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Personallogg: 

Vår sista segling kring Kanarieöarna för den här säsongen är nu avslutad och snart ska Älva börja sin 

resa norrut igen. 

Vi har haft en härlig segling med många unika upplevelser. Med en hel klass marinbiologer ombord 

har vi fokus på det som händer i och kring havet. Därför känns det extra roligt att vi haft så fina 

upplevelser med valar och delfiner och ovanligt mycket mareld. Bland annat har vi upplevt helt 

otroligt stilla och stjärnklara nätter med delfiner som simmar i glittrande mareld i bogsvallet framför 

båten. Vi har fått se en pod Rizzodelfiner bara en liten bit bort från båten och det hände bara någon 

timma efter att marinbiologiläraren Jan kom ombord. 

Alla i besättningen håller med när vi pratar om hur kul den här seglingen varit. Det blir så bra när 

eleverna visar ett så stort intresse för seglingen och marinbiologin. Alla är motiverade och deltar 

villigt i alla aktiviteter, det är faktiskt oftast som eleverna själva tar initiativet till gruppaktiviteter. Vi i 

besättningen är här för att vi har ett brinnande intresse för segling och sjöfart. När eleverna kommer 

och vill dela detta intresse och vara med och lära sig så mycket det går blir man väldigt glad. Det är 

roligt att få göra hela seglingen tillsammans, särskilt när vi har ett gemensamt mål. 

Målet med seglingen kan ofta se ut som att vi ska hinna genomföra ett antal kurser, hinna utbilda 

och bedöma eleverna. Ta fartyget från A till B för segel och komma iväg på studiebesök och 

exkursioner. Det här målet är konkret och mätbart och i efterhand vet vi hur väl vi uppfyllt det. Men 

det kommer så mycket mer ut av resan. Eleverna får ovärderliga erfarenheter och upplevelser som 

de har med sig resten av livet. Hur det är att bo på en begränsad yta med många andra personer man 

aldrig bott med förut. Man lär sig mycket om varandra och sig själv när man delar varje stund på 

dygnet med sina kamrater. Det är kul att se hur eleverna verkligen bryr sig och tar hand om varandra 

och hur väl det fungerar ombord. Allt detta fungerar så bra mest tack vare dem själva för att de har 

ett så stort engagemang och är mån om att det ska bli så bra det kan bli. 

Därför vill jag säga tack till MB16B för att ni gjorde den här seglingen så bra som den blev. Det är tack 

vare er inställning och er vilja som ni gör resorna på Älva till vad de är. Ännu ett fantastiskt äventyr 

fyllt av härliga minnen och nya bekantskaper. 

Allt gott! 

/Krister 

 



 

Älva till kaj i Santa Cruz, Teneriffa. 


