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Ledaren 
Kära sjövärnskårister

VI NÄRMAR OSS slutet av ett minst 
sagt annorlunda år. Effekterna, som 
Covid-19 har haft på vår verksamhet och 
våra sommarskolor, har varit både all-
varliga och sorgesamma och allteftersom 
pandemin med förfärande takt nu går in 
i en andra våg är det i dagsläget väldigt 
svårt att förutsäga vilken påverkan den 
kommer att ha på nästa års planering.

I det sammanhanget vill jag uttrycka 
mitt innerliga tack till alla er ute i  
organisationen, till styrelsen och kansliet 
för det sätt på vilket ni har hanterat 
situationen. Det är imponerande hur 
alla snabbt har skridit till verket för att 
hitta olika, flexibla lösningar utefter olika 
scenarier och en verklig värdemätare på 
att vi är en organisation med stor  
kompetens, stort engagemang och stort 
hjärta för våra uppgifter och ungdomar. 

Vi lever sannerligen i föränderliga 
tider, så också Sjövärnskåren. Vi har nu 
en ny generalsekreterare på plats och jag  
vill varmt välkomna ombord Staffan  
Forssell till oss. En närmare presentation 
av honom finner ni vidare in i tidningen.  
Staffan har en väldigt spännande bak-
grund och erfarenheter och det ska bli 
väldigt roligt att arbeta tillsammans. Jag  
vill lika varmt också välkomna våra 
två nya medarbetare på kansliet, Björn 
Almqvist och Ida Nordfeldt, som kommer 
att jobba med fartygsfrågor respek tive 
antagningar och kommunikation.

Sjövärnskåren har också kommit en 
bit på vägen med att lösa frågan om våra 
fartyg; ett orosmoln som länge hängt 
över våra huvuden och som långt ifrån  
är löst, men som rör sig i positiv riktning.  
Den väldigt givande ordförande konfe-

rensen för en tid sedan gav även vid hand  
att det finns en stor öppenhet att se över 
vår organisation, våra stadgar, vårt rekry - 
teringsarbete och utbildningsupplägg. 
Sjövärnskåren är en anrik frivillig för-
svarsorganisation som så många andra 
behöver följa med sin tid. Den tiden är 
nu och det är med stor spänning jag ser 
oss alla ta oss an förändringsarbetet.

Det kinesiska ordet för kris består av 
två tecken. Det ena för fara och det andra 
för möjligheter. Det är så jag ser på  
framtiden för Sjövärnskåren. Full av  
möjligheter. Och en organisation full 
med engagerade och kompetenta 
medlemmar som kan ta tillvara på och 
utveckla dem.

Så fortsatt hålla huvudet kallt, hjärtat 
varmt och händerna rena. GMY.

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

Skriv, skriv, fota …
Vi får in fina texter och bilder från Sjövärnskårens medlemmar. Det gör 
Sjövärnsposten bättre. Tveka inte att skicka in dina texter och bilder du tagit 
med mobilen på en övning, på en utbildning eller vid andra tillfällen, gärna 
när du varit till sjöss. Glöm bara inte att spara bilderna i högsta upplösning!
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UNDER TREDJE VECKAN i oktober 
beordrade Försvarsmaktens insatschef 
en oanmäld beredskapskontroll av 
förband ur samtliga försvarsgrenar och 
hemvärnsförband.

En korvett från Fjärde sjöstrids
flottiljen har fällt sjöminor som personal  
ur Marinbasen klargjort. Minorna fälldes 
i Stockholms södra skärgård för att 
skydda ett kustavsnitt. Detta skedde 
samtidigt som en luftvärnsstridsgrupp 
ur Luftvärnsregementet, Lv6, stått för 
områdesskydd med såväl luftvärns
robotsystem 97 som det alldeles nya 
robotsystem 98. 

På marken har hemvärnsförband 
och regionala beredskapsstyrkor ur 
mellersta militärregionen stått för skydd.  
Försvars maktens telekommunikations  
och informationssystemförband,  
FMTIS, har tillsammans med 8. Opera
tiva sam bandsbataljonen bidragit till 
att upprätta och förstärka förbandens 
kommunikationsförbindelser genom 
Försvarets telenät. 

Insatschefen, generallöjtnant 
Michael Claesson, som besökte de 
deltagande förbanden under kontrollen  
förklarar på Försvarsmaktens 
webbplats varför den gjordes:

– Syftet med kontrollen är att stärka 
försvaret av Sverige och är en del av 
Försvarsmaktens ambition att höja vår 
operativa förmåga. Den här typen av 

Beredskapskontroll av sjöminering  
under luftskydd

En mina fälls från korvett som ska skydda ett kustavsnitt. Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

kontroller är viktiga för att se att våra 
krigsförband kan lösa de uppgifter de 
är satta att göra i kris och krig.

Att lägga ut sjöminor är ett effektivt 
sätt att förhindra att en angripare kan 
röra sig fritt och exempelvis landsätta 
förband på svensk mark. Minor är ett 
vapen som sänker även stora fartyg 
och som en angripare måste röja eller 
gå runt, något som tar lång tid och är 
riskabelt. En modern mina är dessutom 
mycket avancerad och svår att både 
hitta och röja.

Att lösa kvalificerade uppgifter 
koordinerat mellan olika försvarsgrenar 
och andra stridskrafter är något som 
Försvarsmakten särskilt utvecklat de 
senaste åren, skriver Försvarsmakten. 

– Jag är särskilt nöjd med den  
flexibilitet och samverkan jag fått se.  
Hemvärnsförbanden har stått för  
skydd på marken och visat att de är en 
viktig och självklar del av insatsverk
samheten. FM Log har bland annat 
stått för viktiga operativa transporter. 
FMTIS har säkerställt förbandens  
kommunikationsförmåga, säger  
Michael Claesson på Försvarsmaktens 
webbplats. Han fortsätter:

– Luftvärnsstridsgruppen har under 
flygtaktisk chefs befäl stått för områdes  
skydd med bland annat nyligen tillförd 
modern luftvärnsrobot och marinen har  
transporterat, klargjort och fällt sjöminor.

Kustbevakningen och 
Polisen i Grekland

KUSTBEVAKNINGEN och Polismyndig
heten har 7 oktober tillsammans inlett 
en sju månader lång insats i Frontex 
operation Poseidon i Grekland. Upp
draget är att bistå Grekland med över
vakning av EU:s yttre gräns.

En besättning från respektive  
myndighet baseras på ön Chios för att 
med patrullbåten KBV 475 övervaka 
Greklands sjögräns mot Turkiet. Insatsen 
planeras pågå till början av maj.

– Vår uppgift är att tillsammans med  
personal från sjöpolisen möjliggöra 
en smidig och trygg gränstrafik och 
att upptäcka brottslig verksamhet till 
sjöss, säger Peter Widlund, operativt 
ansvarig för insatsen på Kustbevak
ningen, på myndighetens webbplats.

Liksom vid tidigare tillfällen när 
Kustbevakningen opererat i Grekland, 
från Lesbos, är uppdraget att övervaka 
den yttre sjögränsen genom att spana, 
upptäcka, identifiera och rapportera 
båtar och fartyg på väg mot gränsen. 
Tidig upptäckt gör att människor i nöd 
får hjälp snabbare, men det gör också 
att rätt åtgärder kan sättas in mot  
misstänkt brottslig verksamhet.

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

Utöver gränskontroll och sjöräddning, 
syftar operation Poseidon till att bland 
annat motverka gränsöverskridande 
brottslighet och att förbättra det  
europeiska samarbetet kring kust
bevakningsuppgifter, så kallade Coast 
guard functions.

KBV 475 opererar från Chios till och med maj 2021 med 
besättningar från Kustbevakningen och Polismyndig
heten. Foto: Valdemar Lindekrantz / Kustbevakningen
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ÅTTA SVENSKA OCH FINSKA min  
röjningsfartyg övat tillsammans i Finska 
skärgårdshavet under finsk ledning. 
Övningen är en del i det nära militära 
samarbetet mellan Sverige och Finland.

– Samarbetet och interoperabiliteten  
mellan svenska och finska marinen är på  
en mycket hög nivå, säger kommendör
kapten Juhani Lehtimäki som är chef 
för den finska fjärde minröjningsdivi
sionen och som var finsk övningsledare,  
på Försvarsmaktens webbplats.

I samband med övningen påträffade 
ett av de svenska minröjningsfartygen  
HMS Ulvön en skarp mina. Minan identi  

Skarp mina röjdes under övning i Finland
fierades som en kontaktmina av typen 
UC120 och fälldes troligen av en tysk 
ubåt i samband med första världskriget.  
Totalt fälldes cirka 165 000 minor i 
Östersjön och på den svenska väst
kusten under de båda världskrigen.

Beräkningar gör gällande att upp till 
30 procent av dessa minor ligger kvar på 
botten, skriver Försvarsmakten. Innan  
fartygen lämnade övningsområdet röjdes  
minan av HMS Ulvön genom att en 
sprängladdning placerades intill minan 
som sedan fjärrutlöstes från fartyget.

– Det är precis det här vi som vi tränar 
för, genom gott sjömanskap och hand
havande kunde minan oskadliggöras 
på ett säkert sätt. Det här är också ett 
resultat av att vi övat tillsammans med 
Finland, vi kunde hjälpa till att röja minan 
på finskt vatten med finsk ledning, säger  
kommendörkapten Carl Lundvall, svensk  
övningsledare från Fjärde sjöstridsflot
tiljen, på Försvarsmaktens webbplats.

Under övningen har fartygen övat på 
att hitta och identifiera minor i finska 
skärgårdshavet. Fartygen har även 
genomfört andra moment så som 
luftförsvarsövning, sjöräddning och 
att tillsammans i styrkan ta hand om 
skadade.

DEN SOM VISTADES i Göteborgs 
skärgård under två veckor i slutet 
av september och början av oktober 
kunde möta flera av Kustbevakningens  
båtar i full fart. Det var Kustbevak
ningens aspiranter som lärde sig 
manövrera och navigera under sin 
högfartsutbildning.

Girar, snabba accelerationer och 
kraftiga inbromsningar. För en  
utomstående kan det uppfattas som 
dåligt sjövett men det finns en tanke 
bakom varje sväng och fartökning.  
Det är viktigt att Kustbevakningens nya 
medarbetare lär sig hantera högfarts
båtarna och hur de reagerar i olika 
hastigheter och väderförhållanden. 
Det skriver Kustbevakningen på sin 
webbplats.

