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Personallogg: 

Så tyst det blev i båten! För ett par timmar sedan äntrade 30 elever och magister Lasse bussen som 

skulle föra dem till flygplatsen. I morse fick de en välbehövlig sovmorgon, och istället för frukost blev 

det en överdådig brunch vid halv elva, byssalaget hade verkligen överträffat sig själva. Precis som vi 

brukar, passade vi på att vid sista måltiden ombord låta eleverna göra en liten utvärdering av 

seglingen. Vad har varit bra och vad kan förbättras? Jag blev väldigt glad att höra hur positiva de var. 

Den här seglingen har ju inte liknat någon annan, vi fick ett coronautbrott ombord som ställde alla 

planer och normala rutiner på huvudet. Allt fokus hamnade på att begränsa smittan ombord så att vi 

så snart som möjligt skulle kunna återuppta vår segling. Daglig testning, omedelbar isolering av alla 

positiva i separata karantänshytter, FFP2-masker på samtliga, rutinerna för måltider ändrades så att 

trängsel undveks o s v. Eftersom vi låg i karantän fick ingen heller gå iland. Enormt påfrestande för 

både elever och besättning. Men vi lyckades! Efter tio dagar kunde vi konstatera att vi hade klarat att 

kväsa utbrottet ombord, vi var smittfria och kunde segla vidare! Jag har inte ord för att uttrycka min 

beundran för den här klassen – och för min besättning. Inte ett klagande knyst på hela tiden! Faktiskt 

en hel del glada skratt mitt i eländet.  

Tack vare att vi kunde förlänga seglingen med fem dagar, fick vi till det riktigt bra till slut. Fina hård-

bottenundersökningar på Fuerteventura och El Hierro, massor med snorkling, närkontakt med havs-

sköldpaddor, delfiner och grindvalar, en hel del fin segling, vandringar på La Gomera och lite strandliv 

här i Las Palmas. Och en intensiv spurt i kursen Fartygsbefäl klass VIII som gjorde att alla kunde full-

följa. (I går kväll efter slutstädningen pågick övningarna uppe på bryggan till midnatt och sedan körde 

de igång igen klockan sju i morse.) 

Jag kommer att minnas den här seglingen. En fantastisk besättning. Och klassen; som magister Lasse 

sade, en klass av hjältar. Föräldrar, ni skall vara stolta över era ungdomar, varenda en av dem!  
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