nya ansikten dyker 
upp på Märsgarn. 

Text: Per Lunqe

Jonas Kindgren bygger nätverk.  
Foto: Per Lunqe
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TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 
genomfördes en första utbildnings och 
uppdragsdialog vid Öresunds Sjövärns kår 
inför verksamhetsåret 2020. Syftet med  
mötet var att fördela preliminära uppdrag  
som Riksförbundet fått från våra upp drags  
givare, i första hand Försvarsmakten men  
tid ägnades även åt preliminära uppdrag 
från Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, MSB. På plats fanns represen  
tanter från NV Skånes Sjövärnskår, 

Öresunds Sjövärnskår samt 
Division Syd. 

Inför dialogen så hade Johan 
Iacobi vid Division Syd tagit fram  
ett planerings lakan som täcker in  
hela 2020 men även större delen 
av bordet i kårshuset. Division  
Syd har en klar vision att genom 

föra kortare eller längre utbildningspass 
med sin plattform Östhammar och då i 
Öresunds farvatten, ett pass varje månad. 
Hemmahamn för fartyget Östhammar är  
Klagshamn beläget sydligt från Öresunds  
brons fäste på svenska sidan. 

TOTALFÖRSVARSÖVNINGEN
Vid Öresunds Sjövärnskårs station genom 
förs hemortsutbildning i form av studier  

för att uppnå färdighet i att avlägga examen 
för förarintyg och kustskeppar intyg.  
Kårerna nere i syd skickar ett 1520 tal ung 
domar till Sjövärnskårens sommarskolor. 

Södra Sverige och Skåne förbereder sig 
nu inför förestående Totalförsvarsövning 
och övningen Aurora som genomförs i 
södra Sverige under 2020. En Försvars
maktens dag är preli minärt inplanerat till 
den 16 maj och då i en av Malmös parker. 
Vidare planeras Sjövärns kårens ordfö
randekonferens till Helsingborgs området 
dvs. nära Sjövärnskåren NV näste i Råå. 

Sammanfatt ningsvis har Skåne regionen  
och Sjövärnskåren mycket goda förut 
sättningar för ett aktivt liv på havet. 
Båtsäsongen är avsevärt längre än i 
Stockholmsregionen med högre dygn s
temperatur. Välkommen till Skåne!  

Text och foto: Mats Hansson, 
generalsekreterare 

Planering i Skåne
Från vä: Bengt Andersson, Peter Kromath, 
Göran Pedersén, Erik Andersson, Johan 
Iacobi samt Gunnar Carlberg planerar.

HÖSTEN LANDADE ÄVEN på Gotland 
och landskapets färger skiftar i grön, gult 
och orange när jag åter kör i solen genom 
morgondiset mot Fårösund.

Så här tredje kursen på Gotland känns 
det hemma. I Hoburgs skans bäddar jag 
snabbt min koj och dagen kan börja.

Vi möts i Bölet, lektionssalen för en 
presentation. Vi blir en liten grupp om 
tre elever då två anmälda på grund av 
sjukdom tvingats lämna sent återbud. 
Den sedvanliga presentationen blandas  
med kaffe, kakor, historier och lite skvaller 
från de olika Sjövärnskårerna. 

KRANREDO
Så är inomhusdelen avklarad och vi får en  
genomgång av säkerheten och båtarna vars 
kranar vi ska träna på. SVK 13 Hoburg 
med sin lite mindre kran och 603 Fårö 
med “monsterarmen”.

På 603 åker blomkrukorna ut på 
backen. Det är stora 20literskrukor som 
placeras med på rad med jämna mellan 

rum. En murarhink med  
vatten får hänga i en tamp 
och så ska det köras slalom 
runt blomkrukorna.

ROTERAR
Det är verkligen inte lätt att 
hitta rätt mellan alla spakar 
på den bärbara styrpanelen.  
Det är ännu knivigare att tänka rätt 
riktning och få till mjuka rörelser. 
Kranarmen hoppar fram och tillbaka 
och vattnet skvimpar och hinken flyttar 
på blomkrukorna. Vi roterar, kör var sitt 
lopp fram och tillbaka genom slalom
banan. För varje gång går det lite bättre. 
Men när det känns som det flyter på bra 
kommer förstås det där lilla felspakandet 
som gör att hinken nästan vänder sig om 
och tömmer allt innehåll.

Slalombanan kompletteras med en 
pall där hinken ska starta och landa.  
Vi får öva på att lyfta pall med gafflar.  
Gafflarna lever sitt eget liv och måste 

Kranförare  
på Gotland

Robert Fahlström finrattar kranen.

delvis styras med handkraft. Vi övar på 
att lyfta i och ur arbetsbåten i vattnet 
under gång. Det övas på att placera den 
vattenfyllda hinken i blomkrukorna och 
också ovanpå kapstan. 

Som vanligt på Gotlandskurserna 
hinner vi med både goda middagar och 
studiebesök, denna gången på Garnisonens 
dag, Gotlands Regemente, Tofta.

Som alltid när man har roligt är 
dagarna med Christer, Kenta och Jerry 
över alldeles för fort. 

Text och foto: Josefin Stanicki, 
Sjövärnskåren Gotland
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ISCA-KONFERENSEN ÅR 2019 är nu 
genomförd. Vi har huserat 37 delegater 
och medföljande från tolv länder. Men 
först det yttersta målet med ISCA  
(International Sea Cadet Association):
• Att uppmuntra ungdomar att tillägna 

sig personlig integritet, lagarbete och 
en känsla av ansvar gentemot samhället  
genom en disciplinerad sjömans
utbildning och utveckling av ledar
egenskaper. 

• Att utveckla ungdomars förståelse 
för havets betydelse för internationell 
handel, försvar och miljö.

Konferensernas syfte är att utveckla de 
internationella ungdomsutbytena så att 
målen uppnås och utbytena sker på ett 
säkert och givande sätt. Men utvecklingen 
sker inte enbart under konferensdagarna. 
Under resten av året görs ett omfattande 
arbete i internationellt sammansatta så 
kallade Work Groups runt olika teman, 
allt med ungdomarnas bästa för ögonen. 
Det har förekommit arbetsgrupper med 
uppgift att till exempel sprida deltagande 
nationers utbildningsregementen för  
ömsesidigt erfarenhetsutbyte, utveckling  
av ISCA:s hemsida, framtagande av 
gemen samma säkerhetsföreskrifter under 
utbytena mm.

REGELVERK
Under årets konferens, som leddes av 
förbundsordförande Annicka Engblom,  
presenterades resultatet av några upp
gifter, bland annat hur man säkert ska 

ISCA-konferens  
för 12 länder

skicka hem en sjövärnskårist om det av  
olika anledningar hänt något akut, 
omarbet ning av det totala regelverket  
för utbyten (ISCA Guide for Exchanges) 
och en gemensam syn på säkerhets
bedömningar.

Vidare gavs deltagarna möjlighet att 
beskriva sina nuvarande och kommande 
utbyten med tider och verksamhet.

En viktig punkt som kommer upp 
varje år är de mycket personliga bilaterala 
samtalen mellan de länder som haft ut
byten. Under dessa tar man upp samtliga 
erfarenheter, både positiva och sådant 
som bör förändras inför kommande år. 
Det görs på ett noggrant och ingående 
sätt där ingen räds för att ge raka besked. 
Det avsätts ordentlig med tid för de 
samtalen.

LAGANDA
Vi hade lagt in en programpunkt där två 
sjövärnskårister, en flicka och en pojke, 
berättade om hela sin utbildning och om 
hur vi i Sverige låter flickor och pojkar bo 
tillsammans i samma logement. De höll 
en fenomenal presentation om den lag
anda som skapas med vårt sätt att se på  
ungdomar och sådan integration, något 
som ej förekommer i många andra 
länder. Det gav upphov till en intressant 
diskussion och väckte många tankar. 

Det är väl värt att påpeka att vi ofta får  
höra att vi har de bästa sjövärnskåristerna  
i världen till följd av vår på sommar
skolorna sammanhållna utbildning parat  

med hemortsutbildningen. Våra elever 
väcker alltid respekt och i vissa fall 
förundran på grund av deras kunskaper 
och uppträdande.

