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Ett vErksamhEtsår går fantast- 
iskt fort och det ”lackar” snabbt mot  
jul. Det gångna året har, liksom förra  
året, på många sätt varit ganska dram- 
atiskt med anledningen av den ökade 
säkerhetspolitiska spänningen i vår 
del av Europa. 

Det försämrade omvärldsläget har, 
enligt min uppfattning, bidragit till att  
intresset för frivilligverksamheten ökat.

Det har varit ÖB-skifte. svk tackar  
sverker Göransson och önskar nye ÖB,  
General micael Bydén, välkommen 
och ser fram emot ett gott samarbete.

Utbildnings- och övningsverksam-
heten har varit omfattande och av hög  
kvalitet. tack för det. Jag vill dock att  
vi lägger ”mera krut” på vuxenutbild- 
ningen samt att vi, om möjligt, försöker  
komma igång med den fartygsförlagda  
verksamheten tidigare på våren. 

Den riktade rekryteringen mot 
hemvärnsuppgiften är effektiv och 
prognosen pekar på att svk som 
helhet uppnår, det av ProdFriv, 
satta rekryteringsmålet. Bra jobbat, 
fortsätt så! många intresseanmäln-
ingar inkommer och det är väldigt 
glädjande men det allra viktigaste 
är de frivilligavtal som vi får ut av 
intresseanmälningarna. Just nu är det 
för få kårer som bidrar till att svk 
når rekryteringsmålet. Flera kårer be-
höver därför öka rekryteringstakten 
så att vi går i mål med att bemanna 
de ”marina” avtalsbefattningarna i 
hemvärnet senast 2018.

Årets konferenshelg samlade 
många deltagare. vi fick bra informa-
tion om marinen av Prodm sC kom-
mendör Fredrik Palmqvist. ram- 
avtalet mellan svk och Fm diskuter-
ades liksom frivilligbefattningar. 
kårernas representanter redovisade 
genomförd verksamhet och vilka 
mål de jobbat med under året. Det är 
en omfattande verksamhet med hög 
kvalitet som bedrivs inom svk. 

Ordförandekonferensen fokuser-

ade i år på de treåriga uppdragen 
från myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (msB). Det är nu 
viktigt att varje kår, utifrån sina 
förutsättningar, analyserar vad kåren 
kan ställa upp med för resurser för 
att på bästa sätt tillgodose msB:s 
behov inom ramen för krisberedskap 
och svåra påfrestningar på samhället. 

Ta gärna en diskussion med er 
länsstyrelse och teckna beredskaps-
avtal. Ungdomsledarkonferensen 
diskuterade bl. a ungdomsutbildning 
i vid bemärkelse och lämnade förslag 
på hur vi ska gå till väga för att få 
till en dubblerad elevomgång vid en 
sommarskola 2018. valberednings-
konferensen följde delvis ordförande-
konferensen, men fokus låg naturligt-
vis på valberedarens arbete och 
uppgifter.

Snart är det jul och överst på min 
önskelista står att svk når de viktig-
aste milstenarna 2018. Dessutom 
önskar jag att fler kårer tecknar be-
redskapsavtal med sina länsstyrelser.

stort tack för allt fint jobb under 
året och ha en riktigt God jul och ett 
Gott Nytt år.

Ledaren 
Ställ upp för MSB!

Text: Bengt Kristiansson,  
Förbundsordförande 
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sar-ÖvNiNGar är en växande verksamhet i sjövärns-
kåren, ofta i samverkan med civila myndigheter. i slutet 
av september genomförde sjövärnskåren i roslagen en  
sar-övning i området kring Yttre hamnskär, på 
rosländska: Yttra hamnskär. 

i kårens stridsbåt 104 befinner sig besättningen för 
dagens övning. Det är typiskt höstväder, lite gråmulet 
och det är regnstänk i luften. kulingen har avtagit och 
det är behagliga 6 meter per sekund.

Besättningen är hemmastadd i de vatten stridsbåten 
går fram och färden går säkert till hamnskär. Där ligger 
svk Gråskär som gått upp från Oxelösund och svk 
södermanland.

i sar-övningen deltar också svk räfsnäs. sjörädd-

Hiorten på rätt köl igen

Lyckad mässa för Kalmarsunds SVK

BärGNiNGEN av skolfartyget hiorten som i slutet av 
april sjönk vid kaj på förvaringsplatsen vid vasaskjul i  
karlskrona blev lyckad. Efter lyft och länspumpning 
flyter hon återigen.

Bärgningen var lyckad och medlemmar i Blekinge 
sjövärnskår har jobbat hårt med att rädda utrustningen 
ombord. hela fartyget har sköljts i färskvatten och sedan 
torkats och vårdats.

Det blev dock ingen segling med hiorten i år. i stället 
har fartyget fått en rejäl översyn, detta för att förhindra 
att hon sjunker igen. Nu siktar sjövärnskåren i Blekinge 
på 2016 och nya seglatser med ungdomarna i kåren.

hiorten är en rekonstruktion av ett original från 1600- 
talet och ägs av Blekingen sjövärnskår. hon används 
huvudsakligen för utbildning. 

Text: Per Lunqe

DEt BlEv EN riktigt bra och lyckad mässa och rekryt-
eringsdag då kalmarsunds svk var med på Öland till- 
sammans med det marina hemvärnet och andra frivillig- 
organisationer.

– vi fick väldigt många besök där vi stod bredvid 
marinbasens rekryterare, säger kårens ordförande,  
anders svensson.

men det är inte bara bra event som för kalmarsunds 
vidare.

– vi har bra fart på ungdomsverksamheten också.
Under hösten har ungdomarna pluggat på förarbevis. 

Båtarna är upptagna och har fått underhåll. 67 vuxna 
medlemmar ser nu fram emot vinteraktiviteter.

Text: Per Lunqe
Foto: Anders Svensson

Almedalen ombord
EFtEr FÖrsta hÖstNUmrEts utgivning nås redak-
tionen av det så kallade 42-bladet med besök ombord på 
ett av sjövärnskåren Gotlands fartyg svk 13 hoburg. 
Fartygschefen Christer Wallin visar runt på hoburg som 
ligger vid kaj under almedalsveckan. 

Det var ett populärt fartyg att besöka, inte bara för 
skribenten Bertil Olsson, utan även för besökare i 
almedalen. väl ombord får Bertil Olsson en guidad tur 
och en hel del information om fartyget. 