I skarpa situationer behöver  
Kustbevakningens personal kunna  
köra fort. Men det handlar sällan om 
att hinna ikapp fartsyndare. Att komma 
fram snabbt kan vara livsavgörande  
vid sjöräddningslarm eller när Kust
bevakningen bistår sjukvårdspersonal 
med transport. Situationer då varje 
sekund räknas.

Högfartsutbildning i 
Göteborgs skärgård

Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från 
Lysekil. Foto: Johan Lantz

SIMULERINGAR HAR GJORTS av  
inomskärsfarleden BrofjordenGöteborg 
för trafik med mindre fartyg och fartyg 
för inlandssjöfart. Den europeiska 
pråmtrafiken står som förebild för en 
möjlig svensk inlandssjöfart.

Inomskärsfarleden Brofjorden
Göteborg är i dag inte anpassad för 
trafik med större fartyg. Det handlar 
om sträckan BrofjordenLysekilMalö 
strömmarUddevallaMarstrand (Instö  
ränna)Göteborg. Därför finns ett 
naturligt intresse att undersöka förutsätt  
ningarna för trafik med mindre lastfartyg  
och fartyg för inlandssjöfart. Det skriver 
Sjöfartsverket på sin webbplats.

Simuleringar av inomskärsfarleden 
genomfördes nyligen under tre dagar 
vid Simulatorcentrum i Göteborg, som  

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart
ägs av Sjöfartsverket. Projektet startade  
redan hösten 2019 och avslutas  
sommaren 2021. Bakgrunden är reger  
ingens godsstrategi där mottot är 
överflyttning av mer gods från 
väg till järnväg och sjöfart både 
av klimat och utrymmesskäl. 
Målet är ett klimatneutralt  
Sverige senast 2045.

– Simulering gjordes med  
två olika fartygsmodeller.  
Dels pråmen MTS Veendam 
(fartyg för inlandssjöfart) från 
Nederländerna, 80 meter lång 
och med 3,2 meters djupgående 
och dels M/V Höljan, ett fiktivt 
fartyg som ska kunna gå in i 
de nya framtida slussarna som 
planeras i Trollhättan, säger 

För att hitta minor används både fast sonar på fartygen, 
undervattensfarkoster och även röjdykare som kan 
undersöka misstänkta fynd. Foto: Försvarsmakten

Niklas Hammarkvist som är Sjöfarts
verkets projektledare i sammanhanget, 
på myndighetens webbplats.
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STAFFAN FORSSELL är ny general-
sekreterare för Sjövärnskåren och 
tillträder 1 december. Han är i grunden 
flygvapenofficer och har jobbat som 
försvarsmeteorolog främst på F21 i Luleå. 
Staffan kommer från flera jobb som  
generaldirektör, senast från Statens kultur-
råd. Erfarenheterna från Försvarsmakten 
och myndighetsvärlden är styrkor som 
Staffan tar med sig till Sjövärnskåren 
som har uppdrag från myndigheterna 
Försvarsmakten och MSB.

– Där hoppas jag att kunna bidra med 
mina erfarenheter av att arbeta i svenska 
staten, då jag satt på den uppdrags- och 
bidragsgivande sidan, säger Staffan. 

Staffan fortsätter.
– Under de sista åren har den statliga 

styrningen svängt tillbaka till en målstyr-
ning baserat på förtroende, från det som 
varit gällande under en längre period, det  
vill säga detaljstyrning. Det har bland annat 
lett till att effektivitetsrevisionen från 
Riksrevisionen har fått en ökad betydelse, 
till exempel att inte bara titta på vad 
något kostar utan även se vilket resultat 
det ger och minska byråkratin där detta 

är möjligt. Det skall bli intressant att se 
hur våra uppdragsgivare hanterar detta 
när Sjövärnskårens grund bygger på 
frivillighet och förtroende.

FRIVILLIGHET
Staffans bakgrund som fjällchef för Svenska 
Turistföreningen är en annan styrka.

– Den organisationsstrukturen har 
många likheter med Sjövärnskåren. 

Staffan är en erfaren seglare och 
lärde sig segla som barn i KFUM. Hans 
erfarenhet att både ha verkat i myndig-
hets- och friluftsvärlden hoppas han blir 
en tillgång för Sjövärnskåren när han 
nu fortsätter som generalsekreterare för 
frivilliga sjövärnskårister till havs.

ARBETSGLÄDJE
Staffans ledarskap grundlades i flyg vapnet.

– Att ge sina medarbetare och kollegor 
arbetsglädje och möjlighet att växa, var 
en viktig del i ledarskapsutbildningen i 
flygvapnet, detta har jag försökt använda 
mig av i mina tidigare chefsuppdrag. 
Det hoppas jag även kunna förmedla i 
Sjövärnskåren, säger Staffan.

Staffan ny  
generalsekreterare
med bred erfarenhet

Staffan Forssell ser fram emot att leda Sjövärnskåren. Han har bred erfarenhet, både från myndighetsvärlden och frivillighet. Foto: Privat 

BRED CV
Sjövärnsposten öppnar Staffans cv och 
den är både lång och blandad. Statens 
kulturråd som ska bidra till kulturens 
utveckling genom att fördela och följa 
upp statliga bidrag, där jobbade du med 
kulturarbetare. Hur är det?

– Det är starka människor som drivs 
av en vilja att genomföra projekt.

På Scenkonstbolaget som Staffan var  
med och startade upp blev det mer när-
kontakt med människor som brinner för 
kultur. Något som inte kändes främmande 
för Staffan.

– Många chefer inom kulturen har en 
bakgrund som officerare. Vi är vana att 
anpassa oss till situationen, det är en del 
av yrket.

Du smygstartar i Sjövärnskåren?
– Ja. Jag går vid sidan av Mats Hansson 

första månaden och det känns riktigt bra, 
säger Staffan.

Staffan är 58 år och bor i Stockholm. 
Familj: Hustru Maria och fyra barn varav 
tre är utflugna. 

Text: Per Lunqe
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MILJÖRÄDDNING I GÄVLE med 
Kustbevakningen för Sjövärnskåren.

Doften av diesel ligger över aktern på 
Bredskär, SVK 74. Motorerna murvlar. 
En fick före losskastning inte kylvatten. 
Det har chiefen Tord Skånberg fixat. 
Fartygschefen Lars Svendsen styr ut 
båten från kajplatsen vid Gerdavarvet i  
Gävle och i Gavleåns mynning. Här ligger 
Sjövärnskåren grupperade tillsammans 
med Kustbevakningen, Sjöräddnings-
sällskapet och Gästrike Räddningstjänst. 
Det passar bra. Sjövärnskåren är med på 
den övning som Kustbevakningen håller 
i dag. Ordföranden för Sjövärnskåren 
i Gävleborg, Fredrik Sävström får en 
fråga från Kustbevakningen, kan ni lägga 
ut med en extra båt för ett sjöräddnings-
moment? Fredrik Sävström ordnar det, 
först ska han iväg till jobbet och måla, 
men SVK 223 ska vara klar när övningen 
börjar.

LOSSKASTNING
I dag är det miljöräddning på schemat, 
oljeutsläpp. Det extra momentet planeras 
in under morgondiset, SVK 223 ska ligga 

i Yttre fjärden utanför hamnen och den 
ska ta in vatten och läcka diesel. Detta är 
scenariot.

Sjövärnspostens utsände kollar på 
armbandsklockan, 10:38. Fredrik Sävström  
är tillbaka. Sjövärnskåren kastar loss med 
bevakningsbåten SVK 74 och 200-båten 
SVK 223. Kustbevakningen kastar loss 
med ett miljöräddningsfartyg, KBV 202,  
jakten KBV 315 och ribb-båten 428. 
Sjöräddningssällskapet med sin räddnings - 
båt Greta Dybeck kastar loss. Gästrike 
räddningstjänst kastar loss med två båtar. 
Övningen är igång. Den börjar i två knop. 

MILJÖFARLIGT
Ett ingående lastfartyg, Fiona, lotsas in 
till hamnen med sina containrar och 
Holmsundsrännan är trång. Vi får vänta. 
10:53. Bredskär ligger nästan stilla. 
Lotsen trycker vant in Fiona vid kaj och 
rännan är öppen.

Hamnen i Gävle hanterar bland 
mycket gods petroleumprodukter. Det 
är miljöfarligt gods och den myndighet 
som har ansvar för miljöräddning till 
sjöss om det skulle bli ett utsläpp, är 

Kustbevakningen. Myndigheten har vid 
behov befogenhet att ta stöd av sjögående 
resurser, en är Sjövärnskåren. I dag 
kommer besättningen på Bredskär att 
dra en oljelänsa tillsammans med KBV 
315, Sjöräddningssällskapet får ett skarpt 
haveri och kan inte dra. Snabbt ställer 
Fredrik Sävström och Sjövärnskåren upp.

GER GAS
Länsan ligger hoprullad och släpps på 
Yttre fjärden från KBV 202. Den ska dras 
som ett U. En båt drar i varsin del av  
U:et och få med sig den i dag simulerade 
oljan. Björn Englund på Bredskär klättrar 
ner i aktern 12:45 och får loss repet som 
håller ihop det röda paketet av virad länsa. 
Med en hake sitter länsan i aktern. Lars 
Svendsen ger gas och en röd orm vecklar 
ut sig och ligger snart på rak linje i en grå 
fjärd insvept i diset. Ombord är förutom 
Lars Svendsen och hans besättning också 
Björn Magnusson från Kustbevakningen.

Besättningen på KBV-ribben kämpar 
med att öppna länsan i mitten av U:et. Där 
ska oljan rinna och tas upp av KBV 202 
med fällda sveparmar. Men det tar tid. 

Med oljelänsa på  
släp för Bredskär

Thomas Andersson, Kustbevakningen visar länsan.
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Öppningen vill inte öppna sig. 13:30 är 
den öppen och länsningen börjar. 

RAKEL
Lars Svendsen kommunicerar via inlånad 
Rakelenhet med övningsledningen på 
KBV 202 och KBV 315 som styr läns-
ningen. Bredskär tar vind och är inte helt 
lätt att hålla på rak kurs i låga farter. Men 
båten går spikrakt. 

– Normalt kan vi inte gå under fyra 
knop, men med länsan på släp är det inga 
problem att hålla 1.5 till 2 knop som vi 
ska hålla. Den stabiliserar Bredskär, säger 
Lars Svendsen.

