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Omslagsbild
Alla tar i på Falken. 
Foto: HMS Falken

ALL NAVIGERING bygger på att man  
vet var man är, vart man ska och på färden  
dit undviker fasta och rörliga hinder.

Sjövärnskåren idag, har en god kunskap  
om sin position, både vi själva och omgiv - 
ningen ser oss och vet vilka vi är. Målet är  
definierat i våra styrdokument och årets 
passager av milstenar har genomförts med  
sikte på framtiden. Arbetet med att ana - 
lysera, värdera och välja framtida mål 
kommer att göras under dels 2019, men  
framförallt under år 2020, då den poli-
tiska inriktningen för perioden 2021 till 
2025 finns att läsa och begrunda. I detta 
målarbete har styrelsen ett mycket stort 
ansvar, men det kan inte göras utan att 
alla medlemmar och kårer också bidrar 
och ytterst väljer färdväg för en fram-
tidens Sjövärnskår.

Den stora utmaningen ligger i att upp-
täcka och undvika konsekvenser av fasta 
och rörliga hinder. Likt ett högt vattenstånd 
hjälper mot grundkänning, kan en god 
ekonomi hjälpa en att undvika verksam-
hetsgrynnor. Läget inom Försvarsmakten 
anges som bekymmersamt, man har idag 
anslag om cirka 1.000 miljoner kronor i 
veckan, vilket anges inte räcka. Behovet 
anges såväl i perspektivplaner, som av en 
del riksdagspartier till att vara det dubbla  
– dvs, cirka 2.000 miljoner kronor i veckan.

Sjövärnskårens verksamhet bygger på 
frivillighet och mycket ideellt arbete av 
enskilda på, ibland, udda tider. Detta ska 
vi fortsatt värna.

Utgifter för Sjövärnskåren är dels 
ersättningar för instruktörer, sommar-
skolornas direkta driftkostnader, vuxen-
utbildningens direkta driftkostnader och 
kostnader vid övningar. Det vi saknar är 
ekonomi för investeringar, anskaffning av 
mindre segelbåtar löses med fondmedel. 
För fartyg saknar vi idag en strategi för 
hur vi över tid ska finansiera nödvändig 
omsättning. Vidare så saknar vi strategi 
för hur vi ska finansiera nödvändig upp-
rustning av i första hand sommarskolan 
på Lungöns infrastruktur.

Sjövärnskåren har ett unikt problem då  
vi definieras av att vara i vattnet vid kust 
och hav. Pengar för att investera bör möjlig - 
göra att vi från 2021 kan påbörja omsätt-

ningen till nya och för verksamheten 
passande fartyg. Målsättningen ska vara 
att mer tid ska kunna ägnas åt navigering  
och därtill hörande verksamhet än åt  
administration och reparationer. En slut-
sats blir att fartyg ska vara kortare än  
15 meter och ta högst 12 passagerare. Nya 
fartyg möjliggör också att serviceavtal för  
vidmakthållande kan tecknas med civila  
varv. Fartygen ska utgöra en samhälls-
resurs för totalförsvaret och möjliggöra 
ett breddat uppdrag från Försvarsmakten, 
där då Marinen kan stå för en utvidgning 
jämfört med dagens situation.

Ett exempel på nytt ansvar som han-
terats dorskt är den nya lagen från 1 mars 
2018 (2017:1273). Den definierar för 
första gången var Sveriges gränser går. 
Det handlar om en utökning av Sveriges 
ansvar för angränsande zon till 24 nautiska 
mil från baslinjen och innebär att Sverige 
ska utöva nödvändig kontroll för att 
förhindra eller bestraffa överträdelser på 
svenskt territorium, inklusive territorial-
hav, av lagar och andra författningar som 
rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, 
och skydda fornlämningar.

Detta utökade ansvar har inte renderat 
nya resurser till marinen.

Fair Winds

Ledaren 
Fart över grund

Text: Håkan Rugeland,  
Styrelseordförande
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PÅ SJÖFARTSVERKETS branschråd i  
Göteborg diskuterades bland annat 
Sjöfartsverkets ekonomi och framtids
program.

Bland frågorna på agendan fanns 
också lotsfrågorna. Generaldirektör 
Katarina Norén informerade om att 
Sjöfartsverket undersöker möjligheten 
med fjärrlotsning och att man förhopp
ningsvis kommer att starta ett projekt 
tillsammans med forskningsinstitutet 
RISE.

– Såklart måste man diskutera vad 
man kan göra för att hjälpa fartygen  
ytterligare. På vissa ställen kanske man  
kan flytta lotspunkten. Att ta bort lots
arna helt riskerar däremot att bli dyrt 
då det kräver stora investeringar på land.  

HITTILLS HAR DET bara varit "nära på", 
säger Sjövärnskårens ordförande på 
Gotland, Kent Svensson om det första 
året med avtalet med Kustbevakningen 
om samarbete, till Sveriges Radio.

Avtalet mellan Kustbevakningen och  
Sjövärnskårernas riksförbund går ut på  
att de båda parterna ska kunna sam
arbeta kring särskilda miljöhändelser. 
De frivilliga i Sjövärnskåren ska kunna 
göra en insats, till exempel vid ett 
oljeutsläpp, med sina fartyg som ett 
komplement till Kustbevakningens.

Men det första året uteblev de 
riktiga utryckningarna; det stannade 
med utbildning och övning, säger Kent 
Svensson.

– Det räcker ju att det blir ett stort 
oljeutsläpp utanför Gotland. Vi har 
betydligt mindre 
djupgående 
fartyg än Kust
bevakningen om 
det driver mot 
land, säger Kent 
Svensson. 

Lotsarna är mycket kompe
tenta och duktiga och vi för  
regelbundet diskussioner 
med lotskåren, säger Katarina 
Norén, till Svensk Sjöfart.

Förutom lotsningen 
disku terades Sjöfartsverkets 
ekonomi och strategi fram 
till 2027 då Sjöfartsverket 
har som mål att effektivisera  
verk samheten med en 
miljard.

– Vi planerar också att 
genomföra en årlig höj ning  
av farledsavgifterna enligt  

index, höja lots avgifterna till full 
kost nads täckning och behålla miljö
incitamenten till minst 80 miljoner  
kronor men höja dessa så fort möjlig
heten finns, säger Katarina Norén.

I diskussionen om höjda anslag 
informerade Katarina Norén om att 
flera verksamheter förslagsvis skulle 
kunna anslagsfinansieras. Exempelvis 
investering och drift för isbrytare som 
kostar omkring 300 miljoner kronor, 
djuphavsdata om 40 miljoner kronor 
per år och arbete med kanaler och sjö 
och flygräddning av fritidsbåtar som 
uppgår till 216 miljoner kronor per år. 
Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström 
höll med om att det vore viktigt att se 
över anslagen till Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket diskuterades på branschråd Miljöräddningarna  
kommer

Dyrare för transporter till sjöss? Foto: Sjöfartsverket

Kent Svensson övar  
inför miljöutryck ningar. 
Foto: Per Lunqe

TRANSPORTFÖRETAGEN Eckerö, 
Viking Line och Tallink Silja vill tillsam
mans försöka rädda sjöfartsutbildningen 
på Härnösands gymnasium. Bland 
annat genom marknadsföring och 
praktikplatser. Beslutet att lägga ner 
utbildningen fattades av skolnämnden 
i Härnösand i oktober.     