Fartyget hämtades av Gotlandskåren i januari förra 
året från karlskrona och Försvarsmakten. Efter 17 timmars  
tur låg hon vid kaj i Fårösund. hoburg har sedan dess 
använts flitigt av sjövärnskåren såväl vid kurser, utbild-
ning och övningar. hon är också ett utmärkt redskap för 
att transportera personal till och från Gotska sandön. 

Text: Per Lunqe

SAR i Söderarms skärgård
ningen är också där. trossfärjan 655 arN från roslagen 
likaså. 

scenariot är brand ombord. Och övningsledningen 
spelar med stress. När branden släcks dyker nya moment  
upp, en fritidsbåt står på grund i övningsområdet. Fritids- 
skepparen är överförfriskad.

En lärdom de övade tar med sig till nästa gång är att 
ordna med flygunderstöd i tid. Detta begrundades i bastu- 
badet som avslutade övningen. Därefter firades svk 
roslagens 10-årsjubileum där generalsekretaren John 
Fritsch deltog med fru. Det blev en guldkantad kväll med 
många fina tal.

Text: Thomas Olheden, SVK Roslagen

Det blev segling också för ungdomarna. 
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Bogserbåt typ Hector
Den svenska marinen behöver 
bogserbåtar för tyngre uppdrag och 
assistans utomskärs. att kunna bogs- 
era längre sträckor och att kunna 
bryta isrännor för ubåtar ut ur hamn 
är exempel på uppdrag som de två 
nya bogserbåtarna ska kunna utföra, 
skriver sjöfartsnyheter.

med en dragkraft på över 30 ton 
och en mycket hög manöverförmåga  
tillför bogserbåtarna helt nya för-
mågor till marinen.

Bogserbåt Hector anskaffas i en 
gemensam upphandling av Fmv och  
Defence materiel Organisation, DmO, 
i nederländerna. De två fartygen, Hms  
Hector och Hms Hercules, kommer 
att tillhöra marin basbataljon och dess  
ekipagekompani. ett fartyg baseras i 
karlskrona och ett på muskö.

Upphandlingen vanns av Damen 
shipyards i nederländerna och far-
tygen byggs vid Damens varv Galati i 
rumänien. Fartygen inklusive utbild- 
ning, dokumentation och reservmateri- 
el kostar marinen 13.6 miljoner euro.

Bogserbåt typ Hector bygger på en  
beprövad konstruktion från Damen 
shipyards som tidigare byggt 180 far- 
tyg av grundmodellen asD 2810 och 
levererat dessa över stora delar av 
världen. De svenska bogserbåtarna har  
fått modellbeteckningen asD 3010 iCe  
eftersom stäven fått en annan lutning 
för bättre isbrytarförmåga. 

Alla kuststationer kvar längs norrlandskusten

Stridsgas vid krigsvrak på Västkusten

kUstBevakninGens alla fyra sta-
tioner längs norrlandskusten blir kvar. 
De finns i Örnsköldsvik, Härnösand, 
Hudiksvall och Gävle. Beslutet togs 
av kustbevakningens generaldirektör 
Lena Jönsson.

kustbevakningen kommer att för-
ändra sin organisation och mindre 
kuststationer som i Örnsköldsvik och 
Hudiksvall har varit hotade, men de 
blir kvar.

– vår verksamhet bedrivs till sjöss 
och att ha större kuststationer med 
fler kustbevakningstjänstemän ger en 
flexibilitet i planeringen. Det gör att vi 
på ett bättre sätt kan säkerställa  
beredskapen för miljöräddningstjänst 
till sjöss och vår övriga verksamhet, 
säger Lena Jönsson till P4 väster-
norrland.

vid enheten 
i Örnsköldsvik  
kunde de an- 
ställda andas 
ut. i dag 
bemannas 
stationen av 

FÖrHÖjDa Halter av arsenik har 
mätts upp runt sjunkna krigsvrak 
utanför måseskär på västkusten. nu  
ska vraken filmas med undervattens-
kamera för att fastställa om det finns 
senapsgas ombord.

– Det är mycket som tyder på att 
det kan finnas kemiska stridsmedel  
kvar i vraken, säger Ulf Olsson, sjö-
mätningschef på sjöfartsverket, till tt.

Det är bottenprover som tagits i 
området runt måseskär som stärkt 

åtta kustbevakare, från 2018 blir det 
fem.

– vi har känt oron och det har ju  
handlat om ett hot att vi skulle tvingas  
flytta, säger Gustav Hägglund som 
jobbat inom kustbevakningen sedan 
2007.

Längs norrlandskusten blir station-
erna kvar, men söderöver flyttas och 
slås stationer ihop. kuststationerna 
i Furusund och vaxholm blir en. ny 
lokalisering utreds. kuststationen i Gryt  
flyttas till Västervik. Kuststationen i 
Höllviken flyttas till Malmö och bildar 
med kuststationen i Helsingborg den 
nya kuststationen malmö. kust- 
stationen simrishamn avvecklas 
liksom skärhamn.

Kustbevakningen  
fortsätter sanera 
olja i nya organisa-
tionen. Alla fyra 
stationerna på 
norrlandskusten blir 
kvar. Foto: KBV

indikationerna på att vraken som 
sänktes efter andra världskriget varit 
lastade med bland annat senapsgas.

– Det förekommer betydligt högre 
halter av arsenik runt vraken än vad 
som kan anses normalt. Det kan i sin 
tur tyda på att det handlar om dump-
ade stridsgaser eftersom de ofta 
spetats med just arsenik.

sjöfartsverket och Försvars- 
makten har filmat i området men 
man har ännu inte fått några direkta 

bildbevis på att det finns senapsgas 
i vraken.

Dykare gör sitt jobb. Foto: Per Lunqe
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KBV 477 rammad
en mOtOrBåt med misstänkta 
smugglare har rammat kustbevak-
ningens ribbåt kBv 477 som opererar 
i grekiska och turkiska vatten. ram-
ningen ägde rum utanför ön Lesbos. 
De misstänkta smugglarna var i en 
motorbåt på väg i hög hastighet mot 
turkiet när kBv 477 gick upp bredvid 
och etablerade kontakt.

efter ett flertal försök att med ljud- 
och ljussignaler stoppa motorbåten 
återstod bordning. De misstänkta 
smugglarna rammade då kBv 477, 
innan kustbevakarna grep två per-
soner ombord.