Öppningen av länsan tar tid av 
övningen. Den avslutas utan att Fredrik 
Sävström och besättning på 200-båten 
behöver spela haveri. Länsan delas och vi 
tuffar lugnt och sansat tillbaka till Gerda-
varvet där länsan kopplas av. 15:30.

KUSTBEVAKNINGEN
Vi pratar med Thomas Andersson, 
övningsledare från Kustbevakningen på 
Gävlestationen. Det är första gången ni 
övar med Sjövärnskåren här. Nytta?

– Vi har med Sjövärnskåren i vår 
räddningstjänstmanual, främst för 
transporter men alla tillgängliga och 
sjögående resurser är viktiga vid ett 
utsläpp, säger Thomas Andersson.

När LSO, lagen om skydd mot olyckor, 
är tillämplig till sjöss och olyckan ligger i 
ett av tre områden, i skyddsvärda objekt, 
har unika miljövärden eller stora  
ekonomiska värden och om den inträffar 
på statligt vatten, då gör Kustbevakningen 
en insats. Sjövärnskåren i Gävleborg har 
i dag varit med på en övning som en dag 
kan vara en skarp händelse.

– Vi använder alla resurser, säger 
Thomas Andersson och tillägger:

– Personkännedom är viktig.
Det har han och de andra kust-

bevakarna fått i dag. Lars Svendsen med 
besättning har lärt känna människor på 
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet 
och Gästrike räddningstjänst. Thomas 
Andersson gillar att öva med Sjövärns-
kåren.

– Vi är jättenöjda. Och speciellt att 
Sjövärnskåren kunde få fram en båt 
extra så snabbt. Och, SVK 74 fick en lite 
mer avancerad uppgift än tänkt, att dra 
länsan. Det gick jättebra och vi ser fram 
emot att öva med Sjövärnskåren igen, 
säger Thomas Andersson. 

Text och foto: Per Lunqe
Fr v Fredrik Sävström, Björn Englund, Tord Skånberg, Anders Karlsson och Björn Hedberg är taggade inför övningen. 
/ Michael Öström, Kustbevakningen går igenom teori före övningen. / Enheter under övningen.



Det här är  
Björn Almqvist
VEM ÄR BJÖRN ALMQVIST, ny på 
kansliet? Vi fick en kort presentation, i 
punktform med allt du behöver veta om 
Björn:

Jag gick i så kallad ”officerspension”  
1 juli i år. Den 25 augusti började jag jobba 
50% vid SVK RF för att , i första hand,  
stödja Mats Hansson men naturligt vis  
även jobba med allt det som behöver 
hanteras vid kansliet i allmänhet. Inrikt-
ningen är nu att samordna Sjövärnskårens 
båtar och fartyg och att bidra till att 
bygga upp en rederifunktion.

TUFFT MÄRSGARN
Jag har under mina unga år, mellan  
1974-1980, varit mycket aktiv inom 
Sjövärnskåren och var bland annat med 
vid den stora flytten från Kvarnholmen 
och Dalarö skans till Märsgarn. Som 
förman vid Märsgarn fick jag det heder-
värda uppdraget att vara kurschef för de 
första kvinnliga aspiranterna. Jag blev 
stramt övervakad av en äldre chefslotta 
som höll mig under herrans tukt och 
förmaning den sommaren på Märsgarn. 
Med detta sagt är det med stor glädje 
som jag nu åter får möjligheten att arbeta 
för Sjövärnskåren och även vara med att 
utveckla och förbättra där så är möjligt.

Som barn tillbringade jag mycket tid 
på minsveparen M8 och motortorped-
båten T15 som min far och hans bror 
ägde.

Om jag punktar: 
• Aktiv inom Sjövärnskåren under 

perioden 1974-80. Var med att 
flytta Sjövärnskåren från Kvarn-
holmen och Dalarö skans till 
Märsgarn.

• Värnplikten genomfördes som  
Svepmatros ombord på min-
svepare.

• OHS 1981-1983 (HMS  
Ckr första långresa).

• 1980 köpte jag 
sjövärnskårsbåten 
SVK5 som jag 
byggde om 
och total-
renoverade  
mellan 81-95.

• Varvsägare på Värmdö 1981-1985 
parallellt med arbete som sjöofficer.

• Efter OHS tjänstgjorde jag ombord på 
min svepare typ fiske under ett antal år.

• Var med om den första ubåtsjakten i 
början av 1980-talet med ”Whisky on 
the rocks” med flera.

• Manöverofficer på Minröjningsfartyg 
typ Kullen.

• Specialiserade mig på bottenundersök - 
ningar i samband med Ubj. Utbildade 
bland annat i sonartjänst m.m.

• En del år på Berga Örlogsskolor som  
lärare på undervattensstridskolan.

• Specialutbildad på Sjöfartsverket till 
sjömätare/mätningsförrättare.

• Har jobbat på samtliga sjömätnings-
fartyg under perioden 1990-1997.

• Marinens Taktiska Centrum,  
Enhetschef geografisk försörjning.

• Chef Kartenheten vid Marinens  
Taktiska Centrum.

• HKV, stabsofficer geografisk  
informationstjänst.

• HKV LEDS TF, stabsofficer Miljö.
• Chef Mark o Miljö inför och under 

Försvarsmaktsövning AURORA 17. 

Text: Björn Almqvist

Björn Almqvist på  
Roslagens Autumn Camp. 
Foto: Per Lunqe

Göteborg var  
med på MSB:s  
informationsdrive! 

SJÖVÄRNSKÅREN FICK UPPDRAGET 
av MSB att dela ut en enkel broschyr ”om 
avstånd och lite sjösäkerhet”, för att på så 
sätt bidra till att FHM rekommendationer 
följs och förhoppningsvis bidra till att 
öka sjösäkerheten. Utgångspunkten var 
att det kommer att vara många nybörjare 
på sjön i sommar, eftersom vi bör  
semestra hemma och med avstånd.

Göteborgs Sjövärnskår ville så klart 
vara en del av lösningen!

Vårt utdelande har varit på väst-
kusten; på Onsalahalvön, SS Kaparen 
i Gottskär, Nidingen i hamnen och i 
fyrarna, Bua hamn, till passagerarna på 
Ångaren Bohuslän, Marstrand, Smögen 
och i Fiskebäcks hamn.

På ostkusten blev det Gustavsbergs och 
Vaxholms gästhamn, Ropstens båtklubb, 
i Mälaren Rastaholm och Strängnäs.  

Text: John Fritsch

Hamnkontoret Smögenbryggan.  
Foto: Karin Svensson / Gottskär seglarskola  
och klubb. Foto: Christian Hedestad
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RIKSHEMVÄRNCHEFENS MÅL att 
samtliga vakanser hos alla frivilliga 
försvarsorganisationers specialistbefatt-
ningar inom Hemvärnet skall vara fyllda 
senast 2021-12-31 har fått oss som arbetar  
med att fylla Sjövärnskårens vakanser 
i Hemvärn med marina uppgifter att 
tänka till. Hur skall vi lyckas nå vår 
spridda geografiska målgrupp på ett 
kostnads effektivt sätt?

SÄLJANDE FILM
Vårt svar var att vända oss till Magnus  
Lindstedt som ägnar en del av sin fritid  
åt att hjälpa kansliet med allt vad digital 
marknadsföring innebär. Magnus rekom-
menderade oss att starta en digital  
kampanj på Facebook och Instagram – 
helst med en säljande film som sedan 
”pumpas ut” till den definierade mål-
gruppens nyhetsflöden. 

Undertecknad mailade då ut till samt-
liga lokala kårer och bad dem inkomma 
med filmsnuttar och foton från deras 
övningar med Hemvärn med marina 
uppgifter. Magnus var nöjd med det som 

kom in och kunde sedan klippa ihop en 
säljande film om Hemvärn med marina 
uppgifter som nu ligger på Sjövärns-
kårernas Riksförbunds Facebooksida 
”Sjövärnskåren”. Initialt visas filmen för 
kandidater i lämplig ålder som bor i  
Norrland och Östergötland-Norra  
Småland. 

Senare kommer även kandidater i 
närheten av Karlskrona att få se filmen. 
På detta sätt har vi täckt de tre återstående 
geografiska fokusområdena som står 
för ca 75 procent av våra vakanser inom 
Hemvärn med marina uppgifter. Här 
vill jag även passa på att ge en stor eloge 
till John Fritsch och övriga Göteborgs 
Sjövärnskår som genom sitt hårda 
arbete sett till att kåren är på väg att fylla 
samtliga vakanser inom Hemvärn med 
marina uppgifter på Västkusten, vilket 
därmed inte längre är ett fjärde fokus-
område. Grattis till ett fint arbete!

DRAGIT IGÅNG
När en kandidat får filmen i sitt Facebook- 
och/eller Instagram-flöde och väljer att 

Säljande film draghjälp 
för rekrytering

klicka sig vidare hamnar 
hen på undersidan  
www.sjovarnskaren.se/
hemvarn-med-marina-
uppgifter/ som vi har  
gjort mer informativ till 
kampanjens start. Där kan 
man läsa mer om olika  
befattningar m.m. Längst 
ned på denna rekryterings-
sida finns en länk till  
Försvarsmaktens kar-
riärportal ”Mitt Försvars-
makten” för den som vill  
ansöka till någon av  
båtplutonerna eller båt - 
kompanierna. När kandi-
daten registrerat sin profil 
på Mitt Försvarsmakten 
hamnar hen hos en rekry-
teringskoordinator på den 
Utbildningsgrupp inom 
Försvarsmakten som  

kandidaten bor närmast. Försvarsmakten 
tar sedan en första kontakt med kandi-
daten innan hen vidarebefordras till  
närmaste lokala sjövärnskår för upp-
rättande av utbildningsplan. Därefter är det 
dags för Försvarsmakten att genomföra 
säkerhetsintervju och registerkontroll  
innan kandidaten kan påbörja sin utbild-
ning enligt utbildningsplanen.

I skrivande stund har kampanjen precis  
dragit igång och det är därför för tidigt 
att dra några slutsatser om dess effekt. 
Budgeten ligger på maximalt 15 000 kr  
för annonseringen på Facebook och  
Instagram och det skall bli spännande att  
se vad vi får ut av dessa pengar. Däremot  
kan vi redan nu säga att vi tack vare 
denna har lärt känna Försvarsmaktens  
rekryteringskoordinatorer på Utbild-
ningsgrupperna i Norrland och 
Östergötland och fått till ett mycket gott 
samarbete med dem.  