Sjöfarten är ett miljömässigt hållbart 
transportmedel och en förutsättning för 
hela Sveriges ekonomi och näringsliv då  
cirka 90 procent av all export och import 
sker med sjöfart. För att så även ska 
vara fallet i framtiden är det av stor 
vikt att svenska rederier får tillgång till 
personal. Det skriver Sjöfartstidningen.

Vill rädda sjöfartsutbildningen i Härnösand
Sjöfartens förutsättningar har för  

bättrats genom bland annat den natio  
nella planen för infrastruktursystemet  
för åren 2018–2029 och det är positivt  
att vi även kan se att utflaggnings
trenden inte bara har stannat av, utan 
att ett antal nybyggen har fått svensk 
flagg och att fler är att vänta, skriver  
Sjöfartstidningen. Dessutom har ett 
betydande antal tidigare utflaggade 
fartyg fått svensk flagg. Detta i kombi
nation med positiva trender som att 
fler väljer att nyttja passagerarrederier 
innebär att sjöfarten har vind i seglen 
och går en ljus framtid till mötes.  
Sjöfartens efterfrågan på nyutexami

nerade studenter kommer därför 
att öka, vilket inte minst även gäller 
elever som fått sin grundutbildning på 
Härnösands gymnasium.

Det är därför mycket olyckligt att det  
nu har kommit ett politiskt beslut om 
att lägga ner sjöfartsutbildningen på  
Härnösands gymnasium. Många rede  
rier, och andra organisationer, vittnar 
om mycket goda erfarenheter av med
arbetare från utbildningen. Detta är ett 
bevis på den goda kvalitet som utbild
ningen har och som också behövs i 
framtiden.
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CHEFEN FÖR Tredje sjöstridsflottiljen 
har genomfört en beredskapsövning. 
Syftet med övningen var att under yttre 
hot och tidspress gå till sjöss med delar  
av förbandet och lösa uppgifter. Dess
utom kontrollerades logistikkedjan för 
olika typer av komplettering av vapen 
med hjälp av personal ur Försvars
maktens logistik (FMLOG).

– Jag ville provtrycka våra orderverk 
och se hur snabbt vi kunde gå till sjöss 
och sprida förbandet. Väl där fick far
tygen olika uppgifter såsom minröjning 
av viktiga leder, vapenkomplettering och  
minering. Jag fick också möjlighet att 
leda förbandet från en av Visbykorvet
terna, säger Tredje sjöstridflottiljens 
chef, Per Edling, på Försvarsmaktens 
webbplats.

Ett svenskt stridsfartyg bär normalt  
alltid skarpa vapen, exempelvis gra
nater till pjäsen och i förekommande 
fall sjö målsrobotar och undervattens

TOTALT 53 MOTIONER som berör 
sjöfarten inkom till riksdagen under 
den allmänna motionstiden. De rör 
bland annat införande av sjöfartsråd, 
miljö differentieringen och utvidgning 
av tonnageskattesystemet. 

– Det är mycket glädjande att 
riksdags ledamöterna lyfter alla dessa 
viktiga sjöfartsfrågor. För oss är frågan 
om tonnageskatt exempelvis mycket 
betydelsefull och vi hoppas att systemet 
kan utökas för att inkludera fler aktörer, 
kommenterar Rikard Engström, vd på 
Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Miljöpartiet, Moderaterna och  
Kristdemokraterna lyfter alla införande 
av ett sjöfartsråd, som Blå Tillväxt 
också tidigare har föreslagit. 

Janine Alm Ericsson (MP) och Emma  
Berginger (MP) menar att en sjöfarts
strategi är nödvändig för att exempelvis  
nå Sveriges mål om att bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer, men 
också för att säkerställa fungerande 
sjötransporter, se sjöfartens betydelse 
för den svenska samhällsekonomins 

vapen. Detta är en förutsättning för att 
snabbt kunna växla mellan övning och 
skarpa insatser vilket är en av styrkorna  
för sjö stridskrafterna. Däremot är det 
viktigt att rutinerna övas för att kunna 
komplettera vapenlasten från någon av 
alla civila kajer som finns runt kusten 
genom transporter av FMLOG.

Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen

Gott om inlämnade sjöfartsmotioner Försvarets båt  
nära sjunka efter  
detonation

konkurrenskraft samt för frågor om 
säkerhet i ett brett perspektiv.

– Att införa ett sjöfartsråd är något  
vi håller med om och går helt i linje med  
de förslag som Blå Tillväxt tidigare gett.  
Genom att bygga upp ett partsöver
skridande sjöfartsråd kan politiska 
beslut både fattas och förankras effek  
tivare, vilket bidrar till långsiktig stabili
tet och större tydlighet. Det är vad den  
svenska sjöfarten behöver för att kunna 
växa och stärka hela den maritima 
näringens konkurrenskraft utifrån den  
svenska modellen, säger Rikard  
Engström.

Moderaterna föreslår bland annat att  
en utredning ska genomföras om för
handsbesked om sjöfartsstöd kan ges. 
Man föreslår också att en uppföljning av  
tonnageskatten görs samt att en miljö
differentiering av farledsavgifterna ses 
över, något som även Centerpartiet och  
Socialdemokraterna föreslår. Både 
Moderaterna och Liberalerna vill se 
ökade satsningar på de inre vatten
vägarna. 

Beredskapsövning för Tredje Sjöstridsflottiljen. Foto: Försvarsmakten

Andra moment som övades inom 
ramen för beredskapsövningen var luft
värnsskjutning och robotduell övning.  
Förutom Tredje sjöstridsflottiljen 
deltog även ett insatskompani och ett 
båtkompani ur 37.hemvärnsbataljonen 
som bland annat skyddade skärgårds
området som förbandet jobbade i.

EN TROSSBÅT som tillhör Försvars
makten höll på att sjunka under en 
insats utanför Landsort i Stockholms 
skärgård i början av november, rappor
terar Aftonbladet.

När en röjdykare skulle oskadliggöra  
en rökhandgranat inträffade en incident  
som gjorde att båten började ta in vatten.

– Trossbåten som var på plats 
skadades och började läcka in vatten, 
säger Fjärde sjöstridsflottiljen kommu
nikationschef Rebecca Landberg till 
tidningen.

Båten tvingades köra på grund för 
att inte sjunka och såväl Sjöräddnings
sällskapet som Kustbevakningen 
kallades till platsen för en räddnings
insats.
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I DET HÄR NUMRET av Sjövärnsposten 
skriver vi om genderfrågor. Vi bestämde 
oss då för att intervjua en instruktör, och 
det blev Karin Remnegård. Hon började 
på Märsgarn 2010 som elev på sommar-
skolans grundkurs. 

– Jag blev mer eller mindre tvingad av 
mina föräldrar, säger hon.

Men som för så många andra så upp - 
täckte hon att det var ett riktigt bra sätt  
att använda tre veckor av sommarlovet 
till. Hon sökte själv till nästa års fortsätt-
ningskurs med mycket segling som 
Katrin Remnegård gillar och sedan 
praktikkursen. 