UnDer Den multinationella övningen  
triden Juncture med 36000 soldater, 
sjömän och civila från 30 nationer 
var en svensk bordningstropp med ur 
amfibieregementets bevakningsbåt-
kompani. 

Övningen har flera syften, skriver 
amfibieregementet på Försvars-

inFOrmatik är På väG in på bred- 
are front i sjöfarten. Det kan öka 
effektiviteten, minska utsläppen och 
göra livet drägligare ombord, skriver 
sjöfartstidningen.

 vid ett seminarium på Lindholmen  
i Göteborg diskuterades maritim 
informatik. 

Svensk idé kan minska risken för kollisioner

en svensk iDé om hur fartyg ska 
kunna byta information med varandra  
kan vara på väg att revolutionera för-
utsättningarna för sjöfarten världen 
över. Projektet, som leds av sjöfarts-
verket, får från eU-kommissionen 
21 miljoner euro för att testa idén i 
verkligheten.

sjöfart är i stora delar av världens 
havsområden helt oreglerad. informa- 
tion om vilken rutt ett fartyg planerar 
att färdas efter, finns bara hos det 
aktuella fartyget och stannar oftast 
där. 

Svensk bordningsstyrka i multinationell övning

Informatik framtiden för sjöfarten

maktens hemsida. Det är ett sätt för 
allierade och partnerskapsländer att 
gemensamt öva och utveckla olika 
fredsfrämjande uppgifter med land, luft 
och marina förband. triden Juncture 
möjliggör också tillfälle att öva och 
träna natos snabbinsatsstyrka, nrF.

Bordningsstyrkan har tidigare övat  

– Det är som att lägga ett pussel 
där många bitar inte verkar passa 
och det mesta består av himmel. 
alltså inte helt enkelt, sa richard 
Watson, professor i Georgia och på 
viktoria swedish iCt.

marin informatik är en av de snabb- 
ast växande grenarna inom maritim 

tillsammans med nederländska en- 
heter med gott resultat. Under övningen  
deltar förutom personal 60 fartyg 
och ubåtar, 140 flygplan. Övningen 
leds av italien, Portugal och spanien 
och genomförs i flera länder. Sverige 
deltar förutom med bordningsstyrkan 
från amf 1 med stridsflyg från F21.

forskning och enligt arrangörerna 
av seminariet en av de viktigaste 
frågorna för sjöfarten i framtiden.  
informatik handlar om hur information 
delas, tas emot, bearbetas och på 
vilket sätt det kan öka effektiviteten, 
säkerheten och den ekologiska håll-
barheten inom branschen.

KBV 477 rammad i hög fart utanför Lesbos. Foto: KBV

men projektet 
StM (Sea traffic 
management) som 
leds av sjöfartsverket 
ska ändra på det. 

– Genom att  
kunna byta informa-
tion med omkring-

liggande fartyg om vilken rutt man 
planerar att färdas skulle risken för 
kollisioner till sjöss kunna minska 
rejält. inom detta område ligger 
flygtrafiken långt före sjöfarten, 
säger magnus sundström som leder 
stm-projektet på sjöfartsverket till 
statskoll.se.

Från 2017 till 2018 ska systemet 
testas och utvärderas på 300 fartyg 
och i tio hamnar runt om i europa. 
Det blir två särskilda testområden, 
ett i svenska vatten och ett i medel-
havet. idén ska vara operativ 2020.  

STM på skärmen.  
Foto: Sjöfartsverket
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Saknade i kikaren –
när det är kris på Mysingen
Kris på Mysingen, då är Sjövärnskåren spindeln i nätet vid en tillämpad utbildning med flera myndigheter.

FrEDrik tiilama samlar ungdom- 
arna från sjövärnskårerna i stockholm  
och på södertörn i en lektionssal på 
märsgarn. De ska vara figuranter 
nästa dag i en stor utbildning som 
är en del av msB:s krisberedskap. 
Ungdomarna räcker upp handen när 
Fredrik bockar av närvaron.

– Och ni kommer att få 24-timmars 
rations, säger han.

– Jaa! 

SöDeRTöRn ORDnAR
Det är 23 ungdomar och de ska imorgon 
köras ut på öar runt mysingen, en 
fjärd i stockholms skärgård. De ska 
markera strandsatta från den i spelet 
havererade 340:an som försvunnit 
från radarskärmar under flygning 
från visby till Bromma. Ungdomarna 
spelar en nyckelroll och de har en rad 
i säkerhetsgenomgången. Det kan 
vara halt på klipporna. 

södertörns sjövärnskår planerar 

och leder denna tillämpade utbildning.  
Genom msB går medel från 2.4- 
anslaget. sjövärnskåren driver varje 
år en större utbildning eller övning. 
tidigare år har krisberedskap övats i 
Gryts skärgård, utanför Göteborg, på 
Gotland och i härnösand.

Det stora momentet denna helg är  
eftersök. Flera enheter ur sjövärns-
kåren, hemvärnet med marina upp- 
gifter och Frivilliga Flygkåren tränar 
sin förmåga tillsammans med kust-
bevakningen och sjöfartsverket. Bil-
kåren är behjälplig med transporter.

On SeA COMMAnDeR (OSC)
JrCC, larmcentral utanför Göteborg 
för bl. a. sjöräddningen, larmar ut 
enligt scenariot och helgen är igång. 
Jag följer med södertörnskårens 
fartyg huvudskär med Janne spång 
vid rodret. med är också marcus 
strandepil och Cesare righetti som 
gör en film åt sjövärnskårernas riks-

förbund. Faktum är att det inte finns 
någon anledning att klaga på vädret. 
tio grader plus, sol och vindstilla. 
Filmarna går runt med sina kameror 
och får vykortsbilder.

inne i huvudskär sitter Pär Flyghed  
som är On sea Commander denna 
helg (JrCC delegerar till lämpligt far- 
tyg på plats att leda insatsen). han 
sitter med sjökort, vhF kanal 15 och  
rakel. Pär är spindeln i nätet och han 
har till sitt förfogande vid eftersöket ett  
flertal enheter. Det är s&r-helikoptern 
lifeguard 005 från sjöfartsverket, 
flygplan från Frivilliga flygkåren och 
kustbevakningen. Det är fartygen 
hoburg, Östhammar, märsgarn, 
Gråskär och det är flera stridsbåtar. 