Ett trevligt inslag i år var godkännande 
av en ny medlemsnation, Barbados som 
enhälligt röstades in i ISCA.

HELA VÄGEN
Men, förutom själva konferensen, hade  
vi som tema att visa vår demokrati 
och den röda tråden från riksdag via 
Försvarsmakten ned till de frivilliga 
organisationerna. Det började med 
inledningstalarna Mikael Oscarsson 
från kristdemokraterna och viceamiral 
Jonas Haggren från Högkvarteret samt 
fortsatte med besök i Riksdagen och i  
Stadshuset samt vid 4. Sjöstridsflottiljen 
på Berga. 

Utöver de besöken, fick delegaterna 
och medföljande uppleva vaktparaden, se 
hemortsutbildningen på Karlberg, göra en  
båttur runt Stockholm samt besöka Vasa
museet. De medföljande fick även besöka 
ABBAmuseet och Nordiska museet.

Vi kan konstatera att Australien, 
Bermuda, Kanada, Tyskland, Hongkong, 
Japan, Sydkorea, Holland, Nya Zeeland, 
Storbritannien, USA och Barbados 
lämnade Sverige mycket nöjda och med 
en större kunskap om vårt land och vad 
Sjövärnskåren åstadkommer. 

Text: Olle Andersson

Delegater och andra inbjudna på väg till välkomstminglet på Skeppsholmen och Valvet. Foto: Per Lunqe
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ISCA-KONFERENSEN I STOCKHOLM 
samlade delegater från nästan alla länder 
som är med i det internationella utbytet 
av sjövärnskårister. Sjövärnsposten var 
med på välkomstminglet som hölls på det 
vackra Valvet, beläget på Skeppsholmen 
och vi var också med under avslutnings
middagen på Ljunglöfska slottet i  
Blackeberg. Olle Andersson, Sjövärns
kårens styrelseordförande, planerade 
konferensen och såg till så allt fungerade. 
Han skriver här intill om vad som sades 
och vad konferensen kom fram till.

HÖGTIDLIGT
Det var förväntansfulla delegater som 
tillbringade några timmar i Valvet och 
det var en lokal med valv i rött tegel. 
Utanför stod fanbärarna Alva Carlbring 
och Linus Gyllenberg i prydliga sjövärns

Mingel och avslutning  
av ISCA-konferensen

kårsuniformer, en högtidlig anfang på 
kvällen och veckan.

Jason Simons från Bermuda var med i 
Stockholm för att lära sig och knyta kon
takter. Hemma har han 30 kadetter som 
är med på sjöutbildning varje år.

– Det är första gången jag är i  
Stockholm, sa han.

Under de tre första timmarna, innan 
Valvet, slogs han av vacker arkitektur och 
vattnet som Stockholm omgärdas av.

UNGDOMSUTBILDNING
Från Barbados kom Pedro Drakes och 
Wayne Beckle. De reste från 40 grader 
dagen före till ett Stockholm i höst,  
10 grader. Barbados är ännu inte regi
strerade ISCAmedlemmar, men de  
hoppas bli så under konferensen. Hemma 
har de 131 kadetter i åldrarna 1119 år.

Det var inte bara mingel på Valvet. 
Sjövärnskårens förbundsstyrelseordförande 
Annicka Engblom som värd för konfe
rensen höll ihop den, Valvet och avslut
ningsmiddagen på Ljunglöfska slottet.

Där var tal på Valvet. Riksdags
ledamoten Mikael Oscarsson talade om 
vikten av ungdomsutbildning, om fri  
villighet, om hur de unga blir vuxna 
och en del fortsätter i Försvarsmakten. 
Män och kvinnor, grabbar och tjejer ska 
ha samma förutsättningar, sa Michael 
Oscarsson.

SJÖVÄRNSKÅRIST
Jonas Haggren, viceamiral och chef för 
Försvarsmaktens Högkvarter, var nästa 
talare. Han gick själv tre sommarskolor 
inom Sjövärnskåren och har haft flera 
marina befattningar, bland andra en  

Från vä, uppifrån och ner: Skönsjungande toastmaster, Markus Widborg. / Duncan Rowles får ISCA Award for Inspirational Leadership, utdelad av Annicka Engblom. / 
Ordförandeklubban och ISCA-fanan från Annicka Engblom till Mr Sea-Kyung Oh, Sydkorea där nästa års konferens ska hållas. / Farewell-dinner på Ljunglöfska slottet.
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internationell som styrkechef för operation 
Atalanta. 

– Allt började med Sjövärnskåren för 
mig, sa han.

Han gick in på Försvarsmakten.
– Vi är beroende av internationella 

samarbeten och utbyten inom ISCA är 
en bra början. De är viktiga inte bara för 
för Sjövärnskåren.

KULTURER
Det blev också medaljutdelningar. Johan 
Holmberg fick Sjövärnskårens Förtjänst
tecken i silver för sina insatser som 
följebefäl för svenska sjövärnskårister 
på utbyten i andra länder. Marinlottan 
Annette Rihagen med ett mångårigt 
engagemang för Lottorna och FOS fick 
Sjövärnskårens finaste utmärkelse, guld
medaljen.

Nästa anhalt för Sjövärnsposten är 
Ljunglöfska slottet och avskedsmiddag. 
Återigen stod Annicka Engblom som 
värd. En av nöjda konferensdeltagare på 
slottet var David Pigeon från Kanada. 
Vad tar du med dig hem?

– Mycket. Frågor som hur vi ska planera 
skolorna, att möta andra kulturer inom 
ISCAutbytet, sa han.

Från Tyskland och Stuttgart var Uwe 
Toellner med. Han gillade samtalen han 
haft under veckan.

– Det var mycket praktiska frågor, sa 
han.

TACK MICHAEL!
Det var tal och det var sång, bland andra 
av toastmastern Markus Widborg som  
lät middagsgästerna höra Anthem från 
Chess.

Annicka Engblom tackade i ett tal alla 
som varit med och gjort konferensen till 
vad den blev. Olle Andersson höll ett tal 
till Michael Campbell från USA för vad 
han bidragit med för ISCA:s utveckling.

– Du har alltid tagit steg framåt när 
andra tyckt att det är bra nog, sa Olle 
Andersson.

På samma sätt avtackade Annicka 
Engblom Duncan Rowles från USA  
för hans sammanhållning av alla arbets
grupper.

Middagen avslutades med att Sydkorea  
fick ordförandeklubban från Annicka 
Engblom och Olle Andersson för nästa 
ISCAkonferens som kommer att hållas 
där nästa år. 

Text och foto: Per Lunqe

Delegater på Drottning Victorias Örlogshem. / Pedro Drakes (t v) och Wayne Beckle från Barbados, ett nytt ISCA-land. / Olle Andersson (t v) och Annicka Engblom tackar 
Michael Campbell, USA. / Viceamiral Jonas Haggren pratar frivillighet på Valvet.
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LÄNGST DÄRNERE på Sudret på södra 
Gotland ligger den. Sjövärnskårens kurs 
gård, som nog måste vara Sveriges vackrast 
belägna. Jag besöker kursgården tillsam
mans med min företrädare som förbunds  
ordförande, Bengt Kristiansson, och 
Jerry Jönsson, båda från Gotlands sjö 
värnskår. Det är faktiskt första gången för 
mig och den vackra utsikten som möter 
mig när jag rundar Hoburgen med radar
tornet på toppen tar andan ur mig. 

Lika mycket som jag vill besöka 
kursgården och bekanta mig med dess 
verksamhet och utvecklingsmöjligheter, 
vill jag träffa Annie Bärnevåg. Vår husfru 
på kursgården, som är något av en legend.

Kursgården nyttjas, förutom Sjövärns
kåren, också av Hemvärnet, Försvars
makten och andra organisationer och 
myndigheter, men också av privatpersoner. 
När jag och mitt sällskap anländer är Annie  
i full sving med att fixa lunch åt både oss 
och andra gäster. Specialare till mig. 

HUSFRU
Du menar inte att du fixar med allt detta 
själv?