Text och foto: CarlJohan Tersmeden,  
Nationellt rekryteringsansvarig SVK RF

Bilder ur säljande film. 

https://www.sjovarnskaren.se/hemvarn-med-marina-uppgifter/
https://www.sjovarnskaren.se/hemvarn-med-marina-uppgifter/
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AUTUMN CAMP I ROSLAGEN blev 
också i år en höstlovsvecka på Yttra 
Hamnskär för 15 ungdomar som lärde 
sig av äldre medlemmar. Sjövärnskåren i 
Roslagen fortsätter med en lyckad satsning. 
Sjövärnspostens utsände var med under 
en dag tillsammans med Björn Almqvist 
och Carl-Johan Tersmeden från  
kansliet.

Oscar Olheden, 16 år, tycker att det är 
roligt att vara med på Autumn Camp.

– Det är första gången jag är med, 
jätteroligt!

Oscar sökte till grundkursen på 
Märsgarn i somras. Den blev inte av. 
Därför är Autumn Camp i på Yttra 
Hamnskär viktig för honom.

– Bra att få vara med. Och att få 
komma in i ett bra gäng, säger Oscar.

Han kommer att söka till Märsgarn 
igen och hoppas att den ska bli av. 

BÅTTJÄNST
Vi ser ungdomar som lär sig båttjänst, 
sjömanskap och navigationsteori. Båt-
tjänst står Johan Lindroth för. Han 
förevisar nödsignaler ombord tross  - 
färjan Arn. Fyra ungdomar, de är  
indelade i tre grupper, går ner i maskin-
rummet. William Palmquist kollar 
kylvatten och oljetryck. Hans kamrater 
Oscar Olheden och Daniel Carlstedt är 
med i maskinrummet. Den här stationen 
fortsätter och avslutas med brandtjänst. 
Embla Stendrake släcker ett brandfat 
med hjälp av pulver- och kolsyre - 
släckare. Det går bra för henne och 
kamraterna.

Ulf Brandels håller i navigations-
utbildningen som ska leda till förarbevis 
för ungdomarna. De är med, de kollar i  
sjökort och svarar snabbt på frågor. Wilma 
Stendrake och Arnela Hadzisulejmanovic 

som valt att använda höstlovet till några 
dagar på Yttra Hamnskär är med på 
noterna tillsammans med kamraterna. 
Ulf Brandels låter den erfarne Björn 
Almqvist gå in och berätta om sjökort.

KNOPAR
Per Sjölund lär ungdomarna knopar. 
Maria Dacke och Ludvig Sjölund har inga 
problem med knoparna och splitsningen. 
Överhandsknop, pålstek och dubbelt 
halvslag om egen part sitter bra.

Per Sjölund leder också ett moment 
som ska förbereda ungdomarna på  
undsättning av haverister, kastlina. Vi  
ser Maria Dacke, Ludvig Sjölund och  
David Kjellberg veva kastlina mot backar 
15 meter bort. Efter några försöker sitter 
tyngden på kastlinan i backen.

Vi är också med på en förevisning av 
kläder och uniformer som tål tuffa tag. 

Ungdomar lär av äldre  
på Autumn Camp

William Palmquist släcker brandfat.
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SEDAN CIRKA SEX ÅR TILLBAKA 
har Roslagens Sjövärnskår anordnat ett 
höstlovsläger vecka 44. Från onsdagen 

Ambulanshelikopter på Yttra Hamnskär

Ambulanshelikoptern blev ett bra inslag på Autumn Camp.  
Foto: Thomas Olheden

Fr v Ludvig Sjölund, Maria Drake och David Kjellberg 
med kastlinor under ledning av Per Sjölund. / Knopar 
på schemat.

Henrik Ekersund och Kristoffer  
Wannberg från Taiga visar kläder i 
flera lager. Deras kunder kommer från 
Försvarsmakten, polisen och räddnings-
tjänsten.

AUTUMN CAMP
Ansvarig för Autumn Camp är Thomas 
Olheden från Roslagens Sjövärnskår. 
Varför gör ni det här?

– Vi har drivit Autumn Camp sedan 
2014 och den är viktig för oss. Vi ger 
ungdomarna något vettigt att göra på 
höstlovet. Vi bygger på återväxten i kåren 
och det är roligt både för ungdomarna 
och oss vuxna, säger Thomas.

Idén till en höstlovssatsning för 
ungdomar föddes 2013 med förebild 
Östergötlands Sjövärnskår. ”Vi gör ett 
höstlovsläger” sa Thomas och redan året 
därpå var det premiär för Autumn Camp 
på Yttra Hamnskär, en ö som Spärr-
bataljonen tidigare använt. Byggnaderna 
och marken tillhör Fortifikationsverket. 
Sjövärnskåren i Roslagen får använda 
delar av ön och byggnaderna för sin 
verksamhet.  

Text och foto: Per Lunqe

till söndagen har vi bedrivit utbildning 
i Navigation, Sjömanskap och dels har 
detta varit i teorisal och dels bedrivit 

ombord på våra fartyg. 
Varje år har vi lyckats 

att få till något extra som 
en avslutning och upp-
levelse. KBV, Sjöpolisen, 
Sjöräddningen har varit 
våra gäster och deltagit i 
övningarna på lördagen. 

I år så besöktes Yttra 
Hamnskär av Stockholms 
läns ambulanshelikopter 
på lördagen. En av vår 
inbjudna instruktörer 
är narkosläkare, Staffan 
Olheden och ingår  
emellanåt som besättning 
på denna helikopter. 

Lördagen den 31 oktober kl. 11.00 så 
landar då helikoptern på Yttra Hamnskär. 

Vi fick en ordentlig genomgång av 
helikopterns utrustning, och lite tips 
om hur vi kan agera om vi ska skapa en 
trygg landningsplats. Röja allt löst som 
kan flyga iväg. Vi lärde oss också att inte 
i onödan vinka på ambulanshelikoptern, 
man ropar inte på hjälp i onödan. Pilot 
Tore, sjuksköterska och navigatör Malin 
och narkosläkare Anjelica.

Eleverna hade också ett ordentligt pass 
med första hjälpen under ledning av  
Staffan Olheden och under kvällen så höll  
en av våra medlemmar som jobbar med  
bistånd, Joakim Wohlfeil en intressant 
föreläsning om sitt arbete och hur man 
faktiskt kan bidra till en bättre värld. 

Text och foto: Thomas Olheden
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KRISBEREDSKAPSÖVNING i Roslagen, 
det är övning på vatten och på öar  
omkring Roslagens Sjövärnskårs bas  
Yttra Hamnskär. 

Sjövärnsposten är med i ledningsbåten, 
SVK 127, en stridsbåt 90 E, med ord-
föranden för Roslagskåren och övnings-
ledaren för dagen Janne Ernstgård bakom 
ratten. Han kan vattnen och det går 
ibland fort. Med på stridsbåten också 
Erika Lindström, utbildningsansvarig 
och utvecklingsansvarig på Sjövärnskårens 
kansli. Bredvid Janne: Jessica Kallin.

ÖAR
Vi gör nedslag på öarna där momenten 
övas. De som övas är besättningarna på 
Hoburg, Bredskär, Gråskär och Arn från 
kårerna i Gävleborg, Södermanland, 
Gotland och Roslagen. Frivilliga flyg-
kåren flyger över och det är ett moment i 
sökövningen.

Vår första anhalt är på ön Rävskär 
där Thomas Olheden med ordentlig 
inlevelse tränar besättningarna i kastlina. 
Det är bråttom, haveristen driver mot 
klipporna och trossen ska fram. Dagens 

Moment av kris i Roslagen
snyggaste kast gör Christer Wallin, det 
står helt klart även om vi inte ser alla. 
Hur gick det med alla andra?

– Fantastiskt bra, säger Thomas efter 
dagen.

LILLA HÖGSKÄR
Det är för alla som kastar lika svårt som 
lätt, menar Thomas. Kastlinan ska dit man 
vill. Man ska vara tydlig mot haveristen, 
han eller hon ska känna trygghet. Någon 
annan, den som kastar tar över i en 
stressad situation.

Vi åker vidare och hamnar hos Pablo 
Schröder på Lilla Högskär. Där ligger en 
liten roddbåt och den ska länsas. Hoburg 
lägger till. Länspumpen sänks från däck 
och roddbåten töms. Sedan fylls den i 
väntan på nästa besättning.

SIMNING
På Stora Högskär leder Joakim Wohlfeil  
simning med 1-timmasdräkt. Vi ser 
Malin Söderhaw från Roslagen gå i det 
höstkalla vattnet. Hon simmar baklänges 
i dräkten mot en docka. Hon tar den vid 
halsen och simmar tillbaka mot bryggan 

och Arn. Det ser enkelt ut men kräver 
övning för att klara när det gäller.

Felix Toscano övar brand på Långskär. 
Han pekar på två bilringar där brand 
simuleras. Besättningarna drar slang  
och kopplar grenar. Vi ser flera angrepp 
mot de förmodade eldarna. Klara 
Lindström och Malin Söderhaw går 
mot däcken med skyddsdimma och 
angreppsstråle.

– Det har gått bra, säger Felix när vi 
återvänder under slutet på de fasta  
stationsmomenten.

Men han ser begränsningar för dagens 
brandövning:

– För lite slang på båtarna och lite för 
lite pepp, ingen riktig brand.

Övningen funkade ändå. Slang drogs 
och kopplades.

– Eleverna fick en uppfattning om 
skyddsdimman som man verkligen 
behöver när det brinner i ett motorrum, 
säger Felix.

NY MEDLEM
Vi lägger oss vid Thomas Zettergren på 
vattenskoter. Han har en docka i vattnet. 

Thomas Zettergren håller i övning med docka i vatten. / Erika Lindström på Roslagens stridsbåt. / Pablo Schröder leder länsningsövning. 



Sjövärnsposten 4, 2020 – 13

Moment av kris i Roslagen
Det blåser och han får dra ut den. Arn 
närmar sig och drar upp den, PIW, person  
in water. Samtidigt flyger Frivilliga flyg-
kåren över övningsområdet och etablerar 
Rakelsamband med Janne. 

Knopar övas med Per Sjölund på  
Yttra Hamnskär.