– Vi elever hittade varandra snabbt på 
grundkursen. 

När Karin kom hem märkte hon att 
hon växt som person. Det var någonting 
med att vara i uniform och att ha militära 
instruktörer som lärare. Men framförallt 
var det erfarenheterna av att jobba i 
grupp och samarbeta. 

SAMARBETEN
Märkte du någon skillnad på hur du och 
de andra tjejerna behandlades jämfört 
med killarna?

– Nej. Det mesta på sommarskolan 
handlade om samarbeten, ingen är klar 
innan alla är klara. Jag märkte ingen  
skillnad vad gäller kön. Det har mer att 
göra med om man är en grupp människa 
eller en individualist. 

Karin Remnegård har efter sommar - 
 skolorna utbildat sig till specialistofficer  
inom undervattensstrid med graden 1. 
Sergeant. Hon har också varit instruk tör 
på Märsgarn tre somrar. 

Som instruktör, vilken ledarstil 
funkar för dig?

– För elever på grundkursen som 
tidigare inte haft uniform på sig, inte fått 
ta order och där det mesta är ovant, ska 
instruktören vara tydlig. Sedan när det 
gått en tid på kursen kan man gott bjuda 
lite på sig själv. Jag skojar gärna, säger 

Karin Remnegård. 

MOBBNING
Det finns dock ett område där instruktören 
ska peka med hela handen ordentligt, 
menar Karin Remnegård, och det är när 
ett fenomen som ligger i anslutning till 
genderfrågor dyker upp, mobbning. 

– Där finns det inte utrymme för diskus - 
sion. Visst, elever kan vara lite taskiga mot  
varandra, det händer och då får man reda  
ut det, men skulle någon mobba eller 
trakassera någon är man med stor sanno - 
likhet inte längre välkommen på Märsgarn. 

Hur ser du på eleverna, på killar och 
tjejer?

– Jag ser dom som potentiella och 
förhoppningsvis framtida kollegor, oavsett 
om det är en kille eller tjej. Jag tänker på 
människor som uniform, ansikten och 
efternamn. 

JARGONGER
Om det blir grabbig jargong bland instruk - 
törerna på en sommarskola eller på ett av 
marinens fartyg när ni är ute till sjöss? 

– Det är olika jargonger på olika fartyg, 
om det är grabbig jargong på något fartyg 
i marinen kan jag inte uttala mig om då 
jag inte varit på samtliga. Och för att kunna  
svara ärligt så måste man först definiera 
vad grabbig jargong innebär. Men visst 
finns det någon form av jargong. Tyvärr 
har ordet jargong blivit lite negativt 
laddat, jag vill påstå att det finns positiva 
effekter av jargong, det skapar ofta  
samhörighet, säger Karin Remnegård. 

Stämningen är viktig när en grupp ska 
prestera något.

– Ja. Det är lättare att lösa uppgiften då.
Men om det skulle bli sexistiska skämt?
– Det vore inte bra.
Karin har pluggat på Sjöstridsskolan i 

Karlskrona i ett och ett halvt år.
– Jag tänkte inte ens på att jag var ensam 

tjej av dom som läste undervattensstrid 
förrän en kompis frågade. 

Hur är din inställning till genderfrågor?
– Jag har ett genderperspektiv, jag  

behandlar inte någon annorlunda på 
grund av kön och jag är medveten om 
att killar och tjejer har olika behov, säger 
Karin Remnegård.  

Text: Per Lunqe

Karin om gender: 

Alla har uniform

– Jag gör ingen skillnad, det är en 
uniform, säger Karin Remnegård.  
Foto: Privat
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EN FIN MORGON i början av augusti 
samlades Alexander Staberg Sand,  
William Lindblad och jag tillsammans 
med följebefälet Johan Holmberg vid 
Centralstationen i Stockholm. Resmålet 
var ISCA:s kadettutbyte i England under 
ett par veckor, men innan dess tog vi oss 
ut till Berga för att utrusta oss och senare 
på kvällen in på hotell för teambuilding.

Dagen efter bar det av mot London 
och Heathrow, där vi hämtades upp av  
personal från Sjövärnskårens motsvarighet  
i England, Sea Cadet Corps UK, för vidare 
färd mot Blackheath. Det är deras hög-
kvarter som ligger alldeles vid Themsen 
på gångavstånd från Greenwich. Där slöt 
vi upp med övriga deltagare för att gå 
igenom programmet och vila lite. En del 
hade ju rest väldigt långt. Sammanlagt var 
vi cirka trettio kadetter från Storbritannien, 
USA, Kanada, Hongkong, Australien, 
Sydkorea och Belgien förutom Sverige. 

WEYMOUTH
Nästa dag styrde vi mot Weymouth, en 
kuststad i södra England, där vi skulle 

spendera den första veckan av kadett-
utbytet. Vi bodde på Sea Cadets jättefina 
kursgård, som ligger alldeles i centrum 
bara fem minuter från piren. Deras  
personal var väldigt trevliga och avspända 
och man kände sig verkligen välkommen.

Veckan i Weymouth bestod av mycket 
aktiviteter, som segling, rodd, framförande  
av motorbåt och klättring. Det var jätte - 
roligt och vädret var fantastiskt. Vi  
svenskar utmärkte oss en hel del genom 
att ha betydligt mer kunskap om och 
erfarenhet av sjömanskap. Britterna  
visste förstås vad de höll på med, men det 
var lite förvånande att sjövärnskåristerna 
från USA, Kanada och Australien inte 
bedriver så mycket verksamhet på havet, 
utan mer av exercis på land. Men vi hjälptes 
så klart alla åt och hade väldigt roligt.

Under veckan hade vi också presenta-
tioner av våra respektive länder och 
organisationer. Det var intressant att 
jämföra våra olika verksamheter. Bland 
annat att de flesta av de deltagande 
länderna har mer aktiviteter året om och 
kan ta ledigt från skolan och få ersättning 

för detta. I Storbritannien börjar man i 
Sea Cadet Corps redan vid tolv års ålder, 
men har liksom i USA en övre ålders-
gräns vid arton år. De som sedan söker 
sig vidare till militären får då börja på en 
högre utbildningsnivå med högre lön än 
vanliga rekryter. 

IMPONERADE
Reaktioner från de andra deltagarna över 
vår presentation av Sjövärnskåren var att 
de andra imponerades över våra utbild-
ningar och aktiviteter.  De imponerades 
också över vårt nära förhållande till För-
svarsmakten, Marinen och hur mycket 
officerarna ställer upp för Sjövärnskåren 
på sin lediga tid. Något att verkligen ta till 
sig. Jag måste nämna att vårt följebefäl 
Johan var väldigt omtyckt och hade som 
ende yrkesofficer otrolig respekt hos alla.

På kvällarna hade vi en hel del egentid 
som vi för det mesta tillbringade på 
stranden med att spela volleyboll och 
besöka nöjesfältet. 