DIRIgeRAR OM 
längst upp, över bryggan på huvud-
skär sitter lars andersson med 
kikare. inne är radiotrafiken tät 
och hanna sjöberg från Gotlands 

Urban Arkelid spanar från östhammar.
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Saknade i kikaren –
när det är kris på Mysingen

sjövärnskår för logg. Eftersöket är 
igång, vattnet är kallt och det är  
bråttom att hitta överlevande. Enhet-
erna söker vid strandkanter.

– Då ska vi dirigera om Östhammar.  
De ska bunkra först, säger Pär Flyghed.

söket fortsätter. huvudskär ligger 
nu mitt på södra mysingen. 14:17 går  
radion igång igen. Besättningen på 
lifeguard 005 meddelar att vinsch-
övning är avslutad. Enheten fortsätter 
söka. hoburg anropar OsC, On sea 
Commandern Pär Flyghed: ”vilken 
del av mysingen avses?” svaret blir kort:  
”Norra delen.” 14:55 tackar lifeguard 
005 för trevlig övning och går tillbaka 
till basen utanför Norrtälje. 15:00 
kommer ett meddelande från kBv 
031 att oljeskyddsövningen startar.

OLjeSKyDDSöVnIng
En stridsbåt lägger till vid huvudskär.  
Filmarna och jag omgrupperar. vi 
går nordväst till en del av Gålö där 
några figuranter upptäckts. Det tycks  
inte gå någon nöd på dom. strids-
båten har nu blivit blågul, är med i  
övningsledningen och Fredrik tiilama  
ser till att stridsbåten och besättningen  
går omkring i övningsområdet.

vi tar ett svep till kBv 031 som 
ligger vid märsgarn med babords-
länsen ute. Där ska i ett skarpt läge 
olja samlas in. andré af Forselles är 
styrman ombord. han har stor nytta 
av inte bara fartyg från sjövärnskåren 
vid ett utsläpp utan också av händer 
och fötter. att sanera olja är ett tungt 
arbete. Fartyget är lika rent som olja 
är smutsigt. skor av innan man ger 
sig upp på blänkande lejdare. 

stridsbåten drar ett streck till Berga  
där besättningen på Östhammar 
bunkrar. vi går ombord och är snart 
ute på eftersök. Urban arkelid och lars  

Palm blickar mot stränderna med kik- 
are. Urban arkelid meddelar OsC: 
”Då har vi tagit Gålölandet” han får 
syn på något. skyltar? människor? 
”Det är skyltar.” OsC: ”Jag bedömer att  
det finns tio personer kvar i området.”

eTT AnSIKTe
Eftermiddagssolen är varm. inne på 
bryggan i Östhammar lyser mahognyn  
gul. Urban och lars fortsätter söka. 
Urban får syn på något: ”Där är ett 
ansikte,” och ”där sitter någon och 
hukar.” han meddelar OsC som 
dirigerar en stridsbåt till platsen.

hur känns det att hitta en saknad 
vid ett eftersök?

– Det är en skön känsla, säger Urban.
Dag två är det summering på 

märsgarn. Övningen gick bra. anders  

Johansson som är styrelseordförande 
i sjövärnskåren menar att detta är ett 
bra tillfälle att visa vad kårerna kan göra.

– vi har förmåga och när vi visar 
det blir vi efterfrågade. När det 
händer finns vi där.

Nu fortsätter samarbetet med 
myndigheter.

– vi går vidare från det vi har idag 
med msB och länsstyrelser, säger 
anders Johansson.

Och detta var ett tillfälle för 
sjövärnskåren:

– vi måste visa vilken nivå 
vi ligger på och vilken resurs vi 
utgör samt genomföra övningar, 
säger John Fritsch, generalsekreterare 
i sjövärnskåren. 

Text och foto: Per Lunqe

Fredrik Tiilama ansvarar för ungdomarna.

On Sea Commandern Pär Flyghed hade med skärmar och radio koll på läget.

« Vi visar 
vilken 
nivå vi 
ligger på »

Olle Meier ser till att maskinerna fungerar.



8 – Sjövärnsposten 4, 2015

Säkerheten i första hand 
Det är inte varje dag man på nära håll får se en räddningshelikopter hovra i luften och vinscha upp personer som 
hamnat i ”sjönöd”. en dag under årets Känsöläger kom Search And Rescue-(SAR-)helikoptern och Sjöräddningen 
på besök för att delta i lägrets sjösäkerhetsövning. 

säkErhEtsaNalYs är en av hörn-
stenarna i förberedelserna inför en 
övning för att tillse elevernas mående 
och väl. En del i säkerhetstänket är 
också att eleverna får teoretisk utbild-
ning och därefter praktiskt öva olika 
nödsituationer relevanta för verksam-
heten. att vara förberedd inför det 
oväntade ger en känsla av säkerhet i 
sig. För sjövärnskårens del handlar 
det till exempel om kapsejsning, att 
ta sig i och ur livflotte, Första hjälpen, 
lägga första förband och hantering av 
bår. varje år på sommarskolan känsö 
hålls en sjösäkerhetsövning som ledar-
skapskursen (lk) förbereder och 
genomför för Grundkursen (Gk). lk 
får på detta sätt övning i att planera och 
utföra en större övning och får inse 
utmaningen i att ha många personer 
involverade. 

KRAFTIg SMäLL
Det är dags för årets sjösäkerhets-
övning. Det hela börjar med att lk 
håller en kortare teoretisk genomgång  

för Gk om sjösäkerhet och vad man 
gör om något inträffar (brand, kolli-
sion, grundstötning) som gör att man  
måste överge fartyget. Därefter är det  
dags för Gk att ta plats längs kajen för  
förevisningen. Under tiden har fem 
elever ur lk tagit plats i en stridsbåt 
90h, som nu lägger ut från kaj. helt 
plötsligt hörs en kraftig smäll och vi  
ser hur mörk, tjock rök kommer upp 
från de aktre delarna av fartyget. strax  
därefter slår stora eldslågor upp och 
någon ropar ”Brand i maskin”. Det är  
febril aktivitet ombord, en person 
larmar och övriga försöker släcka 
branden med hjälp av brandsläckare. 
En person får tag i en hink med rep 
fäst i handtaget, sänker ner den i 
havet, hissar upp den och häller ut 
över däck för att kyla det. 

