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Personallogg:
”If you’re a leader, a fellow that other fellows look to, you’ve got to keep going.”
Ernest Shackleton
Polarfarare och upptäcktsresaren Ernest Shackleton är inte ihågkommen för att ha lyckats nå det
tänkta målet med sina upptäcktsresor utan snarare för sina misslyckade expeditioner. Trots detta
blev han både hyllad och adlad. Det beror på att han var en fantastisk ledare med förmågan att ta
hand om sin besättning och behålla tilliten trots motgångarna.
Att säga att YH15s segling på Älva dessa två veckor har varit som Shackletons polarexpedition vore
att krydda historien. Men helt osant är det inte heller. Fartyget vi lever, bor och arbetar på rör sig och
rullar och gör att vi också får svårt att sova. Det gör oss sjösjuka så aptiten försvinner. Det är samma
regn som blöter ner våra kläder och samma vind som viner i riggen. Vi bor tätt inpå varandra och det
kan vara svårt att finna tid åt sig själv ibland. Därför vill jag påstå att det vi känner och ibland
upplever ombord kan vara samma känslor som våra polarfarare upplevde under sina expeditioner.
Eleverna i YH15 utbildar sig till sjöbefäl och ska därmed en dag stå i positionen som ledare. Dom
kommer vara den personen som förväntas hantera svåra situationer, fatta svåra beslut och kunna
svara för dem. Ombord under dessa två veckor har de fått föreläsningar, fått läsa och framförallt fått
öva i praktiken på denna roll, att vara ledare. Dom har visat stort intresse och engagemang för detta
och framför allt tagit sig an uppgifterna på ett professionellt sätt.
Jag vill tacka alla i YH15 för att ni var med och gjorde denna segling så bra som den blev. Jag har svårt
att se att den kunde blivit bättre. Ni har ställt upp för varandra och för fartyget. Ni har gjort det som
förväntats av er och ni har gjort det med glädje. Fortsätt att vara så, fortsätt att visa genom handling
och fortsätt vara ett föredöme så kommer ni bli självklara ledare i rollen som sjöbefäl.
Tack igen.
Allt gott,
Krister Stark
Kapten T/S Älva