– Det mesta i alla fall. Maken tar hand 
om trädgården och utemiljön, medan jag 
ordnar med bokningarna och all mat. 
Under högsäsong brukar jag få förstärk  
ning av Bringer (anm. BrittInger Jöninger 
från SVKRF kansli) och kanske någon till 
om där är riktigt stora sällskap.

 Hur länge har du varit husfru här på 
kursgården?

– Det har faktiskt hunnit bli i sjutton år 
totalt. De senaste fem åren på heltid.  
Säsongen sträcker sig från april till  
september. Beroende på om där är militär  

övningar kan det även behöva hållas  
öppet in i oktober.

Hur kommer det sig att du engagerade 
dig för Sjövärnskåren?

– Allt började med en fråga från min 
ungdomsvän Maud, Christer Wallins 
(anm. SVK Gotland) tidigare hustru, 
som var engagerad i kåren. Först en och 
annan arbetshelg, därefter alltmer på 
deltid och sedan jag för fem år sedan 
tog ut en tidig pension från mitt jobb 
som huvudskydds ombud på Försvarets 
materielverk är det alltså på heltid.

BRINNER
Det märks att Annie verkligen brinner  
för det hon gör och när man tittar sig 
omkring i köket på både det som står 
framme och på hyllorna i skafferiet står det  
klart att det här minsann inte serveras 
några halvfabrikat.

Flädersaft. Krusbärsmarmelad. 
Kolarutor. Är allt detta hemmagjort?

– Absolut! Jag bakar allt själv och älskar 
att ta hand om det som naturen omkring 
mig erbjuder. Först mognar flädern, sedan 
salmbären, björnbären, nyponen och till 
sist enbären. Det jag torkar, syltar och 
saftar brukar räcka för en hel säsong på 
kursgården. 

Det märks också att Annie har ett 
mycket gott sinne för logistik på verksam  
heten och det måste till, då platsen för kurs 
gården inte är helt lättillgänglig och av  
ståndet till närmaste köpcentrum är långt. 
Tilläggas ska göra att Annie och hennes 
man jobbar med detta på volontärbasis.

Denna sommar blir dock den sista. 
Efter alla år har paret bestämt sig för att 
ta det lite lugnare i livet.

Vem i hela friden ska kunna ta över 
efter ett sådant energiknippe som du?

– Det vet jag faktiskt inte, men det får 
ju vara någon med driv i. Som är service
minded och som gillar att jobba med 
folk. Jag har nog, för att vara ärlig, skämt 
bort gästerna med hög servicenivå, men 
jag tycker det är så viktigt att de ska 
känna sig välkomna på ett sätt som man 
själv skulle vilja bli emottagen.

– Det har varit jättefina år och jag vill 
tacka alla som hjälpt mig, men också alla 
gäster. Inte bara från Sjövärnskåren och 
Försvarsmakten och andra organisationer, 
utan också många privata gäster som 
kommit tillbaka år efter år. Jag kommer 
gärna tillbaka hit, men i framtiden får det 
bli som gäst själv.

Kommer du då verkligen att kunna 
låta bli att rumstera i köket?

– Haha, förmodligen inte!
Det är ju dock vi i Sjövärnskåren som 

varmt och djupt ska tacka Annie och 
hennes man för deras engagemang under 
alla dessa år. Det var som sagt mitt första 
besök på kursgården, men det kommer 
inte att bli det sista. Kursgården har all 
potential att utvecklas till mycket mer. 
Kanske till ytterligare en sommarskola, 
som förbundsordföranden drömmer 
om.  

Text och foto: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande Sjövärnskåren

Läs mer om kursgården:  
https://www.sjovarnskaren.se/gotland/
sjovarnsgarden-vid-hoburgen/

Annie tackar för alla härliga år

Sjövärnsgården ligger alldeles vid havet.  Fr v Annie Bärnevåg, som skött Sjövärnsgården i 17 år, med Gotlandsprofilerna  
 Bengt Kristiansson och Jerry Jönsson. 
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VÄL TILLBAKA HEMMA och inser jag 
hur de här 22 dagarna i Kanada har flugit 
fram. Jag och de andra utbyteskadetterna 
Sara Bohlin och Oscar Kristiansen samt 
vår följeofficer Caroline Söderberg är 
mycket nöjda med det här fantastiska 
utbytet. Jag har fått så otroligt många nya 
fina minnen men är mycket ledsen över 
att behöva skiljas från mina nya inter
nationella vänner. 

SJU NATIONER
ISCE Canada är ett internationellt utbyte 
där sju nationer samlas vid HMCS  
Quadra base, Goose Spit, Comox Valley 
på Vancouver Island för att dela med sig  
av sitt lands "Sjövärnskår" och för att upp  
leva HMCS Quadra's sommarskola. De 
sju nationerna som deltog var Sverige, 
Storbritannien, Australien, Hongkong, 
Kanada, Sydkorea och USA. Utbytet var 
ungefär tre veckor långt, varav två veckor 
på HMCS Quadra och en vecka spende
rades i städerna Victoria och Vancouver 
samt resa till och från Sverige.

Under de två veckorna på HMCS 
Quadra fick vi lära oss kanadensisk drill, 
arbeta på ett fartyg kallat Orca som liknar  
arbetet på de större fartyg som används i 

praktikkursen, segla och ro valbåt. Utöver 
detta har vi fått avfyra salutkanon, skjutit 
luftgevär och sprungit en hinderbana, där 
fokus låg på lagarbete och kamratskap. 
Hinderbanan avslutades med en frivillig 
"abandon ship drill" vilket innebar ett 
ca 4 meter hopp från HMCS Quadras 
brygga. 

FANBÄRARE
Under tiden på HMCS Quadra reste vi 
runt Vancouver Island för att titta på 
sevärdheter såsom Cathedral Grove som 
har Kanadas största träd och Parksville 
Beach. Vi besökte också provinsens 
huvudstad Victoria. Där fick vi delta i en 
mycket häftig parad som kallas Ceremony 
of the Flags. Paradstyrkan innehöll ett 
band, fanbärare, en vaktstyrka och salut
kanoner. Vi svenskar fick tillsammans 
med de andra utbyteskadetterna och ett 
antal kanadensiska kadetter uppgiften att 
dra salutkanonerna under paraden. Våra 
resor tog oss även till stränder där grillning, 
bad och pajätartävling stod på schemat 
med de äldre kanadensiska eleverna. 
Sverige levererade och lyckades till och 
med besegra de svårslagna amerikanarna 
på tävlingen. Vi fick även en del fritid i 

Salut för ISCE i Kanada

Victoria och Vancouver där vi kunde gå 
runt i städerna, turista och shoppa. 

MÄNNISKORNA
Hur häftiga och roliga aktiviteter vi än 
har gjort är det inte det som har gjort 
den här resan så fantastisk utan det är 
människorna vi har mött som har gjort 
utbytet så speciellt. Väldigt snabbt blev 
hela vår internationella grupp bra vänner 
och med tiden blev den vänskapen bara 
starkare. Starka vänskapsband knöts även 
med många kanadensiska kadetter. 

Om vi hade fått välja så hade vi vänt 
planet och rest tillbaka till Kanada, 
till baka till HMCS Quadra och våra nya 
vänner. Denna resa är ett minne för livet 
och de elever som får möjligheten att åka 
på detta utbyte kan skatta sig lyckliga för  
det äventyr de har framför sig. Mitt tips 
till alla sjövärnskårister är att söka till ett 
internationellt utbyte, de kommer inte att  
ångra sig! Jag är mycket tacksam över för  
troendet jag fått av SVK RF och min lokala 
sjövärnskår i och med att jag tillsammans 
med de andra svenskarna fått representera 
Sverige i det här internationella utbytet. 

Text: Oscar Bergelin

Salut i Kanada för utbytesprogrammet ISCE. Foto: Brandon Lin, former Cadet Correspondent
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LINUS, RASMUS, ADAM, Hjalmar och 
Tilda. Det var vi fem som utgjorde den 
svenska delegationen, och som efter tre 
veckor på sommarskolorna Lungön och 
Kungsholmen skulle utbyta erfarenheter 
med andra kadetter från Kanada, USA, 
Belgien, Australien, Storbritannien och 
Hongkong. Sammanlagt var vi 27 kadetter  
och ett gäng följebefäl som var fast 
beslutna om att få två fantastiska veckor i 
Storbritannien.

