
Logg	från	A� lva	 

Datum:  21 december 2017  

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife 

Kaptens slutlogg:  

Ännu en resa är till ända. I morse klockan 06.00 äntrade våra 29 MBV-elever bussen för att anträda 

hemfärden. När vi i besättningen kramat dem och vinkat adjö, satte vi oss i mässen och åt frukost och 

pratade igenom de veckor som varit.  

Som vanligt känns det trist att skiljas nu när vi precis har börjat lära känna dem litegrann. De här 

veckorna har gått så fort, och varit så 

fyllda av händelser och upplevelser. 

Mycket har gått i marinbiologins tecken, 

med bottenundersökningar, snorkling och 

valspaning. Men också kultur- och 

naturstudier iland under vår kunniga guide 

Connys ledning. Däremellan har eleverna 

övat navigation och sjömanskap, gått 

vakter där de stått utkik och styrt fartyget, 

satt segel och hanterat trossar vid 

förtöjning och losskastning. Alltså vistats i 

en påtaglig och fysisk verklighet där 

samarbete är A och O. Att ta ansvar för sig 

själv och varandra, det är en av de 

kvalitéer som livet ombord i Älva erbjuder. 

Det är en stor glädje att se hur eleverna tar 

sig an allt och växer för varje dag. 

Den utvärdering av seglingen som 

eleverna själva gjorde igår var mycket 

positiv. Men det de kanske inte tänker på, 

är att det till största delen är de själva som gör seglingen, det är deras egen förtjänst. 

Redan första kvällen de kom ombord efter en lång flygresa, men med massor av energi och glatt 

humör, stod det klart att det här kommer att bli bra. En hel del hårt arbete, många glada skratt, stora 

naturupplevelser, lärdomar och livserfarenheter. Vi saknar redan dessa fina elever, men ser fram 

emot att få segla med MBV16 igen nästa år. 

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi er alla här nerifrån varma latituder! / Sören E. 