HeLIKOPTeRn näRMAR SIg
larmcentralen meddelar att hjälp är  
på väg, men nu är branden utom kon- 
troll och det står klart att besättningen  
måste överge fartyget. livflotten sjö- 

sätts och alla utom en person lyckas 
ta sig i. Den sista personen tvingas 
hoppa direkt i havet. Personerna i liv- 
flotten ser till att hela tiden ha ögonen  
på personen i vattnet. Någon knapp 
minut därefter hör vi ljudet av rotor-
blad närma sig, sar-helikoptern 
kommer till undsättning. Utan fördröj- 
ning påbörjas räddningsarbetet och 
ytbärgaren vinschas med stor preci-
sion ner till den nödställde i vattnet.

selen sätts på den nödställde och så  
börjar luftfärden upp till helikoptern. 
samma procedur upprepas för två av  
de nödställda i livflotten. resterande 
personer i livflotten undsätts av sjö-
räddningen, som nu också hunnit fram  
till olycksplatsen. Besättningen förs 
härefter till land där de undersöks 
ytterligare gällande eventuella skador 
de kan ha ådragit sig. Det visar sig 
snart att alla inblandade klarat sig 
utan en skråma!

RäDDA PeRSOneR I SjönöD
sjösäkerhetsövningen avslutades med  

Sjöräddningssällskapet på plats.
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Säkerheten i första hand 

en genomgång ledd av personalen i  
räddningshelikoptern och sjörädd-
ningen. Eleverna var nyfikna, ställde  
många frågor och lyssnade med stort  
intresse när personalen berättade om  
sitt uppdrag att rädda personer i sjö- 
nöd. För att ytterligare befästa kunskap- 
erna från sjösäkerhetsövningen fick 
Gk-eleverna senare samma dag prakt- 

iskt öva att hantera liv- 
räddningsutrust-
ning och att ta sig i 

och ur en livflotte. 
Det ligger 

mycket arbete i att 
förbereda och genomföra  

en sjösäkerhetsövning, men det är något  
som ger oroligt mycket till alla inbland- 
ade, så väl genomförande personal som  
åskådare. att ha förmånen att få både 
sar-helikoptern och sjöräddningen 
som medverkande är ovärderlig! 

Text: johanna Hedström, läkare  
och sjukvårdsinstruktör Känsölägret
Foto: Sebastian göthman

SAR-helikoptern
• 7 helikoptrar fördelade på 5 

baser runt om i sverige
• 15 minuter beredskap 24/7 

året runt
• Helikopterns räckvidd är 90 mil 
• med maxfart 300 km/h nås 

den norska gränsen från  
Göteborg på 30 minuter

• Helikoptern ska vara på plats 
inom sverige på 60 minuter 
och inom 90 minuter på  
internationellt vatten 

• en helikopter kan ta upp till 18 
personer sittandes på golvet

• i Göteborgsområdet tas  
ca 150 larm emot per år

• Deras vanligaste uppdrag är 
medevac (evakuera sjuka från 
fartyg) samt sök efter  
personer i vatten och skog

Sjöräddningen, SSRS
• en frivilligorganisation som  

funnits i över 100 år
• 65 stationer runt om i sverige 

inkl. vänern, vättern, mälaren
• sjöräddningen har i sin utrust-

ning 226 räddningsbåtar och  
2 000 frivilliga

• Personalen larmas in via  
personsökare och har 15 min-
uters inställelsetid dygnet runt 
året runt

• Om fara för liv (sjukdom,  
olycksfall) till sjöss föreligger 
sätts ssrs in

• i Göteborgsområdet tas  
ca 100 larm emot per år

• ssrs står för 70 % av sjörädd-
ningen i sverige utan bidrag  
från staten

I väntan på räddningshelikopter.
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Inte bara ett jobb

”varFÖr marsChEra runt i uni-
form när du kan ligga på stranden?” 
är en återkommande fråga som åt- 
minstone jag får varje sommar innan  
jag tar mitt pick och pack och beger 
mig mot stockholms skärgård. Frågan  
är legitim. varför jobba istället för att 
njuta av sin ledighet? men jag tror att  
jag talar för de allra flesta av oss in-
struktörer när jag hävdar att det vi  
gör på märsgarn inte bara är ett jobb.  
Det är ett spännande äventyr som för- 
visso kan vara påfrestande, men som 
i det stora hela är oerhört givande. 

BeLönIngen STöRRe 
vi bär ett stort ansvar. Förutom att 
värna om elevernas säkerhet är det 

Vi kommer från olika platser. Bor och verkar på olika håll. några studerar,  
vissa jobbar civilt och andra är Försvarsmaktsanställda. Det finns mycket  
som skiljer oss åt, men en sak har vi instruktörer gemensamt – kärleken 
till Märsgarns sommarskolor.

Instruktörens belöning, raska tag i valbåten.

vår uppgift att bana vägen för utveck-
ling. Det är inte alltid en enkel upp-
gift. att vara pedagogisk och hålla god  
min alltmedan man genomför påfrest- 
ande övningar kan vara krävande och 
uttröttande. långa dagar och nätter till  
havs eller skogs tär på en, men det 
fantastiska med den verksamhet vi  
bedriver och verkar inom är att belön- 
ingen alltid är större än uppoffringen. 

mot slutet av varje skola har Grund- 
kursen en så kallad ”slutövning” där 
eleverna och deras kunskaper kring 
det vi dittills lärt ut sätts på prov. 
Under övningen får de bland annat 
i uppgift att genomföra en långrodd. 
Det är ett tufft moment som pågår i  
ungefär fyra timmar och varje år är  

det flera elever som ställer sig tvek-
samma till huruvida de kommer klara  
av det eller ej. men det gör de.2  
samtliga kommer i mål och stoltheten  
över sin egen såväl som gruppens 
insats är påtaglig. att som instruktör 
få vara med hela vägen – från den 
dagen de för första gången kliver om- 
bord valbåten och tar sina första, 
klumpiga årtag till att de bara ett par 
veckor senare genomför en krävande 
långrodd – är alltigenom berikande. 