WEYMOUTH
Vår första destination var britternas trä
ningscenter SCTC Weymouth. Weymouth 
är en liten stad nära den engelska kanalen  
och perfekt att segla, ro, paddla och 
simma i. Under en av dagarna var det så 
blåsigt att det skedde 16 kapsejsningar 
under en timme. På morgnarna genom
förde vi klassisk svensk BRAK, vilket var 
höjdpunkten på vår dag samt en möjlig
het att imponera på de andra länderna, 
som inte hade regelbunden träning. Det 
skedde även klättring, cykla mountainbike  
och drill/exercis. Vi svenskar tyckte 
drillen var underlig, eftersom den skiljde 
sig mycket från den svenska exercisen, 
samt att det fanns andra kadetter som 
hade specialiserat sig på det. Det var 

en av de större skillnaderna på de olika 
ländernas upplägg, att man i de andra 
länderna specialiserade sig inom segling, 
sjömanskap, drill eller marschband, 
medan vi gör allt på sommarskolorna.

ANDRA REGLER
Den största skillnaden mellan länderna 
är synen på killar och tjejer, eftersom vi  
svenskar uppfattades som liberala efter  
som vi bor i blandade logement. I de  
andra länderna fanns strikta regler kring  
”fraternisation”, vilket innebar att killar 
och tjejer inte fick röra varandra genom 
exempelvis handslag och kramar eller vara 
närmare än 15 cm. Tjejerna och killarna 
bodde var för sig och de flesta länderna 
hade särskilda klädkoder beroende på 
kön, som för oss var väldigt främmande. 
I slutet på vår tid i Weymouth hade vi en 
mässmiddag för att hedra Lord Nelson, 
och nästan alla länderna var klädda i 
finuniform. Vi hade på oss C1, även känd 
som Kalle Ankauniformen, och fick 
många komplimanger. 

LORD NELSONS
Efter en vecka i Weymouth var det dags 
för oss att fortsätta vidare till Portsmouth 
och HMS Bristol, där vi skulle bo. Efter att 

ha burit våra fyra väskor uppför trapporna, 
ombord Bristol och ner i mässarna där 
vi skulle bo, åkte vi till Gunwharf Quays, 
ett stort shoppingoutlet i Portsmouth. 
Dagen därpå besökte vi Portsmouth 
Historic Dockyard, ett stort varv och 
museum där vi gick ombord HMS Victory,  
HMS Warrior och HMS M33. Det var  
väldigt häftigt att se Lord Nelsons flagg
skepp, särskilt eftersom han är så viktig 
för Storbritanniens historia. Under en tur  
med turistbåten fick vi även se HMS 
Queen Elizabeth, ett av de största örlogs
fartygen/hangarfartygen i Storbritannien 
just nu, som har plats för 60 flygplan. 
Ombord HMS Bristol var det inte lika 
stort, och vi sov i trevåningssängar. 
Duscharna hade endast kallvatten, men 
det var såklart inget problem för oss som 
bott tre år på Lungön där varmvatten i 
utomhusduscharna endast är en myt. 
Som tur var bodde vi bara här två nätter, 
och reste vidare till vår slutdestination – 
London. Det bar av hemåt, och sedan var 
vi framme på Arlanda. Här avslutades vår 
resa med löftet om att ses igen snart.  

Text: Tilda Fällgren med stöd av 
Rasmus Hallgren, Hjalmar Svensk och 
Adam Westh. Följeofficer: Linus Henning

Från Lungön till  
Storbritannien 

Klädda i C1 för middag i Weymouth. Fr v: Rasmus Hallgren,Tilda Fällgren,  
Linus Henning, Hjalmar Svensk och Adam Westh. Foto: Privat

Alla elever framför HMS Victory.  
Foto: Privat
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PÅ KVÄLLEN DEN 24:E JUNI i somras 
anlände tre förhoppningsfulla sjövärns
kårister till flygplatsen i Providence, 
Rhode Island. Utbytet till USA var 
därmed påbörjat. 

Efter ett par intensiva inledande dagar 
av informationsföreläsningar, team  
building och bekämpande av jetlag 
följde tolv dagar med ett minst sagt full
späckat schema. 

Bland de många aktiviteterna i det 
välplanerade utbytet stod några ut som 
extra minnesvärda. Dessa var bland andra 
besök på amerikanska flottans ubåtsskola 
med rundvandring både på världens första 
atomubåt (USS Nautilus) och en fortsatt i 
aktiv tjänst (USS Providence). En annan 
uppskattad aktivitet var ytstridsskolan i 
Newport där eleverna fick möjlighet att 
testköra ett antal bryggsimulatorer.

AMERIKANSK KULTUR
Utöver detta genomfördes ett antal 
aktiviteter av mer civil karaktär. Två större 
stadsutflykter genomfördes, den ena till 
Boston och den andra till New York. Dessa 
gav möjlighet att uppleva den amerikanska 
kulturen något friare än under de mer 
styrda besöken till militära anläggningar. 

I Boston genomfördes först en ”skatt
jakt”, en tävling där elever och följebefäl i  
grupp skulle leta upp ett antal kända land  
märken och fotografera dessa i syfte att 
samla poäng. Därefter gavs möjlighet att  
i små grupper på egen hand uppleva 
staden.

HÖGT TEMPO
I New York fick grupperna själva bestämma  
vad de ville se och under knappt två dagar 

promenerades många mil. Några punkter 
var dock fasta. Bland annat hade värdlandet  
ordnat så att hela gruppen fick möjlighet 
att gå på musikalen ”Fantomen på operan” 
vilket var en fantastisk upplevelse.

De två veckorna avslutades med en 
middag där god mat avnjöts, gåvor utbyttes 
och samtliga gavs möjlighet att ta farväl 
av sina nyvunna vänner.

Utbytet höll från början till slut ett 
högt tempo och god kvalité tack vare de 
amerikanska arrangörernas hårda arbete 
och med hjälp av samtliga deltagare från 
alla medverkande länder. 

Till dem som funderat på att söka till 
något av Sjövärnskårens utbyten kan  
bara sägas: Gör det! Ni kommer inte 
ångra er.  

Text: Axel Nilsson

MEDARBETARE, jag har tillsammans 
med ekonomen Åsa Wenzel gått igenom 
vad vi förbrukat i form av MSB medel och  
utfallet är märkbart lågt. Jag vet att vissa  
kårer har MSB övningsverksamhet 
inplanerat i närtid. För att undvika att all 
återrapportering kommer sent, åtgärda 
enligt nedan.

USA för Thor,  
Axel och Tindra

Fr v Thor Sundlöf, Axel Nilsson och Tindra Schörling som var på kadettutbyte i USA. Foto: Privat

Sök MSB-medel!
– Rapportera in MSB övningar som 

genomförts och där rapport ej skickats in 
till kansliet.

– Gör ett överslag över hur mycket ni 
kommer att förbruka av tilldelade MSB 
medel resten av året och ange typ av 
övning.

Västernorrland har tilldelade medel 
som ej kommer att förbrukas och här har 
andra kårer anmält att man kan genom
föra uppdrag som faller inom ramen för 
vad MSB vill att vi levererar, medel och 
uppdrag omfördelas.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
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I LIKHET MED TIDIGARE ÅR, genom
fördes ett antal av SVK konferenser sista 
helgen i september. Det var ordförande, 
ungdomsledar, valberedare och redar  
konferenserna. Samtliga konferenser 
inrymdes på Drottning Viktorias 
Örlogshem där SVK RF har sitt kansli. 
Isabelle Robertsson ur SVK RF styrelse 
skriver här under vad ungdoms ledarna 
kom fram till.

FARTYGSFRÅGOR
Under redarkonferensen, som inledde 
helgen, diskuterades fartygsfrågorna med  
tonvikt på nuvarande nyttjande och fram  
tiden. På slutet anslöt marinstabs chefen 
kommendör Fredrik Palmquist och gav 
information om Försvarsmaktens syn på 
båtfrågorna.

Första delen av ordförandekonferensen, 
som hölls under lördag eftermiddag 
hade totalförsvar som tema.