Den andra veckan av utbytet spende - 
rades i London, där det blev mycket 

ISCA UK – segling, rodd 
och motorbåt i Weymouth
Deltagare från ISCA UK 2018 utanför Weymouth. Foto: Johan Holmberg
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sightseeing. Med hela gruppen besökte vi 
Maritime Museum, Stonehenge, Towern 
samt Sea Cadet Corps högkvarter för 
en föreläsning om deras verksamhet. Vi 
svenskar passade dock på att även på vår 
egentid ”göra London” genom att bland 
annat besöka Big Ben, London Eye och 
parlamentet.  

Under en av dagarna åkte vi till Royal 
Victoria Dockyard för att bygga flottar 
som vi sedan rodde över Themsen. Vi 
tävlade två och två och eftersom flottarna 
var av lite varierande kvalitet var det inte 
alla som höll ihop. För dem som fick 
simma tillbaka var säkert upplevelsen av 
Themsens inte alltför trevliga vatten ett 
minne för livet. 

DET ROLIGASTE
Kosten i England är ju ett kapitel för sig.  
Mycket friterat, mycket fett. Maten under  
veckan i Weymouth var helt okej, men 
efter några dagar i Blackheath med 
mackor och en påse chips till lunch köpte 
vi svenskar extra och mer nyttig mat. Det 
behövdes för att orka med i tempot.

Min erfarenhet av veckorna i England 
är att det är något av det roligaste jag 
gjort. Precis efter antagningen till kadett-
utbytet var jag lite nervös för att det 
skulle vara stor press och höga krav på 
oss som deltog. Istället var det avspänd 
stämning, mindre fokus på färdigheter 
och mer på att lära känna varandra, 
utbyta erfarenheter och skapa nätverk. 
Det var veckor av mycket skratt, värme 
och nya vänner. Många av oss som deltog 
håller fortfarande kontakten.

Jag vill från oss tre sjövärnskårister 
rikta ett stort tack till det absolut bästa 
följebefälet, Johan Holmberg, som hela 
tiden såg till att vi hade det bra. En  
väldigt bra förebild för den svenska  
formen av ledarskap.

Så till er som har de minsta funderingar 
på att söka till ISCA:s kadettutbyte – 
tveka inte! Det är en fantastisk möjlighet 
att få träffa människor från hela världen 
som delar samma intressen som vi i 
Sjövärnskåren. 

Deltagare: Följeofficer Johan Holmberg, 
Ellen Engblom (Blekinge), Alexander 
Staberg Sand (Göteborg), William  
Lindblad (Göteborg).  

Text: Ellen Engblom,  
Blekinge Sjövärnskår

I London, från vänster: Alexander Staberg Sand (Göteborg SVK), William Lindblad (Göteborg SVK) och  
Ellen Engblom (Blekinge SVK). Foto: Johan Holmberg

Segling utanför Weymouth. Foto: Johan Holmberg

Ellen Engblom (till vänster) fick många nya kompisar i Weymouth, de två på bilden är Bryce Warner (mitten) 
och Magalie Ruel, båda från Kanada. Foto: Johan Holmberg
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JAG HAR FRÅN OCH TILL under de 
senaste 10 åren varit aktiv på området 
Gender men då på det operativa planet. 
Jag var bl.a. genderrådgivare under 
generalen Bengt Andersson i hans 
ledningsstab Nordic Battle Group (NBG), 
vidare genderrådgivare till chefen KFOR 
(Kosovo), också placerad i ledningsstaben, 
genderrådgivare i olika sammanhang på 
uppdrag av NATO. Jag har i min roll haft 
fokus på att få in ett genderperspektiv i en  
aktivitet/operation i syfte att uppnå mät-
bar effekt, Measurement Of Effectiveness 
(MOE). Här utgår man från analyser vari  
ligger problemet och hur kan man med 
”Genderglasögon ” bidra till att lösa detta.

SNEDVRIDNING
Jag har upplevt en snedvridning mot 
feminism istället för gender när man 
fört resonemang kring temat gender. Jag 
poängterar ständigt vid föreläsningar att 
gender handlar om, kvinnor, män, pojkar 
och flickor. En aktör som visat brister i sin  
tolkning av gender är FN där man länge 
hävdade att en genderrådgivare måste vara  
en kvinna. Man har nu lärt sig och Sverige 

hade en man på i plats i Mali under FN  
operation i befattning som gender-
rådgivare. 

Under min tjänstgöring i Kosovo har  
uppdraget varit att som en del av en 
Strategic Security Sector Reform, SSSRS 
att bygga upp landet efter krig, ett land 
med en patriarkalisk kultur där männen 
bestämmer, och ofta män tillhörande en 
speciell familj eller klan.  Denna grupp 
röner högt anseende bland befolkningen,  
det var denna grupp som befriade  
Kosovanerna från den serbiska över-
högheten och förtrycket. Detta förtryck 
från serbisk sida tog bl.a. form av sexuellt 
våld mot kvinnor, sexual violence as a 
weapon of war.

UNGA GENERATIONEN
Efter krig måste man se framåt och då är  
det den unga generationen som står i 
centrum. Detta faktum gjorde att jag  
bl.a. annat fokuserade på att stötta unga 
kvinnor, ofta kvinnor som var aktiva i 
politiken och då delaktiga i arbetet i att 
skapa ett Kosovo med sikte på framtiden.  
Denna grupp hade inget krig med grann-

Gender ur  
ett operativt  
perspektiv –  
GS erfarenhet

Mats Hansson löste problem med genderglasögon i Kosovo. Foto: Per Lunqe

landet Serbien i minnet och ville föra 
landet framåt, gruppen var ofta väl utbild - 
ade från universitet utanför landets 
gränser. Kvinnor är dessutom mindre 
våldsbenägna den män. Vid några tillfällen 
genomförde jag föreläsningar för samtliga 
polischefer i Kosovo och mitt budskap var 
då att släppa fram döttrar för att möjlig-
göra engagemang och utbildning för att 
bidra till att skapa ett Kosovo med sikte på  
framtiden. Offren för det sexuella våldet 
finns där och behandlas med respekt men  
det är inte denna grupp som skall bygga 
upp landet, vidare, det är inte hjältarna 
från kriget, de som har ”blod på händerna” 
efter en brutal konflikt som skall staka ut 
vägen framåt. 

Temat ”Gender” ter sig och hanteras 
helt olika i olika konflikter, Kosovo är ett 
exempel som gav mycket erfarenhet och 
kulturell förståelse om hur män, kvinnor,  
flickor och pojkar drabbas och hur det 
kan bidra med att bygga upp ett land 
efter en konflikt.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
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HEMVÄRNETS UTBILDNINGSGRUPP 
i Västernorrland servar inte bara två 
båtplutoner i Ångermansbataljonen och 
Medelpadsbataljonen, alla kompanier 
och plutoner ska utbildas, materiel ska 
finnas som fordon, vapen och tält och 
annan förläggningsutrustning. Utbild-
ningen sker genom grundutbildning, GU,  
av soldater inom ramen för plikt och fri  - 
villig tjänstgöring. Utbildning av soldater 
i hemvärnsbataljonerna sker genom 
kompletterande utbildning, KU, samt 
övningar. Befäl utbildas från gruppchef  
upp till bataljonsnivå. Årligen genomförs  
minst två övningar i form av krigs-
förbands övning, KFÖ, och särskild  
övning förband, SÖF.