Grundkursens långrodd är bara 
ett exempel på de tillfällen då vi får 
ett kvitto på att den utbildning vi be-
driver på märsgarn ger fina resultat. 
Fortsättningskursens långsegling en 
annan. Praktikkursens nattnavigering  
är ytterligare en. samtliga av oss 
instruktörer, oavsett vilken kurs vi 
bedriver, har förstaparkett till den 
show som är elevernas utveckling. vi 
ser hur de går från att tveka till att tro 
på sig själva. Från att inte kunna till 
att kunna. Och det är en upplevelse 
utan dess like. 

en KäRLeKSFöRKLARIng 
märsgarn är en vacker plats. En liten 
diamant i stockholms skärgård. att 
spendera tre veckor på den ön är ett 
välkomnat avbrott från den bullriga 
miljö de flesta av oss annars befinner  
oss i. Det var kärlek vid första ögon-
kastet, och jag blir lika tagen varje 
gång jag återvänder. 

miljön spelar stor roll, men den 
främsta anledningen till att jag fort-
sätter att välja bort en del av min 
sommarledighet är alla fantastiska 
människor. kompetenta och engager-
ade kollegor. lärotörstande och entu-
siastiska elever. Det är tack vare dem 
som min roll som instruktör inte 
bara är ett jobb. Det är tack vare dem 
som jag kommer ta mitt pick och 
pack och bege mig mot skärgården 
nästa sommar igen – redo för ännu 
ett äventyr.  

 
Text och foto: Instruktör jennifer 
de Waard, Sjövärnskåren
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tisDaGEN DEN 23:E JUNi började 
vår resa mot staterna som bjöd på 
många dagar med strålande sol och 
ett fullspäckat schema. vi var fyra 
elever som möttes på Centralen, alla 
från olika delar i sverige. trots mycket 
strul på vägen kom vi slutligen fram till  
Newport Naval Base där vi blev varmt  
välkomnade av samtliga i Us staff.

Under första dagen fick vi lära oss  
om hur de olika länderna marscherar.  
vi tyckte alla att detta var väldigt 
roligt men även väldigt svårt då det  
var olikt från det svenska sättet. att  
alla länder använde sig av engelsk  
terminologi gjorde inte det hela mycket  
lättare heller. Priset av den mest under- 
liga excercisen tar kanadensarna 
hem då de till exempel lyfte upp 
benet i 90 grader vid varje kommando. 

SVenSKT gODIS OK
På torsdagen hade vi svenska elever 

en lyckad resa till USA bjöd på många äventyr och krafttag i kajak. Det blev också tid för besök i new york City.

ISCe 2015 – USA

vår presentation vilken var väldigt 
uppskattad och som följdes av många 
frågor. sjövärnskåren i sverige skiljer 
sig en del från resterande länder då vi 
tillexempel inte har gradsystem eller 
att vi inte tar in elever yngre än 15.  
som avslutning av presentationen bjöd  
vi på svenskt godis. Gott&Blandat var  
mycket mer uppskattat än Djungel-
vrål.

En av de aktiviteter som vi alla upp- 
skattade extra mycket var då vi åkte 
iväg och paddlade kajak. Det var en  
heldagstur där vi sammanlagt padd-
lade 7 miles. vi fick själva välja om vi 
ville paddla själva eller tillsammans 
med någon från ett annat land. En av  
de svenska eleverna hann med hela 
två ofrivilliga dopp och var inte ensam  
om det. Flera små vattenkrig längs 
vägen lättade även på stämningen. halv- 
vägs in i kajak-turen stannade vi upp  
för att äta lunch vilket bestod av mrE- 

påsar som faktiskt var väldigt goda. 

BROADWAy
En av dagarna fick vi även träffa 
några marinanställda som jobbade 
med att vakta Usa:s gränser till sjöss. 
vi fick gå ombord på två av deras 
båtar, testa deras utrustning, prata 
med deras sjukvårdare samt se och 
känna på några av de vapen som de 
använder.

Under resans gång hann vi även 
med en resa till New York City. Första 
kvällen spenderade vi på Broadway 
där vi såg Wicked, vilket varenda en 
av oss uppskattade otroligt mycket. 
En kadett från varje land fick även gå 
backstage efter musikalens slut vilket 
blir ett minne för livet för dem alla. 
inte alla som kan säga att de sjungit 
på Broadway. 

Dagen efter spenderas till att i 
mindre grupper gå runt i stan och 

Sjövärnskårister i USA: Från vänster Axel Lorentzon, Evelina Dahl, Malin Forsberg, Sofia Thomasson och följebefälet Markus Widborg.
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UPPDraGEN FråN msB i fram-
tiden och pågående samarbete med 
denna myndighet, planering av svk:s  
verksamhet, var kårerna står och det 
nya avtalet med Försvarsmakten var 
några av punkterna på dagordningen 
för ordförandena.

Dag 2 besöktes konferensen av 
kommendören Fredrik Palmquist, 
stabschef Prod marin eller chef för 
marinchefens stab. Fredrik Palmquist 
har också i sitt Cv ett förflutet som 
sjövärnskårist från Öresund. han 
sätter liksom marinchefen, ÖB och 
försvarsministern krigsförbanden i 
centrum. Fredrik Palmquist pratade 
om Gotland och möjliga hamnar på  
öns ostsida där han kan lägga till 
med sina fartyg. han gick in på det 
som måste göras efter den strateg-
iska timeouten och meddelade att 
korvetterna stockholm och malmö 
efter nyår kommer att ha dubbla 
besättningar.

nyA AVTAL
Det Fredrik Palmquist pratade mest 
om inför sjövärnskårens ledning och 
ordföranden, det var det nya avtal 
som ska undertecknas, mellan För-
svarsmakten och sjövärnskåren. 

vi tar ett helhetsgrepp, tänkte han  
och flera andra då. Nu, i augusti gick 
det kommande ramavtalet ut på intern  
remiss och remiss till sjövärnskåren. 

Det är många frågor som tidigare 
varit oklara som nu kommer att få sina  
svar i avtalet. vad händer vid skador  
under en övning? När seglar ett fartyg  
från sjövärnskåren under tretungad 
flagg? Under vilka villkor hyr För-

Konferenser med Sjövärnskårernas ordförande, valberedare och ung-
domsledare: Under en helg på hotellet Ariadne med 15 meter till Finlands-
båtarna diskuterades viktiga frågor som Sjövärnskåren står mitt uppe i.

uppleva New York. vi hann göra 
en massa saker, bland annat titta på 
9/11 memorial, top of the rock, 
Frihetsgudinnan, Central Park, air 
och space museet och en del andra 
saker. lite shopping fanns det också 
tid för såklart. Bussresan tillbaka var 
betydligt tystare än resan dit då alla i 
princip somnade så fort de satte sig i 
bussen. 