Björn von Sydow, ordförande i 
Försvars beredningen och med utbildning  
från ett par sommarskolor i Sjövärnskåren, 
inledde och pratade förstås frivillighet 
utifrån Försvarsberedningens rapport. 
Behovet är stort av frivilliga i Försvaret. 
Björn von Sydow pekade på de över 6000 

Applåder på  
konferenserna

befattningar som de frivilliga försvars
organisationerna ska bemanna. 

– Vi vill att ni levererar, sa han till det 
samlade auditoriet.

REKRYTERINGSBAS
Björn von Sydow talade också om ett nytt 
Sverige, ett mångkulturellt Sverige, där 
Sjövärnskåren och andra frivilligrörelser 
har en ny målgrupp för rekrytering.

Förbundsordföranden, Annicka  
Engblom, tog upp några spörsmål när 
Björn von Sydow svarade på frågor.

– Sjövärnskåren är den viktigaste 
rekryteringsbasen för Marinen och hur 
kan riksdagen förbättra möjligheterna 
för frivilligrörelserna?

Björn von Sydow menade att Marinen 
ska visa på sina behov. Han tog ett steg 
till och skulle vilja ha dubbla besättningar 
till fartygen. 

EFTER TIMEOUTEN
Brigadgeneral Gabor Nagy, chef för 
Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning, 
talade om det som engagerat Försvars
makten sedan fyra år och som påverkar 
frivilligrörelserna, d.v.s. hur totalförsvaret 
ska byggas upp igen efter timeouten. 

– Försvarsmakten behöver mycket 
stöd, sa Gabor Nagy.

Han är med och skapar ett gemensamt  
utgångsläge för den grund som ska 
användas för framtida oförutsedda 
händelser.

Gabor Nagy vill ha med Sjövärnskåren 
i totalförsvaret och det tillsammans med 
övriga 17 frivilliga försvarsorganisa
tioner.

BEHÖVER FRIVILLIGA
Samma ämnen tog Svante Werger, 
särskild rådgivare på MSB, upp. Han har 
medverkat i försvarsberedningen och har 
ett långt förflutet i svensk krisberedskap 
sedan tiden för ÖCB, Överstyrelsen för 
civil beredskap. 

– Vår och andra myndigheters personal 
räcker inte till vid större kriser, sa han.

Då behöver MSB avtal med frivilliga 
som ska bidra med sin kunskap för att 
öka uthålligheten hos myndigheter. Det 
är 40 myndigheter, 20 regioner och 290 
kommuner.

Annicka Engblom som ledde ord  
fö randekonferensen och modererade 
panel debatten om totalförsvaret, ställde 
frågan:

ÅRETS ungdoms
ledarkonferens 
syftade i huvud  
sak till att  

Ungdomsledarkonferensen
om sjövärnskårsandan

diskutera ämnen som Ungdomsansvarig  
Pär Thorell skickat ut sedan tidigare 
rörande Sjövärnskårens ung doms
verksamhet men även att få träffas, 
utbyta idéer och diskutera erfarenheter. 

Tio kårer var representerade och 
stämningen var god, diskussio nerna var 
intensiva med ett bra utbyte av erfaren
heter och idéer mellan såväl större som 

Isabelle Robertsson pre - 
senterar vad man diskuterat 

på ungdomsledarkonfe rensen, 
bland mycket annat riks-

tävlingarna. Foto: Per Lunqe
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– Hur kan regelverken för frivillig
organisationerna förenklas?

Gabor Nagy gav ett kort svar:
– Vi måste gå efter vad som är till

räckligt bra.

INTERNKOMMUNIKATION
Dag 2, söndagen, hade kommunikation 
och information som tema och fortsatte 
med att Annicka Engblom tog upp det 
som varit i fokus sedan förra ordförande
konferensen, internkommunikation. Hon 
pekade på Sjövärnskårens hemsida som 
fått ett lyft i och med Magnus Lindstedts 
arbete. Annicka Engblom uppmanade 
också ordförandena att bygga grupper i 
Facebook. 

Avseende extern kommunikation  
påpekades rekryteringstälten hos alla kårer 
för nyttjande vid lämpliga tillfällen och 
därvid det viktiga mötet med besökare. 
Det kan bli starten på en insats i och för 
Sjövärnskåren.

Förutom ovanstående tema, lämnades  
en del information om pågående arbeten  
samt att kårerna fick beskriva sin pågå
ende verksamhet.

Ordförandekonferensens sista punkt 
var redovisningar av resultaten från 
ungdomsledar och valberednings
konferenserna.  

Text och foto: Per Lunqe

Grupparbete på Drottning Victorias Örlogshem, fr v Anders Kallin Eric Lindgren och Johan Lindroth talar om 
frågor som för Sjövärnskåren framåt.

Svante Werger, långväga inom svensk krisberedskap, 
berättar om MSB:s roll.

Annicka Engblom, förbundsordförande, hissar  
applådskylten. Det blev flera under konferenserna.

mindre kårer. Den punkt som fick störst 
utrymme var Rikstävlingarna som i år 
hade ett nytt upplägg vilket var uppskattat 
av såväl elever som arrangörer. 

HEMORTSUTBILDNING
Diskussionerna kretsade även kring 
Rikstävlingarnas betydelse för sjövärns
kårsandan. Det ska vara en helg för ung

domarna från samtliga sommarskolor att 
träffas, tävla mot varandra men framför
allt ha roligt och skapa nya vänskapsband. 
Vi slår ett slag redan nu för nästa års Riks
tävling som genomförs i Gävle i augusti! 

Övriga ämnen som diskuterades var 
hemortsutbildning, UBSU samt ett från 
styrelsen framtaget förslag angående 
rekrytering till sommarskolorna. Utöver 

diskussionerna blev det självklart en kanel  
bulle eller två och det var väldigt givande 
att få närvara vid ett möte med represen
tanter från hela Sverige. Nu ser vi fram 
emot kommande konferenser med 
diskussioner som förmodligen blir minst 
lika givande och idéfyllda som denna.  

Text: Isabelle Robertsson
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GOTLANDS BÅTPLUTON inledde 
veckan på skjutbanan i Visby med inskjut  
ning av våra vapen. Det var ett nyttigt 
inslag för att bibehålla våra färdigheter. 
Därefter färdades vi norrut för att för
bereda de kommande dygnens verksam
het till sjöss under Gotlands KFÖ, 
krigsförbandsövning.

Båtplutonens SVK 13 Hoburg och 
SVK 603 Fårö lastades med proviant och 
material och säkerheten gicks igenom 
innan vi kastade loss för färd mot Slite 
över vindblåsta vattenmassor. Årets KFÖ 
fokuserade mycket på logistik; kejsar 
Napoleon påstås ha sagt att ”En armé 
marscherar på sin mage”, huruvida han 
verkligen sa det eller inte tvistar de lärde 
om. Ett som är sant är dock logistikens 
betydelse; mat, bränsle, vatten, sjukvårds
materiel och utrustning är lika viktigt för 

KFÖ:n svetsade 
samman på Gotland

en båtpluton i hemvärnet som det var på 
Napoleons tid. Bra mat höjer utan tvekan 
stridsvärdet och det fick vi ombord på 
våra fartyg.

STÖRRE
Den dagliga mängdträningen är också 
viktig; att utföra alla de olika sysslor och  
arbetsuppgifter som krävs för att framföra 
ett fartyg. Alla handgrepp vid tilläggning, 
losskastning, utkik, navigation, ankring 
med mera är praktiska kunskaper som 
måste sitta i ryggmärgen. För att de ska  
göra det måste de utföras tusentals gånger 
tills de kan utföras på rutin, oavsett blåst, 
regn, kyla, dimma och sjögång – och 
övade gjorde vi i god kamratanda. 

Det är också en viktig del att lite  
närmare få lära känna hamnar, farvatten 
och kuster kring Gotland. Sådan kunskap 

Hoburg med besättning redo för krigsförbandsövning. Foto: Sjövärnskåren Gotland

är alltid värdefull och ökar säkerheten och 
en av hemvärnets unika fördelar är just 
lokalkännedomen. Båtplutonen är blott 
en liten del i ett större maskineri. Under 
övningen fick vi se hemvärnsflyggruppens  
propellerplan passera högt ovanför våra 
huvuden och i hamn samverkade vi med 
hemvärnets transportenheter och bevak
ningsförband. 