Vi stöter ihop med Henrik Reuterdahl, 
25 år, medlem i Sjövärnskåren Roslagen 
sedan en vecka. Han hoppas en dag bli 
stridsbåtförare. Henrik följer övningen 
och vi ser honom gå på med vattenslang 
under Felix ledning.

Dagen avslutas med eftersök enligt 
metoden kratta med båtarna på linje på 
Idskärsfjärden, i kanten av Ålandshav. 
Det blåser upp och åtminstone Sjövärns-
postens redaktör känner behov av att se 
en stabil horisont. Janne och nu Thomas 
bredvid honom störs inte. De har varit 
med om grövre sjö.

ÖVNINGEN
Janne skriver om övningen: 

”Jag tycker det blev en lyckad övning  
och kul att så många båtar kunde 
komma, alla fick träna alla moment i en 

lugn takt. I en ’vanlig’ SAR-övning blir 
det ofta några båtar som gör mycket och 
några ingenting men nu byggde vi upp 
den här övningen på ett helt nytt sätt, 
som en stationsövning där båtarna turas 
om att åka runt till de olika stationerna 
och på så sätt har vi så lite kontakt som 
möjligt mellan besättningarna pga  
restriktionerna kring Covid-19. 

Det var även kul att FFK ville medverka  
och där ser vi åter igen att om vi ska kunna 
öva och framför allt ha skarp verksamhet  
i Sjövärnskåren så måste alla båtar få 
Rakel. Nu var det bara Roslagen som 
FFK kunde kommunicera med då de 
andra saknar Rakel.”

ERIKA SER
Erika är med för att se och lära. Hon vill 
se hur det går till på en övning eller  
utbildning med MSB i praktiken. Vi 
pratar i stridsbåten på väg från kratt-
övningen.

– Riktigt roligt att se engagemanget 
här, säger Erika.

Hon gillar också samarbetet och att så 
många medlemmar är med på båtarna.

– Kul med kårernas sätt att ta hand om  
medlemmarna och ge dom möjligheter 
att lära, repetera och reflektera.

Här får Erika se hur en övning i kris-
beredskap går till med Sjövärnskåren i 
Roslagen.

Samband?
– Rakel har fungerat bra i Roslagen 

sedan juni i år. Det är ett pilotprojekt 
som MSB hjälpt Roslagen att få igång och 
med hjälp av Norrtäljes räddningstjänst, 
säger Erika.

Det har visat sig i Roslagen att Rakel är  
ett nödvändigt hjälpmedel om Sjövärns-
kåren ska ha skarp verksamhet då fler  
och fler av insatserna till sjöss går över 
på Rakel och det är det enda sättet att 
samverka med landbaserade blåljus-
myndigheter.  

Text och foto: Per Lunqe

Klara Lindström släcker eld med hjälp av Malin Söderhaw. / Malin Söderhaw i 1timmesdräkt.
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VI VAR FEM ELEVER som mönstrade 
på SVK 13 Hoburg i marinhamnen på 
Gotland en solig måndagsmorgon i slutet 
av september. Detta ska bli vår Final Call:  
Behörighet efter den fartygsförlagda kursen 
N8 på Gotland. Från Östergötlands SVK; 
Joacim Eklöf, Mikael Hallsten, Anders 
Rönnbrant och Mathias Carlsson samt 
Hans Bratt från SVK Göteborg, för att  
genomföra praktikkursen FFU mot N8.  
Efter att ha installerat oss ombord, 
påbörjades omgående säkerhets- och 
förtrogenhetsutbildning ombord på 
fartyget. Detta för att ha vetskap om, vad 
att göra om larmet skulle gå, t.ex. MOB, 
brand, vatteninträngning eller stopp i 
maskin. 

MOT VISBY
Losskastning från marinhamnen i 
Fårösund för manöverövningar och 
tilläggningar i Fårösund, därefter sattes 
kurs mot Visby, under gång övades MOB  
samt våra olika befattningar som VB, 
NavB rorgängare, motorman och utkik.  

Vi varvade och bytte av varandra löpande  
på dessa befattningar, för att snabbt komma 
in i dessa. Interaktionen i gruppen var 
god, då vi låg på en jämbördig nivå med 
goda förutsättningar att utvecklas ytter-
ligare inom radar och navigation under 
Christers, Kentas och Mats ledning. 

Avgång från Visby med destination  
Västervik förbereddes, överfarten och 
främst angöringen och infarten till  
Västervik preppades i sjökort. Våra 
instruktörer körde med oss under över  - 
farten så vi fick vara på tå. Plötslig MOB 
eller kursgirar var återkommande p.g.a. 
mötande fartyg och simulerande av 
stundtals för korta CPA så att vi inte 
slappnade av.

Tilläggning i Västervik, därefter besök 
ombord på SVK Huvudskär, vilken före-
visades av Magnus Holmbom. En f.d.  
70 båt som tagits över av Norra Smålands 
Sjövärnskår. Morgonen därpå blev vi  
uppropade på VHF av KBV 305, det 
visade sig att skeppare/befälhavare ombord 
var sjövärnaren Henrik Smitterberg.  

305 förtöjde utanpå Hoburg och vi fick 
en gedigen genomgång och info om 
kustbevakningens 300-båtar. 

SVETTIGT
Kommande dagar övade vi inre skär-
gårdsnavigering i Västerviks och Gryts 
skärgård. Sjökort preppades och nötter 
skrevs för 50-60 NM körning per pass. 
Navigeringsmetod var optisk navigering  
och systemnavigering (huvud och  
kontrollmetod). Det blev många trånga 
passager samt öar och grynnor runt  
om att hålla ut från, vilket satte oss alla 
på prov att kommunicera navigationen 
korrekt och effektivt. Så att kurs och  
fart kunde hållas, det var stundtals  
rejält svettigt, utkikens rapporter om 
såväl mötande fartyg/båtar och sjö-
märken/enslinjer m.m. till bryggan var  
till god hjälp. Vid återkomst prakti-
serades tilläggning, losskastning och 
avgång. Hoburg kräver med sina två 
maskiner full koncentration vid dessa 
manövrar. 

Fartygsförlagd N8  

– Final Call  
på Hoburg

Sjövärnskårens utmärkta utbildningsfartyg SVK 13 Hoburg. En f.d. bojbåt från marinen som användes vid ubåtsspaning fram till 2010.
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Gänget efter genomförd räddnings och evakuerings
övning ombord på Hoburg. Iklädda överlevnadsdräkt 
är fr.v. Anders Rönnbrant, Joacim Eklöf, Mikael 
Hellsten och Hans Bratt. Till höger, vår utmärkta 
instruktör Mats Larsson.
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Färden fortsatte med skärgårds-
navigering upp mot Arkösund, där vi 
hälsade på Kejsaren av Arkösund. En 
tradition som alla fartyg måste värna om  
och hälsa på. Därefter mot Muskö och 
Märsgarn genom Stendörren, passerade  
Nynäshamn och Mälsten. Vid ankomst  
till Märsgarn gav Christer oss en intressant 
rundvandring och berättade om dess 
historia. Svante Roxström och Micke 
Sääf bjöd på en välsmakande middag. 
På tal om mat hade vi en utmärkt kock 
bland eleverna, Joacim Eklöf, som lagade 
föredömliga måltider ombord. Stort tack 
Joacim!

GÅLÖBASEN
Gålöbasen med Mtb, Spica och Robot-
båten HMS Ystad besöktes, tack Svante 
Roxström för din engagerade visning av 
motortorpedbåtarna. Tack vare Christer 
fick vi en guidad rundvandring ombord 
på Ystad. Det visade sig nämligen efter 
Ystads förtöjning att ManO ombord, var  
sjövärnskåristen Johan Lindroth, även 
han tidigare elev på FFU N8 med Christer 
som KC. Även fartygschefen Johnny Lund 
började sin bana i sjövärns kåren.

Robotbåten är ett muskelpaket som 
var avskräckande under sin aktiva tid. 
Fartygen ingår idag i Veteranflottiljen 
som erbjuder dagsturer.

I DIMMA
Navigeringsövningen fortsatte i Muskö-
området och upp mot Dalarö, där vi körde  
ett par nattnavigeringar i och utan dimma.  
Dimman (huvudmetod radar) gav ett 
perspektiv på navigering och visade  
värdet av att kunna jobba effektivt med 
radarns range, VRM och EBL linjer.  
Ibland endast 0,2 kbl ( c:a 36 m) i passage - 
avstånd vid girpunkt. Vilket i detta 
sammanhang och med Hoburg var på 
marginalen men det gick bra!

På uppdrag av SVK hämtade vi  
Erika Lindström från Kansliet vid Årsta 
brygga för ett förevisa våra navigerings- 
och manöverfärdigheter i Muskö/Dalarö  
skärgård och inte minst presentera Hoburg 
som den förträffliga utbildningsplattform 
den är inom SVK.

Kursen lades dagen efter söderut med 
nya nötter för navigering i inre som yttre 
skärgård samt med några kustangöringar 
att öva på vägen. Vi hade nu kommit väl 
in i de olika befattningarna och fram-
förde fartyget på ett säkert och korrekt 
sätt och kände oss trygga i rollen som 
främst VB och NavB ombord. Radarn 
användes flitigt och gav löpande säker 
indikation på vad som fanns runt  
omkring. Död räkning gjordes löpande 
som kontroll i kombination med radarn, 
för att säkerställa vår position analogt 

som en övning att stämma av mot vår 
digitala position.

GEMENSKAP
Avslutande navigeringsövning gick i 
trånga passager och inre skärgård mot 
Fyrudden, där vi skulle mönstra av efter 
10 intensiva, utmanande och lärorika 
dygn ombord på SVK 13 Hoburg.

Den härliga gemenskapen ombord, 
elevernas goda nivå samt våra instruktörers  
utmärkta kunskaper och erfarenheter 
som stöd under denna tid, har gett oss  
en ny nivå och gjort oss redo för nya ut-
maningar som båtchefer/båtförare inom 
det marina Hemvärnet och SVK.

Vi avmönstrade SVK 13 Hoburg på 
Fyrudden och ser redan fram emot nästa 
steg i radarnavigering mm. För att bibe-
hålla vår goda kunskapsnivå framöver.

Stort tack till Christer, Kenta, Mats 
och Uffe!  

