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För varje segling vi gör med en ny klass, blir det allt tydligare för mig att det är eleverna själva som 

gör seglingen, som skapar dess anda och innehåll. Vi i besättningen kan erbjuda en plattform av 

professionalism, trygghet, struktur och ömsesidig respekt. Men vad som växer ur detta under 

veckorna ombord är i väldigt hög grad elevernas egen förtjänst: Hur de tar till sig av möjligheterna 

som erbjuds, deras vilja att göra sig delaktiga, att stötta varandra och samarbeta i både solsken och 

strapatser, att stiga in i upplevelsen att vara till havs i ett seglande fartyg och att lära i både nautisk 

och existentiell bemärkelse.  

Med det som inledning vill jag säga att det har varit en stor glädje att få segla med eleverna i MB15b. 

De har verkligen tagit till sig allt som dessa veckor haft att erbjuda, och med breda penseldrag färgat 

in dem med livsglädje, nyfikenhet och energi.  

Jag kommer att minnas dem var och en som de individer de är. Och det är särskilt roligt; att alla 30  



trots att de är så olika tar så väl hand 

om varandra i vått (bokstavligen) och 

torrt. 

Nå, jag började med att säga att det 

är eleverna som gör seglingen. Men 

det är förstås också sant att seglingen 

gör eleverna, att de stiger iland med 

en mängd erfarenheter och lärdomar 

som den unika miljön ombord ger. I 

en del fall också med en ny syn på sig 

själva och med ny självtillit. 

Av detta kan ni, kära läsare, dra några 

slutsatser: 

För det första att jag ser vår 

verksamhet med skolsegling ombord i 

Älva som djupt meningsfull, och att 

jag känner det som en otrolig förmån 

att få arbeta med alla dessa 

ungdomar.  (För tydlighetens skull 

kanske jag skall säga att MB15b ändå 

inte är unika, de är en klass i en lång 

rad av toppenklasser.) 

För det andra att jag omöjligt kan dela 

somligas svartsyn när det gäller det 

uppväxande släktet (en svartsyn som 

väl funnits i alla tider).  Till er som är föräldrar till eleverna i MB15b vill jag säga att ni skall vara 

väldigt stolta över era ungdomar. Varmt tack för lånet! 

Hoppas att ni får fina sommardagar tillsammans med dem, snart vandrar de ut i världen och in i 

framtiden.  

Kapten Sören 


