
Sjövärnskåren är en frivilligorganisation inom det svenska försvaret  med inriktning på marinen. 
Sjövärnskåren har sin start år 1913 då den första frivilliga motorbåtsflottiljen bildas i Göteborg. 
Senare  år  1915  bildades  något  som  hette  Sveriges  frivilliga  motorbåtskår  (SFMK).  SFMK 
omorganiserades  sedan  till  en  militär  sjövärnskår  år 1941,  år  1981  upphör  denna  militära 
sjövärnskår  och  tar  namnet  Sjövärnskårenas  Riksförbund  (SVK  RF). Huvudsyftet  med  denna 
organisation har med tiden varit att bedriva frivillig vuxen- och ungdomsutbildning. Tyngdpunkten i 
denna artikel ligger på ungdomsutbildningen som bedrivs genom sommarskolor, vinterkurser samt 
hemortsutbildning.  Sommarskolorna  bedrivs  idag på  fyra  platser  i  Sverige  och de  är  Märsgarn 
(Stockholm), Lungön (Härnösand), Kungsholmen (Karlskrona) och Känsö (Göteborg). Personligen 
har jag fått nöjet att vara en del av den vackra ön Märsgarns sommarskola vid namn Märsgarn 2.

Sommarskolorna runt om  i Sverige breder ut sig över tre veckor under sommaren. På dessa skolor 
finns det fyra kurser, en för varje fortsatt år på skolan. Det första året är Grundkursen (GK), andra 
Fortsättningskursen  (FK),  tredje  Praktikkursen  (PK)  och  det  sista  året  är  Ledarkursen  (LK). 
Personligen  har  jag  nu  under  sommaren  2013 precis  avslutat  de  tre  veckorna  i  FK.  Den 
sammanlagda mängden utbildning och kvalitén på den utbildningen som jag och alla andra elever 
har fått under GK samt FK har varit  enorm. Att skriva en lista  på allt  vi  lärt  oss är näst  intill 
omöjligt men ordagranna exempel är att marschera, knuta knopar, ro valbåt, sätta upp samt bo i 12-
manna  tält,  konstruera  nödbivack,  göra  upp  eld  i  naturen,  laga  mat  i  naturen,  sjukvård 
(förstaförband  och  LABCDE  m.m.),  segla,  sjöfartsregler,  sjömanskap,  navigation,  morse  och 
väldigt mycket mer. Under GK så var utbildningen mest fokuserad på att få eleverna att komma in i 
det militära, man fick utföra fälttjänst (innehåller bl.a. tältning) och gjorde mycket fysiska övningar 
som t.ex. rodd. Under FK ligger fokus mer på seglingen och sjömanskapet, man åker t.ex. ut på en 
långsegling som varar i  ungefär en vecka. I  de övre kurserna som jag  planerar att genomföra i 
framtiden  ligger  det  större  fokus  på  det  marina  livet  då  man  i  PK  jobbar  mycket  på  större 
motorbåtar,  i  LK  utbildas  framtida  instruktörer  som  kan  få  jobb  på  sommarskolorna.  Dock 
genomsyrar  sjövärnskårens värdegrund genom varje sommarskola,  varje  kurs  och varje  övning. 
Värdegrunden  består  utav  fyra  stora  rubriker  som  lyder  kamratskap,  ansvar,  sjömanskap  och 
miljömedvetenhet, tillsammans med värdegrunden så har även sjövärnskåren ett huvudsyfte som är 
att ”ta aktiv del i ungdomars utveckling och väcka deras intresse för Försvarsmakten” (hämtat ur 
UBSU 2013 sida 6). 
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Efter utförd sommarskola får man möjligheten att genomföra hemortsutbildning som är ett krav för 
fortsatt  utbildning  inom framtida  kurser.  Syftet  med  hemortsutbildning  är  att  ge  eleverna  den 
kunskap och behörigheterna som krävs för varje kurs, till exempel så läser man efter GK förarbevis 
för fritidsbåt och efter FK läser man något som kallas kustskepparintyg som är liknande körkort fast 
för båt. Desto högre genomförd kurs desto högre nivå på hemortsutbildningen, utöver utbildningen 
får  man även en chans att  träffa  vännerna från sommarskolan igen.  All  denna utbildning,  mat, 
persedlar och hushåll på sommarskolorna samt utbildningen under hemorten är i princip gratis. Jag 
har betalat runt 200 kr sedan jag började sommaren 2012 och det är en obetydlig summa 

Mitt val att söka till sjövärnskåren har förutom givit mig de två bästa somrarna i mitt liv, en otrolig 
utbildning samt nya erfarenheter även givit mig en ny syn på vardagen i det civila livet. Jag har lärt 
mig om gruppens betydelse och om samarbetets roll i en grupp. Jag har lärt mig om och fått känna 
på nya betydelser för öppenhet, respekt och ansvar (ÖRA, försvarsmaktens värdegrund). Jag har 
även lärt mig att ”vinna är inte allt, det är det enda” (Mj Niklas Tornesjö, skolchef Märsgarn 2) och 
att det finns en djupare betydelse i den meningen än vad som först möter ögat. Jag vill med denna 
artikel upplysa ungdomar och även vuxna om denna fantastiska organisation och förhoppningsvis 
väcka intresset hos ungdomar till att söka denna utbildning. Vid frågor eller funderingar så är jag 
personligen glad att  besvara  dem via  mail  eller  liknande,  ytterligare information finns  även på 
sjövärnskårens hemsida. http://www.sjovarnskaren.se/ 

Sjövärnskåren har fått en egen plats i mitt hjärta och jag kommer för alltid att kalla Märsgarn för 
hem och mina kamrater för familj.
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