För att avsluta vill jag även nämna att 
något av det bästa med övningen är alla 
de dagliga interaktioner och erfarenheter 
som svetsar oss samman, stärker kamrat
skapet och som gör oss till en enhet istället 
för bara en samling människor. 

Text: William Ekengren
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HEMVÄRNET FINNS INTE bara i land 
utan också till sjöss. Båtplutonerna är 
oumbärliga om kusten ska kunna skyddas. 
Det skriver reportern Hans Stigsson i 
Norrköpings Tidningar som bekantat sig 
med sjöliv. Vi frågade och fick publicera 
texten i Sjövärnsposten, något kortad. Så 
här skriver Hans Stigsson:

Det är svalt men inte direkt kallt, solen 
lyser och lugnet härskar i Sankt Anna. 
Jag borde alltså bara kunna slappna av, 
men det är lite svårt. För i drygt 30 knop 
är fartvinden kylig och försvarets ribbåt 
studsar på vågorna. Den gröna flytvästen 
jag fått är verkligen inte för syns skull.

DET DUBBLA
Men jag lyckas hålla mig fast och så 
småningom anländer vi till förläggnings
platsen, en ö ganska långt ut i skärgården. 
314:e och 315:e båtplutonerna har KFÖ – 
Krigsförbandsövning. Alla gör minst fyra 
avtalsdygn, många fler.

På övningen deltar närmare 25 per
soner, vilket i stort sett också motsvarar 
hela personalstyrkan, så uppslutningen 
är god. 

– Men vi skulle ha plats för det dubbla, 
säger Jan Antoniusson, chef på 314:e 
båtplutonen. 

För riktigt många år sedan var Hem
värnet större än vad det är i dag. Sedan 

krympte förbanden och slogs samman. 
Men Hemvärnet har alltid funnits kvar 
i någon form. Man har föryngrats, fått 
modern utrustning och växer åter.

– Vi ska kunna bedriva ytövervakning, 
själva eller tillsammans med andra. Och 
fungera som skyddsvakt åt flottan, säger 
Jan Antoniusson. 

I det senare fallet handlar det till  
exempel om fartyg som behöver repareras 
på plats. Bevakningsuppgifterna är lika 
viktiga till sjöss som till land och överallt 
en verksamhet som Hemvärnet behärskar 
till fullo.

LOKALREKRYTERADE
Övningsledaren Helmer Valhjalt bekräftar  
vad ryktet låtit säga, nämligen att man  
lyckades upptäcka utländska specialförband  
under den stora försvarsövningen Aurora 
17 för två år sedan. Utländska förband 
som ingick i övningen ska tilläggas.

Ändå är det hela inte så märkligt, för 
Hemvärnet består av lokalrekryterade 
soldater med god lokalkännedom. Inte 
minst gäller det båtplutonerna, som utgörs 
av skärgårdsfolk. Och man behöver 
verkligen inte vara en "möpare" (militärt 
överintresserad person) för att trivas 
i sällskapet. En av soldaterna, Bertil, 
påpekar att han gjorde vapenfri värn
plikt på tiden det begav sig. Sedan dess 

KFÖ i Sankt 
Anna skärgård

Jan Antoniusson är chef för 314:e båtplutonen.

har han kommit på andra tankar och nu 
tycker han det är viktigt att kunna försvara 
Sverige också med vapen i hand.

KÖRA BÅT
Den inställningen går igen hos många, 
samtidigt som mer än en säger att "grön
tjänsten" i land (på fastlandet eller öarna) 
inte är det bästa, utan att få köra båt. 
I vilka väder och omständigheter som 
helst, verkar det som.

Båtplutonerna har fyra egna, mindre 
båtar och hyr in ytterligare ett halvdussin  
civila arbetsbåtar med stor kapacitet. I  
skärgården hjälper man varandra, vissa 
med lämpliga båtar hyr ut dem åt Försvars
makten, andra upplåter privat mark i form  
av öar som övningsområden. Många 
kommer in i Hemvärnet till sjöss via 
Sjövärnskåren och det är för övrigt inte 
nödvändigt att ha gjort traditionell värn
plikt, som Bertil ovan var ett exempel på. 
Via GUF, en kortare militär utbildning, 
går det att söka ändå.

Fotnot: Norrköpings Tidningar är 
Sveriges äldsta ännu utkommande dags
tidning, grundad 1758.  

Text och foto: Hans Stigsson, NT

På plats i Sankt Anna under 2019 års KFÖ.
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GUNNAR CARLBERG fortsätter lotsa 
oss runt bland sjötermer.

Upptäckten av den amerikanska kon
tinenten och nya rutter runt Afrika och 
Sydamerika medförde att fartygen växte 
i storlek under 1500talet. Det dög inte 
längre med knarrar, koggar och karaveller 
som Hansan och Columbus seglade  
omkring med. De nya stora fartygen, 
karacken, galeonen och senare den  
holländska flöjten på 1600talet, utrustades  
med flera master och riggarna blev  
komplicerade. 

MATLAGSKAMRAT
De flesta sjömansuttryck som vi idag 
använder har direkt eller indirekt sitt ur
sprung i Nederländerna, Nordtyskland,  
Friesland och Skandinavien. Flera av 
uttrycken är så kallade stamord med 
sitt ursprung i Skandinavien. Det är till 
exempel babord, styrbord och back med 
flera. Efter 1500talet har de skandinaviska 
uttrycken kompletterats och sammansatts  
med holländska och nordtyska uttryck. 
Flera ord och uttryck är blandningar av 
flera språk. Matros är ett bra exempel på  
ett sådant ord där minst fyra olika språk 
har varit inblandade. Till detta ord har 
det behövts inflytande från franska, tyska,  

holländska och isländska för att till slut 
bilda ordet matros vilket kort och gott 
betyder matlagskamrat. Bardun är ett annat 
bra exempel på ord som satts samman av 
flera olika språk. Ordet börjar i Norden 
som bord, i betydelsen skeppsbord. Sedan 
blandas det in lite italienska/latin och blir 
bardone, i lågtyskan blir det pardun och 
på svenska bardun. Det vill säga ett stag 
som går från masttoppen och ner till en 
fästpunkt i däcket. 

KÖLSVIN
Uttrycket frihult är ytterligare ett exempel 
på språkblandning som dock inte är lika 
drastiskt. Med frihult menar man fändrar 
och rent allmänt sådan utrustning som 
hänger utanför fartygssidan. Ordet  
består av svenskans fri sammansatt med  
tyskans holtz för trä som också återfinns  
i svenska ortnamn i sammansättning 
med hult. 

Kölsvin är ett annat ord som brukar 
nämnas och ge upphov till skämt. Ordet 
har ingenting med varken svin eller grisar 
att göra. Lite trist, men ordet kölsvin är 
en omtydning och sammanslagning av 
orden köl, swell, som i dörsväll och syll. 
Med tiden och språkförslitningen har 
ordet kölsvin bildats.

VANDRAR RUNT 
I sjömansspråket finns också exempel 
som vandrat runt, returord. Ekipage är 
ett bra exempel på ord som vandrat runt 
lite fram och tillbaka i Europa. Ordet 
ekipage började sin resa med vikingarna 
som det enkla ordet skip. Det vill säga en 
farkost av viss storlek utrustad för trans
porter på havet. Till slut hamnar ordet i 
Normandie och snofsas till lite. Det är ju 
franska, och blir efter ett tag equipage. 

På 1700talet kommer ordet tillbaka 
till vårt land som ett franskt lånord i 
tidens anda. Vid det laget har ordet fått 
lite fler betydelser och en homonym 
komponent. På svenska säger vi idag  
ekipage och menar då en elegant häst
dragen vagn eller kanske i lite ironisk 
mening en fin bil. På engelska heter 
utrustning equipment. Vi återfinner 
också ordet i ekipera och ekiperingsaffär. 
Inom marinen finns ordet ekipage kvar  
i något av sin ursprungliga användning,  
ekipagekompani, med avseende på 
att utrusta skepp. Ekipagekompaniet 
har utrustat, ekiperat, egna båtar men 
tillhandahåller inte längre utrustning till 
fartyg i andra förband. 

