Logg frå n Alva
Datum: 4 Juni
Slutlogg från kapten Sören
Position: Förtöjda i hemmahamnen Stocksund
Väder: Varmt och soligt

Personallogg:
Inte bara en seglingsetapp är tillända, utan ännu ett helt läsårs seglation med våra fantastiska elever.
Den 17 augusti förra året avgick Älva från Stocksund med den ena av våra marinbiologi-tvåor,
MB16a, och idag kom vi hem med den andra, MB16b. Däremellan har eleverna från alla våra andra
linjer plus de båda MB15-klasserna (på deras andra segling) trampat Älvas däck, stått sina vakter och
hissat segel i nordostpassaden på sydligare breddgrader.
Ni som följt loggarna vet att det liksom varje år har händelserika månader, fyllda av upplevelser och
lärdomar för både elever, lärare och besättning. (”Man lär så länge man har elever”, som en klok
lärare sade någon gång.) Vårt fina fartyg har fyllt sin uppgift väl, även om hon mött en del
utmaningar. Vädermässigt har det varit en mycket speciell vinter nere kring Kanarieöarna. Nordosten
blåste ovanligt hårt större delen av januari, och vi fick en ganska kämpig segling över till Agadir med
vindstyrkor uppemot 20 m/sek bidevind. Som så många gånger förr, blev jag imponerad av hur våra
elever mötte utmaningarna med gott humör, tålamod och samarbetsförmåga.
I mitten av februari slog den hårda nordosten om till friska sydliga vindar som höll i sig i flera veckor.
Det är något som i stort sett aldrig inträffar i de trakterna, de flesta hamnarna är öppna åt söder och
hela vår planering för seglingen med MB15b fick läggas om efter de nya förutsättningarna, något som
min kollega Krister klarade med den äran. Också den klassen var mycket nöjd med sin resa.
Nu på vårkanten seglade jag bl a vår ekonomiklass FE16 från Irland till Belgien via fler för oss nya
hamnar som Fowey i Cornwall och St Helier på Jersey. Många spännande besök iland för eleverna,
och tidvattenskillnader på 10 meter som krydda.
Och nu till sist alltså resan med MB16b, som gått i marinbiologins tecken. Tack vare goda samarbeten
med forskningsstationer både i Holland och Sverige, har våra elever kunnat göra givande studier
både på Oosterscheldes mudflats och i Kosterhavet, med åtföljande artbestämningar i laboratorium.
På hemväg runt Sveriges kust genomförde vi också provtagningar var hundrade sjömil på uppdrag av
Stockholms Universitet för att mäta förekomsten av mikroplast i havet.
Idag var det slutligen dags för hemkomsten, den känslomättade inseglingen till hemmahamnen där vi
välkomnades av hundratals människor, inte minst föräldrar och släktingar som kommit för att ta
emot sina ungdomar. Kramar, glada skratt, bubblande berättelser och stolta elever som ville visa sina

anhöriga runt ombord i fartyget som varit deras hem, skola och arbetsplats den senaste månaden.

Nu har de farit hem, och tystnaden har lagt sig över Älva. Låt mig önska er alla, både elever och
föräldrar, en riktigt fin sommar. Själva skall vi nu sätta igång med vår varvs- och underhållsperiod, så
att Älva är i bästa skick inför avseglingen den 20 augusti med MB17a.
Hälsningar från kapten Sören