SIgneRAT OBAMA
The 4th of July, vilket var vår näst 
sista dag tillsammans med alla de 
andra länderna, var det på en lite mer  
formell middag med dans i officers-
mässen. Det bjöds på god mat, pris- 
utdelningar och fina tal. Under kvällens  
gång delades även ett mycket speciellt 
diplom ut. Ett av befälen i Us staff 
fick ett diplom för sin insats i frivillig 
verksamhet, underskrivet av President  
Barack Obama. inte ett öga var torrt 
när han skulle försöka hålla sitt tack-
tal trotts att det mestadels bestod av 
tystnad. middagen avslutades med 
dans kvällen lång och fyrverkeri för 
att fira 4th of July.  

resan har bjudit på extremt många 
upplevelser. allt från att se hur kust-
bevakningen jobbar och att besöka 
museum som Battleship Cove till att 
spendera tid i städer som Boston och 
Newport. vi har träffat underbara 
människor från 6 olika länder men 
ett land som vi alla klickade bäst med 
var kanada. Utöver ny vänskap har vi 
även fått mycket nu lärdom. Framför 
allt att ta vara på allt som sker runt om  
kring en, ”listen to the music around 
you” som en av de amerikanska 
befälen alltid brukade säga.  

Text: Markus Widborg
Foto: Privat

vi som åkte iväg på denna resan är:
malin Forsberg
evelina Dahl
Sofia thomasson
axel Lorentzon
markus Widborg – följebefäl

forts. ISCe 2015 – USA MSB på agendan 
när ordförandena 
träffas

svarsmakten fartyg? hur är det med 
arbetsmiljöansvaret? vilket skick ska 
sjövärnskårens fartyg vara i när de 
används av Försvarsmakten? 

sjövärnskårens generalsekreterare 
John Fritsch välkomnar detta ramavtal:

– Det har ibland varit tyckande från  
olika utgångspunkter. När ramavtalet 
blir sjösatt så slipper vi ha tidsödande 
och onödiga diskussioner runt vad 
som gäller eller inte. avtalet ska vara 
levande på så sätt att vi om något år 
kan finjustera så att det blir ännu  
bättre, säger han.

i skrivande stund kommer en 
workshop att genomföras som  
Fredrik Palmquist inbjuder till.

– Om vi har en fast rutin går det 
smidigare att samarbeta, sa Fredrik 
Palmquist.

eRFARenHeTeR AV MSB
men först på agendan för ordför-
andena stod samarbetet med  
myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, msB.

Christer Wallin från Gotlands sjö-
värnskår berättade om sina erfaren-
heter av msB. samarbetet med civila 
myndigheter började 2008 och då 
med öns Frivilliga resursgrupp, FrG. 
Det var utbildningskvällar och spel, 
verksamhet som snart blev handfasta 
övningar. han vände sig till ord-
förandena:

– Om ni får länsstyrelsen eller 
kommunen att nappa, lycka till! sa han.

Christer Wallin menade att  
tillämpade msB-utbildningar är ett 
bra tillskott till den verksamhet som 
sjövärnskåren driver. han berättade  
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om sar-övningar i mörker och 
oljeskadeskydd.   

BRA TILLäMPAD UTBILDnIng
richard Wendt, nybliven ordförande 
i sjövärnskåren södertörn, kommer 
i skrivande stund snart att vara med 
tillsammans med andra kårer i en 
msB-övning eller tillämpad utbild-
ning runt horsfjärden. totalt blir det 
100 deltagare och syftet är att öva 
samverkan med andra enheter.

– Det är en bra utbildning, tillämp- 
ad, sa John Fritsch och gick in på de 
medel sjövärnskåren sökt från msB.

Cykeln för dessa medel går på tre 
år som kommer från ett konto på 
msB som kallas 2.4-anslaget och ska 
ge samhället en bättre krisberedskap. 
När sjövärnskåren söker och senare 
genomför denna verksamhet är det 
också krisberedskap det handlar om. 
För åren 2016 till och med 2018 har 
sjövärnskåren sökt 3.5 miljoner  
kronor ur 2.4-anslaget.

Om samhällets krisberedskap upp-
manade John Fritsch ordförandena 
att ta kontakt med beredskaps- 
ansvariga på länsstyrelser och  
kommuner och han lade till:

– tala om vad ni har att komma 
med.

Olle andersson, vice förbunds-
ordförande pratade om uppgifter 
som väntar på att lösas.

– Övervakning olycksdrabbade 
områden, varning och avvisning av 
fritidsbåtar, eftersök av saknade båtar 
och transporter till öar vid kris.

lämpliga områden för utbild- 
ningar i bland annat oljeskadeskydd 
är nästa år Blekinge, 2017 Gotland 
och 2018 härnösand. 

Frågor som diskuterades om msB- 
inriktningen var avvägningen olje-
skadeskydd kontra övrig verksamhet 
och hur treårsplanen fungerar. Carl-
åke Nilsson, ordförande i Gävleborgs 
sjövärnskår berättade om tallolja som 
runnit ur en cistern i söderhamn och 
det efterföljande saneringsarbetet. 
För den kompetens han och andra 
sjövärnskårister har, sa han:

– man behöver inte FrG- 
kompetens för att köra båt. 

Text och foto: Per Lunqe

nio ordförande och ersättare på konferens om Sjövärnskåren.

Fredrik Palmquist (tv) Prod Marin och john Frisch, generalsekreterare Sjövärnskåren har ett avtal på gång.

Vänstra bilden: Bengt Kristiansson, förbundsordförande, höll ihop konferensen. Han uppmanade deltagarna 
att lära av varandra. Högra bilden: Anders Kallin (tv) och Richard Wendt var också med.
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varJE år GENOmFÖrs sjövärns-
kårernas rikstävlingar. tävlingarna 
står mellan de fem aktiva sommar-
skolorna och i år var västernorrlands 
sjövärnskår värd för tävlingen som 
gick av stapeln i härnösand. respekt-
ive skola ställer upp med ett lag om 
10 ungdomar och en lagledare. Ung-
domarna tävlar i grenarna segling, 
rodd, simning, livräddning, sjöman-
skap, navigation, sjukvård, signalering 
och lagkapplöpning.

