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Seglarskola i huvudstan
GRUNDEN FÖR seglar- 
skolan på Sjöhistoriska 
är klassisk. Deltagarna, 

som är 8–14 år gamla, får lära sig 
hantera båtar på ett enkelt sätt. 
Framstegen kommer snabbt, 
redan efter någon dag kan många 

I över 50 år har seglingsintresserade ungdomar kunnat vara med på Sjöhistoriskas seglarskola 
mitt i Stockholm. Förra året hölls två extra veckor för att få plats med alla som ville vara med på 
denna populära aktivitet. Text & foto: Lars-Åke Redéen

av barnen ge sig ut och segla 
Optimistjolle.

Förutsättningarna är väldigt 
fina vid Sjöhistoriska, förutom 
själva platsen som är vackert be- 
lägen vid Djurgårdsbrunnsviken. 
Utanför Sjöhistoriska finns bra 

bryggor och museets egna Opti-
mistjollar ligger seglingsklara.

För museets egen personal 
innebär seglarskolan något annat 
än det vanliga kontorsjobbet.

– Det här är det bästa. Att få se 
barn utvecklas så här är alldeles 

fantastiskt, säger museilärare 
Therese Karlsson.

Therese är en av dem som lär 
barn segla på sommaren. Höst, 
vinter och vår arbetar hon inne 
på museet.

– Ibland kan vi ha upp till  

Sjöhistoriskas seglarskola i Stockholm har funnits i över 50 år. Förra sommaren körde de extra veckor för att kunna ta emot så många som möjligt.

SEGLARSKOLA
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Therese Karlsson är museilärare på 
Sjöhistoriska. På sommaren är hon 
ledare på seglarskolan.

25 nybörjare. Men trots att de  
kanske aldrig har suttit i en  
Optimist är de ute och seglar 
efter någon dag och efter några 
dagar är det en stor skillnad.

Sommaren 2020 var speciell 
även för den här seglarskolan. 
Antalet veckor utökades från 
ordinarie sex till åtta veckor  
på grund av att många ville  
vara med och museet fick även 

utöka antalet instruktörer.
– Vi fick ta med seglingsvana 

personer från museet och lät dem 
hjälpa till, säger Therese.

Under nybörjarkursen lär sig 
deltagarna seglingens grunder, 
hur de riggar och seglar Optimist- 

jolle samt sjövett och regler till 
sjöss. Ett krav är att ungdomarna 
måste kunna simma 100 m samt 
av säkerhetsskäl kuna tala och 
förstå svenska.

Sjöhistoriska museet är en del 
av Statens maritima och transport- 

historiska museer. Museets vän-
förening, FSSS, hjälpte till att 
göra förra sommarens utökade 
seglarskola möjlig.

Läs mer om Sjöhistoriskas 
seglarskola på deras hemsida: 
www.sjohistoriska.se ✪

SEGLARSKOLA

Sjöhistoriska har ett stort antal egna seglingsjollar som användas av seglarskolan.

https://askeladden.no/sv
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