Rekryteringsansvar ligger på utbild-
ningsgruppen och dess chef kommendör - 
kapten Bengt-Ivar Rådström. Han har 
haft befattningen sedan april förra året 

och kommer senast från fältjägargruppen i  
Östersund men har i huvuddel tjänstgjort 
på 4. Sjöstridsflottiljen, baserad i Berga. 
Vilket mål har du med rekryteringen?

– Vi ska besätta båda bataljonerna 
fullt ut, säger han.

LUNGÖN
Bataljonerna i Västernorrland ska bestå 
av 1100 soldater, sjömän och chefer. Hur 
stora vakanserna är, det är ingen öppen 
uppgift. Vad önskar du dig för stöd från 
Sjövärnskåren för rekrytering till batal-
jonernas båtplutoner?

– Vi har ett bra stöd och det är genom 
Sjövärnskårens sommarskola på Lungön 
utanför Härnösand. Sedan vill vi att 
Sjövärnskåren gör vad de kan för att 
besätta vakanserna.

Många elever från Lungön fortsätter 
i frivillig verksamhet i de båtplutoner 

som finns i Västernorrland. Bengt-Ivar 
Rådström vill också att sjövärnskårister 
fortsätter i den utbildningstrappa som 
börjar med däcksbefattningar och går 
upp till maskinbefäl och båtförare.

Båtplutonerna, 155:e i Ångermanlands-
bataljonen och 165:e i Medelpads-
bataljonen, har flera uppgifter. De 
transporterar materiel och soldater ut 
på öar, de bevakar ett område och de 
ytövervakar, en uppgift som kan komma 
till nytta om Försvarsmakten genomför 
en ubåtsjaktinsats i bataljonernas kust-
områden.

– Då har vi resurser att inom ett givet 
område med uppgiften ytövervaka, obser-
vera och rapportera främmande verk-
samhet, säger Bengt-Ivar Rådström. 

Text: Per Lunqe

Båtplutoner – två av 
Västernorrlands verktyg

Stridsbåt 90 är en av plattformarna i 151:e och 165:e båtplutonerna. Foto: Tony Erling

MED GLÄDJE kan vi konstatera att 
Sjövärnskåren lockar fler och fler. Under 
2018 skedde ett inflöde av nya med-
lemmar med 632 personer. Innebär en 
nettotillväxt av 406 medlemmar. Vi är i 

Sjövärnskåren växer!
dagläget 4135 medlemmar, av dessa är 
846 ungdomar i åldersskiktet 18-20 år.  
Vi har 980 kvinnor och 3155 män  
regi strerade som medlemmar. Ett  
erkännande till kårerna som arbetat  

hårt och bidraget till den positiva utveck-
lingen.  

Text: Mats Hansson, generalsekreterare
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FÖR SJÄTTE GÅNGEN genomfördes 
sommarskolan Märsgarn 3 på, som 
namnet antyder, Märsgarn. Totalt var det 
denna gång 19 tjejer från i första hand 
Järva som förväntansfulla klev innanför  
grindarna på Amfibieregementet. Efter  
sedvanlig uthämtning av materiel tran s - 
porterades de till ön för vidare genom-
gångar. Under efterföljande vecka 
genom fördes rodd, segling med RS-Quest,  
fälttjänst, fysisk aktivitet, försvars upplys-
ning, praktisk navigation med bevak-
nings båt, simprov och sjukvård. Utan  
att överdriva kan man enkelt konstatera 
att det var 19 trötta tjejer som avmönst-
rade och lyckliga satte sig på bussen hem!

SVERIGES RADIO SÄNDER LIVE
Till de mer annorlunda inslagen kan 
nämnas att Sveriges Radio valde att göra 
ett live reportage under skolan. Initiativ-
tagare var Radio P4 Järva och under en 
hel dag följde en reporter verksamheten 
för att under flera gånger under dagen 
göra korta inslag i direktsändning. Både 
ledare och tjejer intervjuades, vilket gav 
åhörarna en bred bild av Märsgarn 3! 
Resultatet blev ett oerhört jordnära och 
oförställt reportage. 

BESÖK PÅ SKOLAN
Sommarskolan besöktes i år av Armé-
chefen Karl Engelbrektson, Marintaktisk  

Märsgarn 3  
– Jonas minns

Jonas Kindgren leder Märsgarn 3. Foto: Per Lunqe

chef Anders Olovsson, C PROD FRIV 
Stefan Hallén och för att ledsaga dessa  
krävdes ingen mindre än vår egen 
förbunds ordförande Annicka Engblom.  
Efter ett besök i terränglådan, där tjejerna  
tillbringat en natt i egenbyggda vindskydd 
och fått utbildning i fältliv, genomfördes 
en rundvandring på ön och samtal med 
skolledning. Innan hemfärd fick samtliga 
VIP tid att, med valfritt ämne, tala till 
eleverna. Arméchefen valde att prata om  
totalförsvar och säkerhetsläget och 
marintaktisk chef valde att framhäva att 
det är viktigt att ha perspektiv på  
tillvaron och uppskatta mänskliga  
möten. Arméchefen valde därefter att 



Uppifrån och ner: Blöta och modiga. Foto: Tony Erling 
/ Första gången i en segelbåt. Foto: Per Lunqe /  
Annicka Engblom med elever som kanske fortsätter  
i uniform. Foto: Per Lunqe / Säkerhetssimning.  
Foto: Rebecka Landberg / Nytt men eleverna trivdes. 
Foto: Per Lunqe

segla jolle med tjejerna, vilket upp-
skattades mycket!

IN THE REAR WITH THE REAR
För att få en sommarskola att fungera krävs  
det mycket arbete, en del av det syns men  
en stor del sker mer bakom kulisserna, 
såväl med att ordna praktiska saker 
såsom förnödenhetstransporter och 
förråd men även mer administrativa 
som inpassering och PRIO hantering. 

Märsgarn 3 förlitar sig på Amfibierege-
mentet / Södertörnsgruppen och dess 
utomordentliga perso nal. Och även om 
arbetet självklart är ett grupparbete så 
tänkte vi rikta strålkastaren den här 
gången på Lasse Andersson. Utan Lasses 
stöd och hjälp hade skolan aldrig blivit 
av. Han har tidigare själv arbetat som  

instruktör på Märsgarn 3 men valde i år 
att enbart stödja från land. I det stödet 
har allt från materialtransporter som 
tekniskt stöd efter tjänstetid ingått. 

4. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN
Helgen 6-7 oktober genomförde 
GRYM (Gemenskap, Rekrytering, 
Yrkesvägled ning och mentorskap) 
som är 4-sjö strids flottiljens kvinn liga 
nätverk en pröva på helg för kvinnor  
för att öka förståelsen för flottan samt  
Försvarsmakten i syfte att få fler  
kvinnor att se Försvarsmakten som en 
möjlig arbetsgivare. Under den helgen 
deltog elever från Märsgarn 3 och det 
är synnerligen roligt att se den konkreta 
kopplingen mellan Sjövärns kåren och 
Försvarsmakten i en för båda organisa-
tionerna fruktsam symbios!  