InTe SnABBARe än RöSTen 
En erfarenhet från årets tävling är att  
inte lägga rodden som första tävlings-
gren. som alla sjövärnskårister vet, 
går en valbåt endast så fort, som coxen 
skriker högt. Eftersom lagledarna 
coxade sina lag blev det hesa laggenom- 
gångar redan från start. rodden 
vanns av känsö, där lagledaren 
naturligtvis blev hesast av dem alla.

Det fanns nog en och en annan 
seglare som önskat att man kunde 
skrika fram en segelbåt också. seg-

lingstävlingarna vanns av märsgarn 1,  
helt utan hjälp av sina röstresurser.

”DUTTA FenDeR” 
Den som hade väntat sig simtävlingar 
i stil med de man ser på tv, fick sig ett  
bryskt men kärleksfullt uppvaknande.  
simhallen i härnösand var stängd 
för underhåll, så simtävlingarna fick 
hållas i militärhamnen mellan en 
flytbrygga och en uppspänd tamp 
med fastknutna fendrar. De tävlande 
fick helt enkelt "dutta fender" i vänd-
ningarna. men vad gör väl det när 
stämningen är på topp och spänn- 
ingen är olidlig!

 i livräddningen fick de tävlande 
bärga varsin ofrivilligt utpekad funk-
tionär av icke (helt) utslagsgivande 
variation i längd och vikt. Funk-
tionärerna ikläddes dräkter vilket fick 
dem att, till färg och form, se ut som 
huvudrollsinnehavare i icke namn-
givet barnprogram för åldrarna 1-3 
med särskilt spektakulära färger och 
former. Efter blixtsnabbt simmande 

och varsamt men bestämt hanterande 
av sina nödställda, vann kungsholmen.  
Grattis till både tävlande och nöd-
ställd önskar tävlingsledningen.

SegRAnDe LAg 
sjukvårdstävlingen bjöd på frakturer, 
cirkulationschock och förstklassigt 
skådespel. Något annat som var först-
klassigt var sjukvårdsinsatsen från det  
vinnande laget där rut larsson, efter 
att noggrant ha kontrollerat att inget 
livsfarligt läge förelåg, ledde insatsen 
som en första klassens ambulans-
sjukvårdare. Grattis lungön.

Efter att ha skapat sig ett försprång 
i den avslutande lagkapplöpningen 
i patrulltävlan kunde kungsholmen 
hålla undan för de övriga lagen och ta 
hem segern både i patrulltävlan och 
totalt. stort grattis till årets sjövärns-
mästarlag från kungsholmen! 

Text: jan-erik Linell
Foto: eva Olstedt-Lundgren

hesa coxar i härnösand
Vid rikstävlingarna i Härnösand blev det inte bara nio grenar utan även coxar som efter rodden inte hade mycket 
röst kvar.

Från vänster, uppifrån och ner: Seglingstävlingen vanns av Märsgarn 1. / Valbåtsrodd med röststarka coxar. / Simning mellan flytbrygga och uppspänd tamp.
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hemvärnet 75!
hEmvärNEt FiraDE 75 år på 
kungliga slottet den 5 september och 
bjöd då in de frivilliga försvarsorganisa- 
tionerna att delta i en fanborg. sjö-
värnskåren fanns på plats genom 
sjövärnskåren stockholm tillsammans 
med svenska lottakåren, Försvars-
utbildarna, Frivilliga radioorganisa-
tionen, svenska Brukshundsklubben 
och Frivilliga motorcykelkåren. vid 

john Fritsch, Åsa Höglund,  
Sverker göransson och Linnea Stake.

FÖr kaDEttErNa genomfördes 
tävlingar, i år vann Norge knappt 
före Finland. Därmed lade de norska 
kadetterna återigen ett guld i sjö-
manssäcken. tidigare har de 29 guld 
och toppar därmed poängligan. En 
av dagarna var det öppet skepp, också 
på ubåten hms Uppland

”UTVeCKLA SIg SjäLVA”
Per Jenvald, chef för sjöstridsskolan, 
öppnade kadettmötet och poäng-

terade detta kadettmötes vikt för att 
skapa kontakter mellan ländernas 
försvarsmakter. han pekade också 
på möjligheterna för deltagarna att 
utveckla sig själva. Detta under  
tävlingar, seminarier och sociala 
sammankomster.

Bland tävlingsmomenten syntes 
allt från terränglöpning till simning, 
volleyboll och patrullbåtspaddling. 
Denna erbjöd deltagarna svalka i  
det annars varma vädret. 

Nordic Cadet Meeting i ystad
Vid årets tattoovecka i ystad hölls också i den skånska staden vid havet nordic Cadet Meeting, ett nordiskt 
möte som hållits årligen sedan 1948. I år var det svenskt värdskap för 350 nordiska kadetter, 100 fartygsan-
ställda och 50 landanställda ur marina enheter från nordiska länder. Fartyg anlände inte bara från norden utan 
även från Tyskland.

enTUSIASTISKA nORRMän
simningen var uppdelad i flera  
grenar, varav livräddning var den 
första. Publiken var med på noterna, 
men allra mest entusiastiska var norr- 
männen som viftade med flaggor, 
ringde i klockor, slog på trummor 
och hejade.

De finska simmarna tog hem sina 
grenar i vattnet, i simning var de över- 
lägsna. De norska supportrarna fick 
ett omnämnande för sitt agerande.

SeMInARIUM
terränglöpningen gick på i klimatet 
hårt underlag. 70 kadetter och några 
officerare deltog. masstart gällde och 
alla kom i mål, inga skador behövdes 
plåstras om.

Ett akademiskt seminarium genom- 
fördes. årets tema var officersutbild-
ning. Grupper av åtta kadetter från 
varje deltagande nation diskuterade 
hur de ser på sin utbildning.

i tävlingarna blev det följande 
resultat: Norge 21 poäng, Finland 19, 
Danmark 18 och sverige 12.

Text: Per Lunqe
Foto: nOCA Sjöstridsskolan

minglet efter fick vi också möjlighet 
att ta en sjövärnsgroupie med då-
varande ÖB sverker Göransson.

Text och foto: Linnea Stake

Det nordiska kadettmötet kan börja. 
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