C4 veckobrev
Vecka 019
Örlogssjömän och kamrater!
Veckan har fokuserat på de två kommande övningsveckorna. Marinen kommer
genomföra Swenex 20 istället för Försvarsmaktsövningen Aurora som är framflyttad.
Swenex 20 baseras på samma upplägg som Aurora, vilket innebär att Sverige är hotat
av annan nation i Östersjön och marinens uppdrag är att förhindra motståndaren att
ta terräng på fastlandet som angränsar till Östersjön och säkerställa Sveriges
försörjningslinjer till sjöss på västkusten.
Fjärde sjöstridsflottiljen kommer till huvuddel att avdelas till chefen för Tredje
sjöstridsflottiljen för att under hans ledning genomföra en kustförsvarsoperation i
Östersjön. Jag kommer att tilldelas minröjningsenheter ur Tredje sjöstridsflottiljen,
amfibiestridskrafter och ta med huvuddelen av våra logistikresurser samt vår
röjdykardivision för att genomföra en sjöfartsskyddsoperation på västkusten. Vår
landburna logistikenhet kommer att stödja amfibiestridskrafter och sjöstridskrafter
med logistik under Marinbasens ledning på ostkusten. Varför uppträder inte flottiljens
enheter tillsammans? – För att det inte löst uppgiften marinen står inför. Det är just
detta som är ett av marinens adelsmärken – flexibilitet, att kunna organisera
marinens förmågor i tillfälligt sammansatta förband för att lösa en uppgift.

Inte nog med det. I planeringsarbetet har jag och chefen för Tredje sjöstridsflottiljen
samordnat våra orderverk så att marinchefen enkelt kan flytta våra enheter mellan de
två operationerna om det krävs för att lösa uppdraget– även det är en del i den
flexibilitet som ska känneteckna en marin. Genom detta kommer fartyg och enheter
att med så liten tidsfördröjning som möjligt kunna ingå i eller stödja varandras
operationer.

Under kommande övningsveckor kommer det inte några veckobrev. Däremot kan ni
följa oss i media. På sociala medier, på Försvarsmaktens hemsida och genom
pressträffar med radio, tv och lokala tidningar.
Avslutningsvis – det är inte bara en övning. Genom marinens närvaro i Östersjön och
längs västkusten förstärker vi pågående sjöövervakningsoperation som syftar till att
hävda vår territoriella integritet. Även det ett av marinens adelsmärken – inom ramen
för pågående operationer genomför vi övningar.
Dessutom har ÖB i veckan provat Försvarsmaktens förmåga till gemensam
sjömålsbekämpning. HMS Härnösand och HMS Helsingborg från 4.Sjöstridsflottiljen
beordrades med kort varsel att bekämpa två sjömål tillsammans med robotenheten
och JAS-39 Gripen med robot 15. Bra jobbat!
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar dagligen till Försvarsmaktens stående operationer för
att försvara Sverige och våra intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Inom ramen för detta vidmakthåller och utvecklar förbandet sig genom rekrytering,
utbildning och övningar.
Kör så det ryker!
Jon Wikingsson, Flottiljchef

beredskaps
kontroll

Se filmen på Försvarsmaktens Youtube-kanal
eller på Forsvarsmakten.se (klicka på första bilden
för länk)

Hms trossö, här under
swenex 2012. i 2020-års
upplaga ombaseras hon
till västra sidans
salta vatten.

Uppdrag swenex
En nationell övning där försvaret av det egna territoriet och
svenska intressen står i fokus

HMS Sundsvall och HMS
Djärv dokumenterade rejäla
uppkast under Swenex 2013.

Dykare, Swenex 2018.
Nästa vecka är det dags att bada igen
i samband med
sjöfartsskyddsoperation utanför
Göteborg.