Text: Gunnar Carlberg

Matrosens ursprung
Sjötermer och sjömansspråk 2 

GUNNAR CARLBERG skriver om sin 
sjöbana:

År 1967 blev jag sjövärnsaspirant vid  
dåvarande Kalmarsunds Sjövärnsflottilj  
SVF 8. Efter gymnasiet kom jag in på Sjö 
krigsskolan och tog reservofficers examen 
1973. Mina civila studier finansierades 
till stor del genom flitigt tjänstgörande i 
flottan. Detta medförde att jag blev kvar 
i flottan och gick över till yrkesofficer i 
början på 1980talet.

Efter avslutande sex år vid Skonert
divisionen lämnade jag flottan 1995 och  
tog sjökaptensexamen. Först såg jag till att  
avsluta mina studier i historia och stats
kunskap. Det blev också tid att arbeta  
under ett år på Marinmuseum i Karlskrona.  
Därefter seglade jag internationellt på 

Gunnar, navigationsofficer på 
världens största fullriggare 
SPV Royal Clipper. Foto: Privat

tunga segelfartyg varvat med olika last
fartyg under svensk flagg. 

Nu är jag pensionär sedan ett par år, 
men seglar fortfarande. Jag är befälhavare 
på galeasen Helene af Ystad och eftersom  
jag har både sjö
kaptensbrev och en 
militär N1 så har jag 
varit ute med SVK 11 
Östhammar. Mycket 
av min tid ägnas åt 
att vara utbildnings
ansvarig vid Öresunds 

Sjövärnskår. Jag har också fått förmånen 
att delta i diskussionerna om att utveckla 
ett nytt fartyg för Sjövärnskåren. Jag är 
så att säga tillbaka på den punkt där det 
hela började, vid SVK.

Börjar och slutar med Sjövärnskåren
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Nya Sjöboden
Vår webshop Sjöboden har fått en uppfräsch ning 
med ny layout, nya bilder och nu med enklare 
betalningsrutin (kortbetalning via Nets).

Just nu erbjuder vi en rabatt kod: "Premiär".  
Den ger dig 20% rabatt vid första köpet och 
gäller t.o.m. 20191231. Så passa på och köp  
julklapparna hos oss, välkommen in! 

www.sjovarnskaren.se/webshop/butik/

ANNONS

GÖTEBORGS SJÖVÄRNSKÅR har 
genomfört en informationskväll för 
intresserade av hemvärn, krisberedskap, 
funktionär i kåren och utbilda sig till 
instruktör. Vi fick byta till en större lokal 
för att det var fler än vi hade trott som 
anmälde sig. Kvällen började med en 
genomgång om Frivilliga Försvars  
organisationer i allmänhet och  
Sjövärnskåren i synnerhet.

Ett tiotal utbildningsplaner blev skrivna. 
Dessa skickas in för att på olika sätt leda 
fram till en befattning i Hemvärnet. 
Sjövärnskåren har att besätta c:a 360 
platser där vi nu har c:a 10 vakanta.

Att besätta dessa 10 lär inte vara några 
problem. Det kräver mycket administra
tion för att nå målet och en del av arbetet 
förväntas klaras ut genom ideella krafter 
men gör vi det tillsammans så är det inga 
problem.

INSTRUKTÖRER
När det gäller krisberedskapen så håller 
vi på att bygga upp den organisation  
som behövs och som länsstyrelsen och  
kommunerna har behov av.

När det gäller att utbilda instruktörer 
så finns det ett koncept som FVRF är  
huvudman för och det ska vi följa, men det 
är också viktigt att ta till vara den kompe  
tens som finns hos våra medlemmar 

Utbildningsplaner  
i Göteborg

och validera in de som går att validera in. 
Vårt behov av instruktörer vet vi själva 
men hur många Försvarsmakten behöver 
är något vi kan arbeta mer med.

Vi har också tagit in hur många 
intresserade det finns av båtvård och båt
praktik som vi planerar att genomföra på 
onsdagar, kvällstid. Vi har nu 30 personer  
på vår lista som kan engagera sig i förut
sättningarna för vår verksamhet och det 
är förutom våra 68 ungdomar som är 
engagerade i hemortsutbildningen.  

Text: John Fritsch, ordförande  
Göteborgs Sjövärnskår

John Fritsch rapporterar om Göteborg.  
Foto: Per Lunqe

På hamnfestival  
i Limhamn
ÖRESUNDS SJÖVÄRNSKÅR medverkade 
som brukligt vid den årliga hamnfestivalen 
”Po Limhamn”. Med lotsfartyget Svart
klubben som bas längst in i Limhamns 
fiskehamn kunde kårens medlemmar 
informera allmänheten om allt från 
sommarskolor till Hemvärn med marina 
uppgifter och givetvis också berätta om 
kårens egen verksamhet. Utfallet av dag
arna var positivt och kåren räknar med 
ett fortsatt stort deltagande framöver.  

Text och foto: Eric Lindgren,  
ordförande Öresunds Sjövärnskår

Öresunds Sjövärnskår med lotsfartyget Svartklubben, 
tillhörande en medlem i kåren. 
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EN ONSDAGSKVÄLL i oktober besökte 
Kalmarsunds Sjövärnskår Sjöfarts  
högskolan. Med från kåren var ordförande 
Johan Rosenqvist, utbildnings ansvarig  
Anders Svensson och ungdomarna 
My Kalin, Liv Åsenius, Tristan Axberg 
Algotsson, Emmy Rosenqvist och Josef 
Rosenqvist. Ted Bågfeldt som är prefekt 
(chef) hälsade välkommen och berättade 
om Sjöfartshögskolans utbildningar vilka 
är sjökaptensprogrammet, sjöingenjörs
programmet samt kurserna fartygsbefäl 
klass VII och maskinbefäl klass VII. 

CIVILT
Sjöfartshögskolan har ett mycket bra sam  
arbete med Marinen och Sjöstridsskolan 
i Karlskrona och även med Försvars
högskolan. Sedan något år tillbaka finns 
en Särskild officersutbildning (SOFU) 
som de som har en sjökaptensexamen 
eller sjöingenjörsexamen kan söka. Den 
studerande blir anställd innan SOFU och 
tjänstgör sedan i officers eller specialist
officersbefattningar. Är man istället  
intresserad av att jobba civilt så ser 
arbetsmarknaden bra ut, svenska redare 
bygger nya fartyg samtidigt som de har 
stora pensionsavgångar de närmaste åren.

NEW YORK
Efter informationen gjordes en rund
vandring i skolans fina lokaler och de 
moderna maskinrums och naviga
tionssimulatorerna visades upp. En av 
navigationssimulatorerna provkördes. 
Det finns en mängd olika områden och 
även många olika fartygstyper som kan 
köras i simulatorerna. Den här kvällen 
var det en patrullbåt i New York som 
hade laddats upp. Andreas Backman  
som är lärare 
visade hur simu
latorerna fungerar 
och startade upp 
så att alla fick 
köra. Grafiken är 
fantastisk och det 
känns nästan som 
på riktigt när man 
står inne på  
bryggan, håller 
koll på andra 
fartyg och ska 
navigera på ett 
säkert sätt.

Efter att ha 
”förtöjt och gjort 
väl i maskin på 

Sjövärnskåren på  
Sjöfartshögskolan  
i Kalmar

Manhattan” gick vi vidare till skolans 
anläggning för överlevnadsövningar. Där 
visades skolfartyg och övningsanlägg 
ningen upp, en livflotte demonstrerades 
och överlevnadsdräkter kunde provas. 
Kvällen avslutades med fika och diskus
sioner. En trevlig kväll på Sjöfartshögskolan 
som vi gärna gör om fler gånger! 