Text: Jonas Kindgren,  
skolchef Märsgarn 3

« Utan Lasses 
stöd och hjälp 
hade skolan 
aldrig blivit av »

I maskinrummet. Foto: Rebecka Landberg
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IGÅR VAR JAG med på Märsgarn. Det 
känns som igår även om det nu är vinter. 
Märsgarn är en liten ö utanför Berga, 
söder om Stockholm som jag hoppas att 
alla sjövärnskårister ska kunna säga om, 
där har jag varit! På Märsgarn bedriver 
Sjövärnskåren utbildning med stöd av 
Försvarsmakten. Det är många ungdomar  
som tar sina första steg i uniform på ön. 
Ungdomarna lär sig hur militärer upp-
träder och förstås, sjömanskap.

Sedan 2009 genomförs varje sommar  
en vecka för ungdomar från utanförskaps-
områden. Jag var med dagen innan  
2018 års Märsgarn 3 avslutades. I år med 
19 ung domar som lärt sig marschera, 
hålla ordning på sig själva och sina 
kamrater.  

Det är förstås mycket kamratskap och en  
ny värld öppnade sig när de seglade igår.

Varför gör Sjövärnskåren det här? Det  
är inte bara för att ge 19 tjejer, för det var  
endast tjejer i år, en trevlig vecka: För-
svarsmakten vill möta andra ansikten än 
de som normalt rycker in på kasernen 
eller örlogsbasen. Märsgarn 3 har blivit 
ett projekt i integration. De som leder 
projektet heter Jonas Kindgren och  
Stephan Sjöberg och de visade runt.

Sjövärnskårens förbundsordförande, 
Annicka Engblom, var på plats till-
sammans med arméchefen Karl  
Engelbrektson och Försvarsmaktens 
marintaktiska chef Anders Olovsson. 
Annicka Engblom berättade för eleverna 
om Sjövärnskåren och kanske kommer  

MG 3 – Att möta 
nya människor

någon eller några av tjejerna att gå vidare  
i uniform? Anders Olovsson sa till elev-
erna att Försvarsmakten behöver fler 
tjejer och Karl Engelbrektson sa att det 
behövs människor som klarar sig i en kris.

En av eleverna, Frida Hassan, som jag 
pratade med gick utanför sin komfortzon, 
sa att hon var tidigare livrädd för att 
drunkna. Det blev mycket vatten under 
veckan och skräcken försvann.

”Att man tar klivet ut i en annan  
värld och ser att det funkar” sa Karl 
Engelbrektson.

Försvarsmakten behöver människor 
som vågar. 

Text: Per Lunqe

Fr v Robin Rosshagen, Frida Hassan, Cicillia Bhiuvan och Selma Halhoul gillar sommar skolan på Märsgarn. Foto: Per Lunqe
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DET TORDE VARA MER ÄN väl känt att 
samarbetet mellan Finland och Sverige 
på försvarsområdet ständigt utvecklas.  
Det har varit en målmedveten satsning  
från båda länderna, främst på den marina  
sidan. Under många år har ett eskalerat 
övningsutbyte skett, vilket bland annat 
lett till bilateralt sammansatta förband.

Från Försvarsmaktens sida har det i 
flera sammanhang framställts muntligt 
att det vore intressant att även ha någon 
form av ungdomsutbyte med Finland. 
För Sjövärnskårens del har det hittills 
varit svårt att se hur det skulle gå till. Det 
finns definitivt en språkbarriär även om 
den inte är oöverstiglig. Vid våra utbyten 
inom ramen för ISCA utnyttjas engelska  
och så skulle även kunna ske vid ett utbyte 
med Finland. En annan barriär har varit 
avsaknaden av en sjövärnskår i Finland. 
Där finns dock frivilligverksamhet och  
utbildningar som kan hänföras till kunskap 
om havet med både teori och praktik.

NYLANDS BRIGAD
Vår ordförande, Håkan Rugeland, tog 
under hösten tillsammans med general-
sekreteraren initiativ till en lunch med 
finske försvarsattachén för att i någon 
ände börja sondera möjligheterna till ett 
utbyte. Tanken var då att få kontakt med 
finska Nylands Brigad vilken är svensk-
språkig. Samtalen föll ut positivt och 
kontakter förmedlades med MPK, För-
svarsutbildningsföreningen i Finland med 
säte i Helsingfors. Kontaktperson där blev 
kommendören Henrik Nysten, som bl.a. 
har varit chef för Nylands Brigad och den 
finska sjökrigsskolan.

Ett utdrag ur Henrik Nystens svar på 
Sjövärnskårens hemställan om kontakt och 
diskussioner ger en god bild av framtida 
möjligheter och ett fint samarbetsklimat:

”Vi är intresserade av samarbete och tar  
gärna emot representanter för Sjö värns
kåren på vår centralbyrå. Senare hälften 
av novem ber kunde vara en bra tidpunkt.

 Vi vill gärna höra hurudan utbildning  
Ni erbjuder. Jag antar att det även i  

Sverige är så att en hel del  
kän slighet är förknippad 

med ungdoms utbild ning. Detta är även en 
fråga vi gärna skulle diskutera.

 MPK:s ställning och uppgifter håller för  
tillfället på att ”modifieras” och lag behand
lingen i riksdagen börjar under höstens lopp. 
Rimligen kan ju dock sam arbete med just 
Sverige inte beröras av denna förändring.

 Det kan gott hända att vi kunde sända 
några ungdomar över på någon kurs i 
Sverige. Sjöförsvarsdistriktet kunde erbjuda 
vad vi kallar ”Gymnasisternas säkerhets
kurs” till svenska deltagare. Just den 
kursen går på svenska, vilket ju dessvärre 
inte är så vanligt. Vi har en ambition att 
öka på det svenskspråkiga utbudet.

…..
 Personligen tycker jag det skulle vara 

mycket ologiskt om ett samarbete mellan 
frivilligorganisationerna i våra länder inte  
skulle existera när försvarsförvaltningarna 
idkar ett mycket nära samarbete utan 
utsatta begränsningar.”

Med ovanstående svar som grund,  
be   sökte ordförande, vice ordförande och 
gene ralsekreteraren MPK i Helsingfors i  
slutet av november. Båda sidorna föredrog 
sina respektive organisationer och möjliga  
utbild  ningar, d.v.s. sådan verksamhet där vi  
kan erbjuda varandra att delta med 
ungdomar.

ISCA
Förutom de rent bilaterala diskussionerna, 
gick vi även igenom ISCA och vad denna 
internationella organisation står för och 
hur vi har utnyttjat det för våra hittillsvar - 
ande ungdomsutbyten. Det väckte en hel  
del intresse eftersom organisationen över - 
huvudtaget inte var känd i Finland. Kom-
mendör Nysten inbjöds dessutom till den 
stundande ISCA-konferensen i Stockholm.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi 
kom långt på ett kort möte där vi såg 
möjlig heter till ungdomsutbyte och där 
framför allt vi kunde erbjuda utbildning 
på våra sommarskolor. Om intresse finns 
från finsk sida, är vi beredda att erbjuda 
några platser på en grundkurs kommande 
år. Ytterlig are kontakter är tänkta att 
tas under våren 2019. Under hand har 
Försvarsmakten infor merats vilket rönt 
ett positivt gensvar. 

