Logg från Älvå
Datum: 5 november
Elevloggare: Teo och Hugo
Personalloggare: Stefan Siwek
Position: Malaga
Segelsättning:
Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/11 (Smir)
Väder: Soligt

Elevlogg:
Idag reste vi från Arlanda kl 06.00 mot Malaga, flyget tog ca 4 timmar. Många passade på att ta igen
sömn på planet, eftersom att det var en tidig morgon. När vi kom fram hämtade vi vårt bagage och
tog bussen i 45 minuter till hamnen.
När vi var framme vid Älva blev vi uppdelade i våra hytter. Efter vi hade packat upp och varvat ner var
det lunch. Många var väldigt hungriga till lunch. Det serverades en pastablandning med fetaost och
skinka. Efter lunchen presenterade sig kapten och besättningen. De informerade också om lite grundregler och rutiner. När allt var iordning plockat och rent kunde vi slappna av, antingen fick man sova
eller bege sig ut på stan. Eftersom att middagen serverades 17.30 behövde man vara tillbaka till dess.
Många valde att gå ut på stan och utforska eller gå till stranden och bada. Till middag serverades
torsk, potatis med citronsås och rester från lunchen. Efter middagen fick vi en genomgång från
kapten om vad ska göra när man är hamnvakt, bland annat skulle man fylla på vatten och hålla koll
på båten. I denna skrivande stund sover många och ett fåtal är ute och utforskar.

Personallogg:
Besättningen är samlad, elever och lärare har anlänt och skeppet är lastat med förnödenheter. Nu
ska vi bara ha en förtrogenhetsutbildning för elever innan vi kan kasta loss. Efter den utbildningen
stiger man i graderna från passagerare till obefaren ljungman och får vara med på vår ”crewlist” som
jag för övrigt håller på att skriva.
Det är lika roligt och spännande varje gång det kommer nya elever ombord. Alla har något nytt att
tillföra och det skapas nya relationer. På bryggan är det ofta diskussioner och utbyte av erfarenheter.
Man blir aldrig fullärd och jag som är en 72-årig kapten och lärare har fortfarande stor nytta av andra
människors kunskaper. Det finns något som heter ”bildning” och skiljer sig en del från kunskapsinlär-

ning. Vår bildning underlättar umgänget med människor från andra samhällsgrupper och kulturer,
med andra upplevelser och erfarenheter, och då menar jag både nationellt och internationellt. Det
ska vi ge eleverna och oss själva. Ett fartyg är också en ny miljö för de flesta och har ett något
annorlunda ”samhällssystem” där man är mer beroende av varandra.
Djupare ska jag inte bli. Alla sover utom hamnvakten, vilken jag tillhör.
Hälsningar
Stefan Siwek