Text: Ted Bågfeldt,  
prefekt Sjöfartshögskolan

Emmy Rosenqvist kör patrullbåt i New york, på väg mot Manhattan. Foto: Sjöfartshögskolan

Andreas Backman berättar om funktionen för en 6 timmars överlevnadsdräkt och 
My Kalin provar dräkten. Foto: Sjöfartshögskolan
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ÖSTHAMMAR KASTADE LOSS från 
Örlogshamnen i Karlskrona för att gå 

till hemmahamnen i Klagshamn söder 
om Malmö. Strax söder om Karlskrona 

Maskinrumsbrand i  
SVK 11 Östhammar

Räddningstjänst och Sjöräddningen unsatte Östhammar snabbt.

I AUGUSTI genomförde SVK Gotland 
en navigerings och manövreringsutbild
ning som bjöd på ett ovanligt varierat  
innehåll. Färden gick med SVK 13 Hoburg 
från hemmahamnen i Fårösund, till 
Motala. Utresan, som beskrivs här, var 
bemannad med Gotlands båtpluton och  
Gotlands FRGgrupp. Efter byte av besätt  
ning i Motala gick nu eleverna i steg 2 av 
matrosutbildningen ombord, där även 
chefen för Gotlands HVbataljon ingick.

Efter avgång från Fårösund upptäckte 
vi att vädret var sämre än vad som gick 
att utläsa i väderprognosen och betydligt 
tuffare ute på Östersjön än inne i sundet. 
Tillsammans fattade vi det svåra beslutet 
att vända tillbaka till Gotland. Vädret 
släppte inte iväg oss från ön förrän till 
kvällen, då vinden hade mojnat lite. 
Överfarten till fastlandet blev följaktligen  
en nattnavigering som avlutades vid 
Fyrudden vid tvåtiden på morgonen. 

SKÄRGÅRDSNAVIGERING
Skärgårdsnavigeringen som vidtog de 
två dagarna därefter är något som vi 
gotlänningar inte är bortskämda med till 

vardags och den kryddades med diverse 
oannonserade ”malörer”, som brand på 
akterdäck, man över bord, och roder
bortfall, allt övat. 

Den schemalagda konvojen genom 
Göta kanal startade vid Mem. Slussning är 
en disciplin i sig, och det här blev första 
tillfället att tillämpa de handgrepp som vi 
hade gått igenom teoretiskt. Det gick bra 
och vi hann utveckla en effektiv rutin för 
slussning innan vi var framme i Motala.

Navigeringen i kanalen var okompli
cerad, men det blev desto mer manövrering  
särskilt vid ett 
oaviserat möte 
med Diana, den 
största av ka
nalbåtarna, i en 
tajt kanalkrök. 
Dock ställdes det 
överlag krav på 
gott handhavande 

och is i magen, efter som våra 20 meter 
tog ordentligt med plats vid bryggor och 
i slussar.

Det blev en väldigt givande resa, med 
nya vyer, trevlig kanalpersonal och bra 
serviceställen längs vägen. Vi väckte en  
hel del uppmärksamhet och det var många 
som ville titta och prata med oss – det 
blev god PR för Sjövärnskåren, inte minst.

Som helhet ett mycket lyckat upplägg, 
som väl uppfyllde målet med övningen.  

Text: Allan Wickberg

Hoburg uppför slussarna

angöring gick brandlarmet till maskin
rummet och svart rök vällde ur frånlufts
spjällen från maskinrummet. Det fasta 
brandsläckningssystemet utlöstes och 
nödbrandpumpen kopplades upp.

Sjöräddningssällskapets båt från 
Garpahamnen var snabbt på plats och 
något senare kom räddningstjänstens båt 
från Karlskrona. De gjorde en rökdykar
insats i fartyget och kunde verifiera att 
branden var släckt. Kustbevakningens 
fartyg anlände även till platsen men deltog 
inte aktivt i insatsen. Fartyget bogserades 
därefter till kaj i Garpahamnen, Hasslö.

Inga person eller miljöskador uppstod 
vid händelsen. Brandskadorna begränsades 
till maskinrummet. Restvärdesinsats med  
sanering för att minimera följdskador 
påbörjades kort tid efter förtöjning. Direkt 
orsak till branden är inte klarlagd än. 
Kartläggning av skador görs av varvet 
och deras förslag till åtgärder ska sedan 
godkännas av försäkringsbolaget.  

Text och foto: Johan Iacobi,  
ordförande Sjövärnskårsdivision Syd

Hoburg ska upp  
genom Bergs slussar. 
Foto: Sjövärnskåren 
Gotland
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Posttidning B

MAGNUS BYSTRÖM, ett ankare i positiv 
bemärkelse. Han är ansvarig för fartygs 
och sjösäkerhetsfrågor i Sjövärns kårens 
förbundsstyrelse. Vem är han? Vi lyfte 
luren. Magnus svarar ombord Frej, is  
brytaren. Säsongen har inte kommit igång 
för isbrytning i Bottenviken än. Har du 
märkt någon skillnad, varmare klimat?

– Säsongen för isbrytning här har  
förskjutits, kommer igång senare och 
slutar senare, säger Magnus.

FREJ
Magnus är elofficer f.n. på Frej, typ 
Atleklassen, en av fem svenska isbrytare. 
Isbrytarna har också att göra under den 
varmare delen av året. Magnus var med 
på en forskningsexpedition norr om 
Svalbard 2015. Vad tyckte forskarna?

– De och vi upplevde en hel del. 
Djurlivet, det var valar och isbjörnar. 
Och känslan att vi var ensamma däruppe, 
den var mäktig.

Vi backar. Magnus är 15 år och har 
pratat med grannen som känner en som 
varit med om sommarskolor på Lungön. 
Det låter bra, tänkte Magnus, anmälde 
sig och blev antagen till grundkursen 
som då var fyra veckor lång. Det fortsatte,  
han gjorde alla stegen på Lungön och blev  
sedan aspirantförman. Han har haft roller 
på Lungön som instruktör, logistiker, 
kurschef och nu i somras skolchef. Dina 
söner har också gått skolorna på Lungön. 
Något du uppmuntrat till?

– De vet att jag trivdes med Lungön. 

TILL TORPET
Värnplikten gjorde han på 121:a Skol  
divisionen, en teknisk tjänst. Efter examen  
som sjöingenjör på Chalmers Tekniska 
Högskola blev det en civil karriär och då 
först på kemtanker.

Familjen, hustru Aurore och två söner, 
har bott i Sundsvall och Härnösand, men 
när grabbarna flyttade för egen verksam
het, en går nu på Polishögskolan och en 
jobbar på Övarvet med bevakningsbåtar, 
då tyckte hustrun att det var dags att 
flytta till torpet.

Det är ett gammalt torp, byggt 1860 och 
beläget i småländska skogen, i utkanten 
av Påryd med 679 invånare förra året. 
Närmsta centralort Kalmar. Aurore har  
sina hästar och Magnus har något trevligt  
att återvända till mellan turerna på 
isbrytarna som ligger på två eller fyra 
veckor. Han har inte alltför långt till Sjö  
fartsverket i Norrköping. Självklart har 
de enskild väg till sitt torp. Förra året köpte 
de en traktor för att sköta snöröjningen. 
Och Magnus har förstås fått ett smek  
namn i byn, norrlänningen som bor i 
Småland.

– Dom kallar mig isbrytaren, säger 
Magnus.

BOTTENVIKEN
Isen i Bottenviken?

– Den är ettårig, säger Magnus.
Norr om Svalbard är det annorlunda. 

Till skillnad från bottenviksisen driver 
arktisk is ihop och packas under flera år. 

Hur är det att gå med Frej genom sådan 
tjock och hård is?

– Inga problem. Vi maler på.
Och om ni kör fast?
– Vi kan vända.
Frej har fem dieselmotorer på vardera 

3.7 MW. Där finns kraft så det räcker.
I sin roll för Sjövärnskåren ledde 

Magnus redarkonferensen på Drottning 
Victorias Örlogshem i slutet av september.  
Båtfrågan kom upp. Förhandlingar 
genomförs mellan Sjövärnskåren och 
marinledningen under denna tidnings 
pressläggning.

– Jag räknar med att vi kommer till en 
uppgörelse, säger Magnus. 

Text: Per Lunqe

Magnus Byström på Lungön i somras.  
Foto: Sommarskolan Lungön 1

Profilen 
Magnus – isbrytare  
i smålandsskogen