Text: Olov Andersson, Sjövärns -
kårens förbundsstyrelse

Utbytet med Finland ökar.   
Foto: Jan Leineberg,  
Wikimedia Commons

« En annan 
barriär har varit 
avsaknaden av 
en sjövärnskår 
i Finland »

Ungdomsutbyte med Finland
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FOLK OCH FÖRSVARS Rikskonferens 
i Sälen gick av stapeln den 13-15 januari 
och samlade även i år cirka 350 delta-
gare och 50-60 talare i form av experter, 
beslutsfattare och opinionsbildare från 
riksdag, departement, akademi, media 
för kunskapsspridning, samtal och debatt 
om världens säkerhet, Sveriges försvar, 
människors trygghet och samhällets 
kris beredskap. Osäkerheterna kring 
regeringsbildningen medförde tyvärr att 
statsministern, många partiledare och 
riksdagspolitiker hade valt att lämna 
återbud till årets konferens. Dock inte 
H.M Konungen, Kronprinsessan samt 
Sjövärnskårens förbundsordförande och 
vice styrelseordförande. 

Ny moderator för Rikskonferensen är  
Eva Hamilton, som med sin långa karriär  
som journalist och tidigare VD för Sveriges  
Television med stor skarphet ledde diskus  - 
sionerna. Årets konferens fokuserade på 
de senaste årens allt mer oförutsägbara 
och försämrade säkerhets politiska  
omvärldsutveckling och vad det innebär. 

KINAS ROLL
Ett par teman var Kinas allt större globala  
säkerhetspolitiska ambitioner liksom 
EU:s roll som försvars- och säkerhets-
politisk aktör. Andra teman var klimat-

förändringar samt vad den allt snabbare 
tekniska utvecklingen inom bland annat 
artificiell intelligens innebär för de för-
svars- och säkerhetspolitiska vägvalen. 

Men störst fokus på konferensen var 
uppbyggnaden av totalförsvaret och 
vikten av nordiskt samarbete. Alla fyra 
nordiska försvarsministrar var på plats 
och gav sitt perspektiv på nordisk bered-
skap och den svenska och nordiska för-
svarspolitiska utvecklingen, fokusfrågor 
som återkom i både Överbefälhavarens 
och Marinchefens tal och som förstås är 
särskilt intressant för oss i Sjövärnskåren 
som frivillig försvarsorganisation. 

SAMVERKAN
ÖB lyfte fram samhällets sårbarhet och  
vikten av samverkan mellan försvars-
makten och samhällets övriga aktörer för  
att bygga motståndskraft och uthållighet 
vid kris och krig. Han lyfte också fram 
sitt stora personalbehov i en försvarsmakt  
som nu växer. Marinchefen underströk i 
sitt tal sitt skriande behov av fler och nya 
fartyg för att inte bara kunna upprätthålla 
förmågebredd, utan också förmågedjup 
och uthållighet.

Alla dessa signaler är viktiga för oss i 
Sjövärnskåren och hur vi utformar våra 
målbilder inför framtiden. Sjövärnskåren 

Annicka Engblom och Olov Andersson på plats i Sälen för Sjövärnskåren. / Peter Hultqvist fortsätter som försvarsminister och talade på rikskonferensen.

Totalförsvar och Norden i 
fokus under Rikskonferensen

har en klar och tydlig roll i totalförsvaret. 
Vi är en viktig utbildningsorganisation  
inom den marina sektorn och för ung - 
domar i synnerhet. Vi är en viktig och  
framträdande rekryteringsbas för Marinen 
och den civila sjöfarten. Vi kompletterar  
Marinen verksamhetsmässigt via Hem-
värnet.

EN SOMMARSKOLA TILL
Därför vill vi utöka vår ungdoms-
utbildning med ännu en sommarskola 
redan i närtid och med planering för 
ytterligare en förhoppningsvis snabbt 
därefter (helst på Gotland om förbunds-
ordföranden får önska). Därför har vi  
inlett ett bilateralt samarbete med Finland.  
Därför deltar vi i allt fler krisberedskaps-
övningar med uppdrag från MSB tillsam-
mans med Marinen, Kustbevakningen 
SSRS och övriga frivilligorganisationer. 
Därför arbetar vi intensivt med frågan 
om vår egen framtida fartygsflotta för att 
kunna utföra allt fler skarpa uppgifter.

Sjövärnskårens företrädare vill tacka 
Folk och försvar för en riktigt intressant 
och aktuell konferens som gav många 
nya insikter, kontakter och inspiration. 

Text och foto: Annicka Engblom,  
förbundsordförande
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Att klättra i rigg tolv meter upp
Petronella Berg skriver om sin första skonertsegling

ÅR 2018, sista året som Sjövärnskårist. 
Nu fanns tre alternativ: LK, ISCA eller 
skonertsegling. Efter samtal och rådgivning  
från föräldrar och familj blev min besluts - 
ångest bara ännu större. Till slut klickade  
jag i alla alternativ och väntade med 
spänning om vad jag skulle få. Lite önskade 
jag nog att bli antagen skonertsegling, trots  
berättelserna jag hört om sjösjukan, våg-
orna, hängbingarna och de höga masterna.

På väg till påmönstringen och Vasa-
museets kaj började jag bli nervös. Kanske  
var jag mest nervös för att jag hade försökt 
att läsa på innan om hur det skulle vara. 
Jag hade granskat Gladan och Falkens 
Instagram, tittat på Youtube, läst blogg-
inlägg och framförallt förhört mina kam-
rater från kåren. ”Sjösjukan var värst!” 
”Ta med knäckebröd!” och ”Klättra 
försiktigt i riggen!” var några av de råden 
jag fick. Ja, risken för sjösjuka gjorde 
mig nervös. Men framförallt att klättra 
i riggen. Vanligtvis är jag inte höjdrädd, 
men tanken av att klättra 12 meter över 
djupt vatten i repstege fick mig att rysa.

Framme på kajen ska samtliga elever 
klättra över riggen och sedan anmäla sig 
hos fartygschefen. Plötsligt var det min 
tur och jag stod i sele på väg upp. Trots 
att mina fötter skakade så mycket att hela 
repstegen rörde på sig, kändes det som 
gjort mig mest nervös inte så jobbigt 
längre, tack vare skepparna. Godkänd i  
klättring blev jag visad till min binge. ”Du 
har skeppsnummer 424 och din binge 
kommer att vara här.” säger Skepparen och  
pekar i luften. Jag förstår ingenting, sedan  
slår det mig. Jag har fått en hängbinge. 
Hur ska man kunna sova i en hängmatta 

i fyra veckor? Mer än så hann jag inte 
tänka utan började direkt med att stuva 
in min packning. Första natten på Falken 
vaggades jag till sömns av vågorna och 
sov förvånansvärt gott i hängbingen. 

Dagarna och nätterna gick otroligt 
snabbt. Vi vande oss med rutinerna  
vid losskastning, förtöjning, den nya 
dygns rytmen och de olika posterna. Vi 
la till i bland annat Söderhamn, Luleå, 
Härnösand och Malmö. Det var häftigt 
att få se hela Sveriges kust från skonerten. 
Höga kustens natur var oslagbart vacker.  