Text och foto: Hans Bratt,  
Sjövärnskåren Göteborg

Från vänster till höger: Mikael Hellsten hälsar på 
Kejsaren av Arkösund som sig bör enligt traditionen. 
/ Bryggtjänst ombord på Hoburg, Hans Bratt VB och 
Anders Rönnbrant NavB. / Dalarö Skans med historik 
från 16ootalet, fästning som bevakade och skyddade 
infarten mot Stockholm. Sjövärnskåren bedrev  
sommarskolor här.
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EN SOLIG DAG I MITTEN på september 
mönstrade tre förväntansfulla elever på 
SVK 13 Hoburg för utbildning, Båttjänst 1,  
i SVK Gotlands regi. 

Under kurschefen Christer Wallins 
trygga och kompetenta ledning lärde vi 
känna fartyget, en före detta hydrofon-
bojbåt vilken fungerade både som utbild-
ningsplattform och elevboende, och vi fick  
verkligen nöta in att framföra och hantera 
henne under olika förutsättningar och 
situationer. 

En vecka senare var vi typutbildade  
på hydrofonbojbåten och kan ingå i  
säkerhetsbesättningen.

Det blev långa dagar med fullspäckat 
schema, förutom fartygsförlagd tid hann 
vi även med brandövning hos BoSS  
Brand & Sjösäkerhet AB, evakuerings-
övning hos Destination Gotland samt 

studiebesök hos både Kustbevakningen 
och SSRS.

Per: Gänget i SVK Gotland impo - 
 nerar verkligen med över 100 år samlad  
erfarenhet och marin kompetens, naturlig 
fallenhet för utbildning och de är dess-
utom förbaskat trevliga, utan att tappa i 
auktoritet.

Guy: Här finns ett välutrustat fartyg 
och erfarna sjömän som delar med sig 
av sina kunskaper. Sjövärnskåren är 
inget företag eller myndighet, utan får 
allt detta att hända med ganska måttliga 
medel och ideella insatser. Det tycker jag 
är väldigt imponerande och hoppfullt.

Mats: Fullt engagemang från kurs-
ledningen syntes och kändes under en 
helt fantastisk vecka! 

Avslutningsvis kan vi elever konstatera 
att samtliga i kursledningen – Christer, 

Båttjänst 1, rapport från 
en vecka i Fårösund

Kenta, Mats, Torbjörn och skeppshunden 
Majken – trivs med varandra och med 
elever, det går inte att ta miste på. 

Sist men inte minst, Kenta bjöd oss på 
en överraskning och utmaning på land 
som vi låter er som väljer att gå kursen 
att själva få uppleva.  

Text och foto: Guy Madison från 
Hemvärnet Umeå, Mats Nilsson från 
Göteborgs Sjövärnskår och Per Sjölund, 
från Roslagens Sjövärnskår

SVK 13 Hoburg med SSRS Fårösund i förgrunden. / Elever och instruktörer på SVK 13 Hoburg. Främre rad fr vä: Christer Wallin och Per Sjölund, Bakre rad fr vä: Kenta 
Svensson, Guy Madison och Mats Nilsson. Foto: Privat



ORDFÖRANDEN, VALBEREDARE och  
ungdomsledare träffas på Skeppsholmens  
Hotell i Stockholm för att på ett corona-
säkert sätt prata om Sjövärnskåren nu, 
nästa år och några år framåt. Hotell-
byggnaderna är från 1699 men i dag 
moderniserade, en bra plats att prata 
sjöfrågor på förr i tiden och bra plats för 

sjöfrågor nu.

FRAMTIDSFRÅGOR
Konferenserna går från lunch till lunch, 
lördag till söndag andra helgen i oktober. 
Förbundsordföranden Annicka Engblom 
hälsar alla välkomna. Hon berättar om 
Sjövärnskåren under coronan.

– När det ser ut som mörkast …  
fantastiskt med Sjövärnskåren som 
ställer om, säger Annicka Engblom.

Hon sätter agendan för helgen:
– Vi ska prata om framtiden, fartygs-

frågan, utbildningsplan och rekrytering.
Rekrytering går som ett ledord genom 

helgen. Anders Kallin, styrelseordförande 
i förbundsstyrelsen fortsätter och  
presenterar styrelsen. 

MARINEN
Annicka Engblom hälsar välkommen till 

marinchefen, konter amiral Ewa Skoog 
Haslum, som Sjövärnspostens 

läsare mötte i 2017 års andra 
nummer. Då var hon vice-
rektor på Försvarshögskolan. 
Hon började sin militära bana 

i Hemvärnet och fortsatte efter 
sambandskurser som telegrafist 

på Korvetten Stockholm. Flera befat t-
ningar senare berättar Ewa Skoog Haslum 
för sjövärnskårister på Skepps holmen 

om sin syn på marinen och som dess 
högste chef. Hon är ny på jobbet, som hon  
säger. Bredvid henne sitter marinens  
stabschef, kommendör Fredrik Palmquist.

Ewa Skoog Haslum berättar om 
marinen och de förutsättningar som gäller  
för marinen under coronan. Hon ser fram  
mot det Försvarsbeslut som ska komma.

– Vi går i väntans tider, säger hon.
Ewa Skoog Haslum, marinen, hela 

Försvarsmakten och Sjövärnskåren väntar 
med spänning på det beslut som ska ge 
ramarna för militär verksamhet. Ewa 
Skoog Haslum vill ha resurser att bevaka 
inloppen till Östersjön, till transport-
lederna från och till Sveriges viktigaste 
hamn i Göteborg.

FARTYG
Om det finns frågetecken för Sjövärns-
kårens fartygsbestånd så är fartygsfrågor 
också aktuella för marinen. Gamla fartyg 
är dyra i drift. Men marinen löser sina 
uppgifter och samarbetar med andra 
myndigheter och nationer, inte minst 
inom JEF, den brittiskledda snabbinsats- 
och sjögående styrkan.

Ewa Skoog Haslum talar om Sjövärns-
kåren och en flytt för sommar skolorna på 
Märsgarn till Muskö 2022.

Framtiden på  
Skeppsholmen
Paneldiskussion på Skeppsholmen.

Jonas Kindgren berättar 
om Märsgarn 3.
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– Infrastrukturen finns på Muskö, 
säger Ewa Skoog Haslum.

MÄRSGARN 3
Flera namnkunniga talare äntrar scenen; 
Christina Malm, GD för Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet (TRM) bemannar  
krigs organisationen. Kristoffer Alm 
Dahlin som jobbar med frivilligorgani-
sationer på MSB pratar ungdomsfrågor. 
Mikael Karlsson leder Military Work. Han 
har gått från ”what´s in it for me?” till 
”What´s in it for us?”. Caroline Nilsson 
och Jennie Ivarsson från Högkvarteret 
pratar om befattningar i Hemvärn med 
marina uppgifter.

Jonas Kindgren som startat och tillsam - 
mans med Stephan Sjöberg fortfarande 
leder Märsgarn 3. Det går undan när Jonas 
Kindgren pratar, bilder rullar i ett spel på 
tjejer som gör bra saker på Märsgarn.

Det blir ett samtal om rekrytering med  
ordförandena som Anders Kallin leder. 
Hur går rekryteringen till Sjövärnskåren? 
Till Försvarsmakten och Hemvärnet? 
Linnea Stake frågar, vad gör Sjövärns-
kåren i Roslagen som andra kårer också 
kan göra? Janne Ernstgård, ordförande 
i Roslagen svarar: Det är viktigt med 
operativ verksamhet. Medlemmarna vill 
ha verksamhet.

Magnus Lindstedt, kommunikations-
ansvarig för Sjövärnskåren, visar och 
berättar om nya webbformulär som ska 
underlätta reseräkningar.

OPERATIV
Anders Kallin leder en diskussion om 
strategi. Frågor om vad Sjövärnskåren 
ska göra kommer upp. Återigen lyfts  
Roslagen fram med sin operativa verk-
samhet. Janne Ernstgård berättar om  
Roslagens larmtjänst och menar att 
operativ verksamhet är framtiden för 
Sjövärnskåren. Johan Iacobi från  
Division Syd vill ha mer operativt. 

Det blir en trevlig och god middag 
med coronasäker sittning.

Den strategiska planen, ett utkast, 
presenteras nästa dag av vice styrelse-
ordföranden Håkan Rugeland. Den ska 
bli enklare än sina föregångare, med 
få men tydliga mål. Jenny Keller från 
Södertörn rapporterar från ungdoms-
ledarkonferensen, hon skriver här intill. 
Carl-Åke Nilsson från Gävleborg  
presenterar vad valberedarna kommit 
fram till.  

Text och foto : Per Lunqe

UNDER HELGENS ungdomsledar-
konferens diskuterades mycket kring de 
speciella år vi står inför. En stor fråga var 
givetvis vad gör vi för att vidmakthålla 
våra elevers intresse då sommarskolan 
ställts in?

Alla kårer hanterar läget efter bästa  
möjliga förmåga efter de olika förut-
sättningar vi har. Det bedrivs utbildning 
i såväl teoretisk som praktisk navigation 
samt seglingsutbildning, fälttjänst och 
sjömanskap i olika form helger, kvällar 
och under höstlovsveckan. Vid dessa 
tillfällen bjuds nya och gamla elever in. 

Förutom detta diskuterades hur vi 
hanterar nästa års sommarskola, för-
bättrad kommunikation med mera. Stort 
tack för många bra tankar och ett väl 
planat och givande möte. 

Text: Jenny Keller Jenny Keller berättar om ungdomsledarkonferensen.

Om ungdomar och 
sommarskolor

DET VAR SÅ OERHÖRT gott att kunna 
träffa alla företrädare för ordförande-, 
ungdoms- och redarkonferenserna samt 
gäster ”in real life”, som man ju säger. På 
grund av pandemin lever de flesta av oss i 
en digital vardagsmiljö, men det går  
inte att komma ifrån det faktum att  
diskussioner, meningsutbyten, interak-
tioner och skratt blir så mycket mer 
givande när vi människor träffas fysiskt. 

Temat för konferensdagarna var  
rekrytering ur många olika aspekter.  
Dels Försvarsmaktens, och i synnerhet 
marinens, behov av utökad personal när  
man nu befinner sig i ett uppbygg-
nads skeende. Dels hur Rekryterings-
myndig heten arbetar för hitta lämpliga 
ung domar både för Försvarsmakten, 
Kustbevakningen och polisen. Dels hur 
företag i sina rekryteringar värderar träning  
och kompetens från försvaret och frivilliga 
försvarsorganisationer. Och till syvende 
och sist, men inte minst, hur vi i Sjövärns-
kåren själva bedriver vår rekrytering.