Skepparna var duktiga på att lära ut  
samtidigt som de inkluderade oss elevers 
intressen i undervisningen, till exempel  
hade jag en lektion i spanska för nyckel-
besättningen, och min kamrat och sjö - 
värnskårist Wallin hade lektion i meteoro-
logi. Tillsammans i babords vakt bildade 
vi snabbt ett tight gäng där vi hade roligt 
både i tjänst och på permission. Precis 
som på sommarskolorna måste kunna 
jobba tillsammans, dag som natt, och 
lära sig att samarbeta som ett lag. Det är 
en utmaning, men det bildar speciella 
band med de nya kamraterna man inte 
har med sina vänner från livet hemma. 

Veckorna på HMS Falken har gett mig 
mycket. Vänskaper för livet, kunskap i 
segling, navigering, sjömanskap och inte 
minst om hur man duschar på mindre än 
två minuter. Jag kan varmt rekommendera 
att söka till skonertsegling när du får 
chansen, även om du känner rädsla inför 
att, till exempel som jag gjorde, klättra i 
riggen.  

Text: Petronella Berg

Lektionstimme på öppet hav. Foto: HMS Falken

Aktiviteter för 
ungdomar i 
Sörmland

ÅRET FÖR SJÖVÄRNSKÅREN i  
Sörmland avslutades med en uppstart av  
hemortselever och vi har i skrivandets  
stund ca 20 elever fördelade på två grupper 
som studerar förar- och kustskepparintyg.  
Det är trevligt att så många elever åter-
kommer till oss efter sommarskolorna 
för att lära sig mer om havets underbara 
värld. I verksamhetsplanen för 2019 har 
vi lagt in aktiviteter för ungdomarna så 
att de också känner sig välkomna och 
del aktiga i kårens löpande verksamhet. 
Bland annat måste vi finna nya rutiner 
för att underhålla Gråskär och vi under-
söker även möjligheterna att lägga henne 
vid en kajplats då det av olika orsaker inte 
är optimalt att ligga vid Oxelösunds varv.

Som några av er vet gick Gråskär på 
grund under sommarskolan och ligger  
fortfarande på varvet i Karlskrona. Nya 
propelleraxlar och propellrar måste till-
verkas och det tar sin tid innan allt är på  
plats. Vi väntar ivrigt på att hon skall bli  
färdig så att vi skall kunna planera hem-
transporten som beräknas ske så snart 
vädret tillåter. Inför årets MFI besiktning 
diskuterar vi också om vi skall köpa in 
lite utrustning till henne så att hon får ett 
bredare användningsområde.

Vi har även hunnit med att intervjua 
intresserade som under våren skall 
påbörja sin utbildning för att på sikt 
kunna bli besättningsmän i plutonen. 
Närmast planerar vi att sjösätta en infor-
mationskampanj inför årets sommarskolor 
och hoppas att den skall ge lika god 
utdelning som 2018. 

Text: Peter Priebe, ordförande 
Sjövärnskåren i Södermanland

Från sommarskolan och in till hemortsutbildningen.  
I Sörmland är pluggar 20 elever under vintern.  
Foto: Christian Wentzel
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Posttidning B

THERESE MATTSSON är generaldirektör 
för Kustbevakningen. Hon tillträdde 1 juni  
2018 för en myndighet som hade ett 
händelserikt 2018. Oljeutsläppen ökade, 
Kustbevakningen gjorde ett 30-tal miljö - 
räddningsoperationer. Lastfartyget 
Makassar Highway gick på grund med 
oljeutsläpp och följande räddningsarbete. 
BBC Lagos gick på grund i Öresund. 
Kustbevakningen ryckte ut på flera andra 
grundstötningar.

Har du kommit in i tjänsten på ett 
halvår?

– Jag tycker att jag hunnit göra det. Jag 
kan givetvis inte alla detaljer ännu, men 
har suttit i Kustbevakningens insynsråd 
sex år som GD för Tullverket, säger  
Therese Mattsson.

35 ÅR I STATEN
Therese Mattson är utbildad jurist med 
35 år i statens tjänst, har varit chef för 
Rikskriminalpolisen och chef på Säpo. 
På Kustvakningen ska hon vara med och 
värna miljön, det är Kustbevaknings  
viktigaste uppgift. Längst ut i organisa-
tionen jobbar 500 kustbevakare på  
operativa avdelningen. Miljöräddning till  
sjöss står överst på agendan, men Kust -
bevakningen bidrog bland annat även med 
flygsresurser under förra årets skogs-
bränder. Utöver beredskapen för liv- och 
miljöräddning har kustbevakningstjänste-
män till uppgift att kontrollera: fiskeri, 
tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och 
miljöbrott.

Är Kustbevakningen en myndighet 
sjövärnskårister ska söka sig till? Och i så 
fall hur söker de?

– Det är bara att gå in på vår hemsida. 
Där finns information om vårt aspirant-
program, vilka krav som ställs för att 
söka och hur antagningsprocessen ser ut. 

ASPIRANTER
I början av december blev 2018 års rekry - 
tering av aspiranter till Kustbevakningen 
klar. 305 sökte till 20 platser. Utbildningen  
började i januari. Fler kvinnor än året före 
sökte och blev antagna. Kustbevakningen 
har ett mål att kvinnor ska utgöra 25 pro-
cent av de som jobbar operativt 2025.

– För att öka antalet kvinnor som söker 
sig till oss har vi sett över våra krav och 
vad som är meriterande i rekryteringen. 
Därefter har vi justerat hur vi annonserar 
men också sänkt kravet på sjöerfarenhet.

När ni anställer en person som ska gå 
in i operativ tjänst, hur ska den personen 
vara?

– Du ska kunna bli en myndighets-
person. Du ska ha personlig mognad, 
vara handlingskraftig och ha gott omdöme, 
säger Therese Mattsson.

EFTERSÖKSÖVNINGEN
Kustbevakaren ska kunna hantera möten 
med andra människor på sjön, kanske 
befälhavare som framför stora fartyg 
berusade. Men det alla kustbevakare i 
operativ tjänst ska gilla, det är att vara på 
sjön.

Förra hösten genomförde Sjövärns-
kåren i Stockholm en eftersöksövning 
med bas på Märsgarn utanför Berga. Där 
var en besättning med fartyg från Kust-
bevakningens station i Slite med.

– Det är jätteviktigt att vi och alla som 
är verksamma i den marina miljön är med  
på den och andra liknande övningar.

Therese Mattsson och Kustbevakningen 
får mer och mer med Sjövärnskåren att 
göra.

– Vi har en överenskommelse med 
Sjövärnskåren om miljöräddningstjänst. 
Vi har också gemensamma utbildningar 
och övningar.

Sjövärnskåren finns, beredda att gå in 
i skarpa händelser.

– Det är bra. Och vi jobbar med 
totalförsvarsfrågor där Sjövärnskåren 
kommer in, säger Therese Mattsson. 

Text: Per Lunqe

Therese Mattsson basar över 500 kustbevakare i 
operativ tjänst. Foto: Kustbevakningen

Profilen 
Mer och mer med 
Sjövärnskåren 