Vi kan konstatera att rekryteringen av 
elever till de tre första åren av våra  
sommarskolor fungerar bra, men att 

vi har ett stort behov av att fler elever 
fortsätter även med det fjärde året och 
vidare som instruktörer. Sjövärnskåren 
kan inte som tidigare räkna med att 
marinen kan tillhandahålla instruktörer i  
samma utsträckning, då deras egen verk - 
samhet växer och måste gå före. Rekry-
teringen till hemortsutbildningar, styrelser 
och Hemvärn med marina uppgifter  
behöver också en riktig kickstart. Behovet 
av föryngring och förnyelse är uppenbart.

När ordförandekonferensen lade 
samman detta med hur Sjövärnskåren 
är organiserat och hur våra stadgar och 
utbildningsbestämmelser är utformade 
landade diskussionen i att vi behöver 
göra en ordentlig översyn av hela 
Sjövärnskåren. Jag vill i sammanhanget 
från mitt hjärta tacka alla deltagande för 
öppenhjärtiga, ärliga och konstruktiva 
inlägg. Att ha högt i tak i diskussioner  
tyder på ett bra arbetsklimat, engage-
mang och stort förtroende för varandra. 
Ser fram emot kommande arbete.  

Text: Annicka Engblom,  
Förbundsordförande

Högt i tak – in real life
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VILKA BEFATTNINGAR rekryterar 
Sjövärnskåren mot i Hemvärnet med 
marina uppgifter, vad gör befattnings-

havarna, vilken utbildning får de och 
vilka båtar eller fartyg använder de?

Vi ringer plutonchefen Torgny 
Brännström på 4. Båtplutonen 434. 
Båtkompaniet som är baserat i Göteborg. 
Först, båtarna i plutonen. Där är strids-
båtar, G-båtar, en tung trossfärja 600. 
Där är en skjutfältsbåt, Dacke, en däcks-
båt, Tesla, mindre däcksbåtar Yxlö samt  
SVK 70, Känsö och en 200-båt, SVK 248;  
en hel del plattformar att bemanna och att  
utbilda till och på. Det är tre befatt ningar 
på varje plattform i rörelse på vattnet.

UTBILDNING
I plutonen finns 27 befattningar och 
en utbildningsreserv med tio sjövärns-
kårister, som ännu inte har befattning på 
någon båt men som siktar på befattning. 

Utbildning?
– Vi utbildar förstås båtförare, 

maskinbefäl och andra besättningsmän, 
säger Torgny Brännström.

Plutonen är med på så kallade SÖF:ar, 
särskilda övningar för förband, en på 
våren och en på hösten. Varje år genom-
förs en KFÖ, en krigsförbandsövning. 
Det är övningar där plutonen slipar på 
taktik, tränar befattningshavarna och ger 
dom timmar för sina behörigheter. 

CRM, Crew Resource Managment 
övar besättningarna i samspelet ombord. 
Vilka begrepp ska användas? Mycket  
viktigt i många situationer som andra 
fartyg eller båtar på sjön och på kolli-
derande kurs. Denna kurs ägs av Sjö strid-
s kolan men plutonen och Sjövärns kåren 
kan ha delegerad instruktör.

SPECIAL UTBILDNING
Plutonen och Sjövärns   k åren ordnar  
kurserna N8, navigation och M8, maskin. 
Det är kurser på 160 timmars praktik och 
lika mycket teori på Chalmers.

Det finns också en utbildning ”röd” för  
befattnings havare som inte fått ihop till-

En båtpluton med  
befattningar

Torgny Brännström, båtpluton chef, har också en civil 
uniform. Foto: Privat

REKRYTERA ÄR EN UPPGIFT som 
kårerna klarar på olika sätt. Men det 
gäller att ta hand om de vi rekryterar och 
det är en konst. Denna artikel handlar 
i första hand om att besätta våra XC-
befattningar i Hemvärnet som Sjövärns-
kåren har bemanningsansvar för. 

För en kår är det ganska enkelt att 
besätta vakanserna under förutsättning 
att man får reda på vilka de är. Detta 
fungerar säkert bra på vissa ställen men 
dock inte på alla. Den centrala produk-
tionsledaren ska ha dialog med FFO och 
därefter borde det finnas ett entydigt svar 
som skickas ut, med jämna mellanrum, 
till de kårer som har tagit på sig uppgiften 
att rekrytera och utbilda till Hemvärnet 
och våra XC-befattningar. Ett av målen är 
att skriva Frivilligavtal. Hade vi fått dessa 
listor regelbundet så hade vårt arbete i 
kårerna underlättats avsevärt. Är listorna 

Rekrytera och utbilda är en konst!
hemliga så organiserar vi ett årligt möte 
på plats.

Så fort vi får tag på en intresserad  
person så uppmanar vi att de ska anmäla 
sig på nätet till ”Mitt Försvarsmakten”. 
Det är ett program som håller reda på 
alla som på något sätt vill in i Försvars-
makten. Vem ser till att det är flyt i 
systemet? Det kan väl inte vara så att det 
finns personer som har anmält sig och 
inte fått något svar? Frågorna kan vara 
oberättigade men jag hade inte behövt 
ställa dem om vi hade haft tillgång till 
programmet. Varför har vi inte det kan 
man fråga sig? Vi som har tagit på oss 
rekryterings och utbildningsansvaret är 
en klar resurs i arbetet men då måste vi 
också få verktygen för att vårt arbete ska 
underlättas!

I början av processen ska det genom-
föras säkerhetsprövning och från det 

att personen anmält sig till att den blir 
kallad får självklart inte vara utsträckt i 
tid. Det bör ta max fjorton dagar (inte 
5 mån!) för en intresserad att få besked 
om när det ska genomföras. Det är svårt 
att hålla motivationen uppe hos den som 
anmält sig, när det inte händer något.

Denna gång vill jag slutligen ta upp 
tecknandet av Frivilligavtal. Alla inblan-
dade måste veta vad som gäller. Att det 
blir ett Frivilligavtal för den som gått  
igenom alla stegen i vår utbildningstrappa  
och blivit krigsplacerad på en XC- 
befattning är ett resultatmått på vår insats  
och därför måste det göras rätt, för att 
underlätta arbetet!

FFO, Frivilliga Försvarsorganisationer, 
har ju piskan på sig från Rikshemvärns-
chefen att alla våra X-befattningar ska 
vara fyllda nästa år. För mig är det ett 
självklart mål, eftersom vi fått och bejakat 
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Övre bilden: Det ställs stora krav på en Gbåtförare, 
en av befattningarna i Hemvärn med marina upp
gifter. Foto: Ludde Lindqvist
Nedre bilden: På väg mot befattning som båtförare. 
Mathias Carlsson på N8kurs. Foto: Hans Bratt

räckligt med timmar i sina loggböcker, 
en på hösten och en på våren. Kravet för 
en båtförare med behörigheten N8 är  
50 tim mar på 5 år, detsamma för 
maskinbefäl.

Alla befattningshavare går special-
utbildning för den typ av båt eller fartyg  
de har befattning på. För att vara båt-
förare på en G-båt eller stridsbåt krävs 
höghastighetsutbildning.

Vad gör plutonchefen i en båtpluton? 
I första hand är han eller hon chef och 
behöver egentligen inga behörigheter att 
framföra en båt eller ett fartyg. Torgny  
Brännström har en bakgrund som 
yrkes officer. Har man inte den så går 
man gruppchefskursen och sedan 
plutonchefs kursen på Hemvärnets 
stridsskola. Som plutonchef handlar det 
om att hålla plutonen gående. Personal-
vård?

– Det är behovsrelaterat, säger Torgny 
Brännström.

uppgiften, att rekrytera och utbilda, till 
i Sjövärnskårens fall, XC-befattningar. 
Men vi måste dra åt samma håll för att 
alla ska lyckas! Jag vet att Hv har tagit 
fram en ny variant på process och det får 
vi all anledning att återkomma till.

Vi måste enkla och snabba upp samt 
tydliggöra processerna och det gör vi 
tillsammans! 

Text: John Fritsch, ordförande 
Göteborgs Sjövärnskår

TEAMBUILDING
Teambuilding är en del av verksamheten 
på Torgny Brännströms pluton. Det är 
julmiddagar i kompaniföreningens anda 
och genom frivilliginsatser i Sjövärns-
kåren byggs känslan för laget.

I 4344. Båtplutonen finns 24 så kallade 
XC-befattningar. Det är sjömännen på 
rader i PRIO. Efter 60-årsåldern och 
kanske sämre syn och hörsel får fartygs-
chefen börja planera för andra uppgifter i 
båtplutonen.

– Ja. När man börjar bli 60 så bör man  
titta på placeringen, säger Torgny 
Brännström.

Men med läkarintyg kan fartygschefer  
och maskinbefäl fortsätta till 70-årsåldern.

I 4344. Båtplutonen fylls befattningarna 
på ur utbildningsreserven. Plutonen 
har funnits i 15 år och omsättning är en 
naturlig del för Torgny Brännströms och 
hans kamrater. 

Text: Per Lunqe
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UNDER SEPTEMBER har tre vidmakt-
hållande helger hållits, inbjudna var alla 
som skulle gått sommarskola i somras, 
i första hand våra egna elever, i andra 
hand har andra kårers elever och instruk-
törer varit medbjudna. 

Noggranna förberedelser för att 
minimera riskerna för smittspridning, 
ett maxantal på 40 elever och 10 instruk-
törer, ifyllda riskanalyser, många liter 
handsprit och duktiga instruktörer har 
gjort verksamheten möjlig. 

ÄLSKADE MÄRSGARN
Helgerna genomfördes så lika som möjligt  
och började med uttransport till ön på 
fredagskvällen, eleverna fick äntligen 
komma tillbaka till sitt älskade Märsgarn 
och några fick se ön för första gången. 

Under kvällen blev det middag, 
tilldelning av bingar och traditionsenlig 
brandövning. Lördagen började med 
B.R.A.K på morgonen, under dagen fick  
de yngre eleverna bekanta sig med eller 
vara föregångsmän i RS Quest-jollarna, 

samtidigt på en annan del av ön fick de  
äldre eleverna bekanta sig med 700- 
båtarna, samtliga lämnade ön med olika 
flytetyg och kom endast tillbaka för att äta. 

GRILLMIDDAGAR
Till middag hade vi fina grillmiddagar ute  
i naturen när vädret medgav det, (men 
hamburgare gick bra att äta i matsalen 
också) innan kvällspasset drog igång. 
Eleverna som skulle ha gått GK i somras 
fick lära sig lite knopar och sjömanskap 
samtidigt som alla äldre elever fick 
komma ut på 700-båtarna och navigera 
sig fram igenom kvällen. 

Under söndagen var GK och FK till-
baka i segelbåtarna, PK var kvar med 
sina båtar och ett sista pass kördes innan 
hemfärd. Helgerna har varit mycket upp-
skattade av både instruktörer och elever, vi  
planerar är att genomföra fler helger i vår 
när vattnet är tillräckligt varmt igen! 

Text: Maja Hallberg och Jenny  
Keller, Sjövärnskåren Stockholm  
och Södertörns Sjövärnskår

NÄR HÖSTEN FORTFARANDE var en 
önskan om härliga dagar i båten, turer 
i skogen bland träd i all världens färger 
och slutligen en kopp varmt te när man 
kommer in efter en dags arbete, funde-
rade vi på hur vi skulle kunna genomföra  
våra utbildningar trots virus som inverkar 
på alla våra liv i stort och smått. 

Riskanalys är svaret på frågan hur vi 
skulle göra. Vilka risker finns, kan vi ta 
fram en plan som vi kan stå för? Efter en 
vår och sommar, för mig i alla fall av alla 
möten via datorn, utbildning via datorn 
kändes det som ett enkelt svar. 

ONLINE
Såklart vi håller kursen online. Tills min  
trogna föreläsare påpekade att vissa 
lektioner självklart gör sig helt ok via en 
kamera på datorn och en presentation, 

så kanske andra typer av arbete kräver 
lite mer stöd och hjälp. Inte alltid lätt att 
försöka titta på en elevs sjökort, förklara 
hur rutten borde läggas via kameran ... 
som inte kan fånga sjökortet utan alltför 
avancerade övningar. 

Jag såg framför mig en hop av män-
niskor hemma framför sina sjökort, som 
håller laptopen ovanför och försöker 
filma samtidigt som de ritar med linjaler 
och använder sin passare ... (för man 
måste kunna rita och visa samtidigt), 
lärare som försöker se vad som pågår och 
ge instruktioner. Denna idé var självklart 
inte bäst och vi bestämde oss för att ta 
den gyllene medelvägen. 

PRAKTIK
Antalet kursdeltagare fick hållas på en 
lagom nivå. En lokal för minsta dubbla  

antalet elever hittades och endast fyra 
lektioner och examinationstillfällen fick 
vara ”som vanligt”. 

Praktikövningarna blev fyra istället 
för två med ansiktsmasker, handsprit och 
självklart om någon var det minsta sjuk 
kunde man inte delta vid tillfället utan 
måste hanteras annan gång. 

Information gavs till eleverna om upp - 
lägget och om vikten av att stanna hemma. 

Vi har kommit en bit på väg, halva 
terminen nu, lektioner online fungerar 
bra. Lokalerna höll måttet. Vi hoppas att 
våra elever och instruktörer delar vår bild 
efter hösten, så att vi kan fortsätta med 
utbildningar i vår.  

Text: Magdalena Brolin, Rekryterings
ansvarig för Vuxenverksamheten i 
Sjövärnskåren Stockholm

Äntligen ute på Märsgarn igen!

Navigationsutbildning i Stockholm

Quest för ungdomar på Märsgarn.  
Foto: Sjövärnskåren Stockholm
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Sjövärnskåren önskar alla läsare 

God jul och  
Gott nytt år!

Och om man beställer före 16/12, levereras produkterna innan jul.

www.sjovarnskaren.se/webshop/

Köp dina julklappar  
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Nya segelbåtar 
till våra kårer  
i söder
JAG HAR UNDER mina besök observerat 
att det kan bli svårt att attrahera våra 
medlemmar och då speciellt de unga 
att aktivt delta vid aktiviteter vid lokal 
kår som saknar båtar och då speciellt 
moderna segelbåtar. Verksamheten vid 
kårerna skall innehålla både teoretisk 
utbildning samt praktiska moment som 
båttjänst. 

MEDLEMMARNA
Frågan och behovet har dessutom blivit 
ännu mer aktuellt då Covid-19 inneburit 
behov av utökad hemortsutbildning då 
vi tvingats ställa sommarskolorna och 
till detta begränsningar beträffande resor 
mellan hemorten och kårer som erbjuder 
aktiv båttjänst. Jag vill se att alla kårer som 
har någon form ungdomsverksamhet 
skall kunna erbjuda sina medlemmar 
både teori och praktik, under årets alla 
månader när detta är möjligt. Detta inne - 
bär att de kårer som har förutsättning att 
ta hand om några moderna jollar skall ha 
detta i sin båtpark. 

I ett första steg kommer våra kårer 
i Kalmar, Ystad samt Öresund tilldelas 
vars 2 RS Quest innan årets slut 2020. 
Tilldelning har skett med kriterier som 
möjlighet att på ett säkert sätt förvara 
båtarna, möjlighet att på ett enkelt sätt ta 
upp och ner båtarna på en ramp. Båtarna 
levereras med sjösättningsvagn och 
kapell. 

REGATTA
I ett andra steg skall de kårer som 
bedriver jollesegling tilldelas någon form 
av följebåt/säkerhetsbåt. Under våren 
2021 är inriktningen att vi införskaffar ett 
antal Pioner-båtar, en enkel och tålig båt, 
drygt 4 meter lång med max fart på 24 
knop. Denna båttyp används redan vid 
sommarskolan Märsgarn. 

Med fler RS Quest, totalt över 40 
stycken öppnas möjligheten till en årlig 
SVK Regatta och detta skulle då bli ett 
efterfrågat komplement till Sjövärns-
kårernas Rikstävling.  

Text: Mats Hansson,  
generalsekreterare

https://www.sjovarnskaren.se/webshop/
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Posttidning B

DET HÄR NUMRETS PROFIL är  
Linnea Stake, känd bland sjövärns-
kårister och en given profil. Vi börjar 
från början.

Första sommarskolan? 
– 1996 började jag Grundkursen på  

Märsgarn 2. För mig var det lika självklart 
att börja Sjövärnskåren när jag var 15 år 
som att börja skolan när jag var 7 år. Jag 
minns att jag de första dagarna undrade 
hur jag skulle orka med mina kamrater 
under fyra år eftersom det inte fanns i 
mitt medvetande att jag inte behövde gå 
alla kurser. Det slutade med att det var 
det bästa jag har gjort och har gett mig 
nära vänner för livet, säger Linnea.

Fortsättningen: instruktör? Erfaren-
heter?

– Jag har genomfört samtliga ungdoms-
kurser inklusive LK på Märsgarn men 
även genomfört en mängd olika utbild-
ningar för att bli SVK-instruktör. Jag 
har arbetat under många sommarskolor 
på Märsgarn, som förman, instruktör, 
kurschef och USKIMF – Uppbörds  
Skeppare Intendentur Materiel Förråd.  
Jag tycker dock att det är viktigt att 
poängtera att ungdomsverksamheten 
inte bara bedrivs på sommarskolorna.  
Jag har varit instruktör på hemorts-
utbildningen i Stockholm fler år än vad 
jag vill räkna, de senaste åren har jag  
ansvarat för att genomföra PK hemort. 
Det är en fantastisk känsla att lyckas nå 
fram till eleverna och hjälpa dem att 
växa!

Vad har du gjort mer i Sjövärnskåren?
– Jag har gjort allt från att ha varit 

ungdoms- och informationsansvarig i 
riksförbundet till att i olika kårer varit 
klubbmästare, sekreterare, vice ordförande 
och nu senast ordförande i Sjövärnskåren 
Stockholm. Sedan kan man lägga till 
otaliga projekt såsom Sjövärnskåren 
Stockholms 100-årsfirande på  
Skeppsholmen, studieresa till Göteborg 
och Volvo Ocean Race med över 50 ung-
domar och flertalet rikstävlingar som 
deltagare, lagledare och tävlingsansvarig. 
Jag har också haft förmånen att få åka 
som följebefäl med fem ungdomar på 
ISCA-regatta i Mumbai, säger Linnea.

Varför lägger du tid på detta?
– Sjövärnskåren har gett mig så 

mycket – ett mycket speciellt kamratskap 
och upplevelser som jag aldrig hade fått 
annars och som har format mig. För att  
inte tala om all den erfarenhet av projekt-
ledning, undervisning, frivilligförsvaret, 
krisberedskap, att handskas med både 
arga och glada föräldrar samt förståelse 
för att det mesta går att genomföra med 
vilja och engagemang. Kan jag göra 
något för att ge tillbaka eller hjälpa 
Sjövärnskåren så att fler kan få ta del av 
den fantastiska verksamhet vi har så  
känner jag att jag måste göra det.

Du är ordförande i Stockholm, hur 
har pandemin påverkat verksamheten?

– I princip all verksamhet ställdes in 
i våras. Vi har genomfört styrelsemöten 
via digitala lösningar och fokuserat 

mycket på vad vi kan göra för våra 
medlemmar för att på något sätt skapa 
något mervärde av Sjövärnskåren trots 
pandemin. Vi har samlat in uppgifter på 
medlemmar som ville hjälpa till i våras och  
vidarebefordrat till Länsstyrelsen. Under  
hösten har vi startat navigations utbildning 
för vuxna på distans och i september  
har vi tillsammans med Södertörns 
Sjövärns kår genomfört helgutbildningar  
på Märsgarn för max 40 ungdomar då  
de fått pröva att segla RS-Quest, öva sjö - 
manskap, navigering och att köra 700-båt.

Vad säger du om Sjövärnskåren?
– Det jag säger till mina elever, men 

också styrelsekollegor när de säger att  
”Sjövärnskåren borde göra något”. Sjö-
värnskåren är inget mystiskt högre väsen, 
det är vi, du och jag, som är Sjövärnskåren, 
så ser vi att något behöver göras så är det 
upp till oss att göra det. Med den devisen 
har vi uppnått mycket och det tänker vi 
fortsätta med! Det säger Linnea. 

Text: Per Lunqe

Linnea Stake som instruktör på Märsgarn 2007.  
Foto: Privat

Profilen 
Linneas självklara devis:  
Det är upp till oss!

https://www.sjovarnskaren.se/

