
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 16/10 

Elevloggare: Lowe och Selma  

Personalloggare:  Kerstin 

Position: Malaga 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder: Mulet med lite sol 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej igen!  

Resan lider mot sitt slut men vi har fortfarande mycket för oss. Idag, efter morgonstädningen, bar det 

av mot Gibraltar med buss. Efter en två timmar lång bussresa kom vi fram till den spansk-brittiska 

gränsen där vi behövde gå igenom en passkontroll.  

Gibraltar bjöd på mulet och en aning kallt väder men det visade sig vara väldigt positivt när vi väl på-

började den långa vandringen mot toppen. Vi höll, till en början, ett högt tempo men blev snabbt 

hungriga och tog en lunchpaus med en fin utsikt. Därefter fortsatte vi över en hängbro mot toppen. 

Efter ett par timmars vandrande såg vi de första aporna. Makak (Macaca sylvanus) är den enda arten 

av apor som finns vilda i hela Europa.  

Aporna tycktes till en början tillbakadragna och snälla men det dröjde inte länge förrän de visade en 

mycket busigare sida. På jakt efter godis och annat tilltugg har makaken inga gränser. Så fort de anar 

det prasslande ljudet från ett godispapper så är de på hugget. Anton var det första offret, han hade 

lämnat en påse maltesers i ytterfacket på sin ryggsäck där aporna enkelt kunde få tag på den. Vi 

kunde bara se på medan de öppnade påsen och började förtära dess innehåll. Totalt förlorade vi en 

påse maltesers, en vattenflaska, en smakis samt en twix.  

På vägen ner stannade vi till i en grotta som användes som förläggningsplats under andra världs-

kriget. Därinne var svalt och skönt vilket alla behövde efter en lång vandring.  

När vi kom tillbaka till skeppet väntade en fantastisk måltid tillagad av vår alldeles egna kock, 

Catarina. Nu är det dags att skriva utvärderingsuppgift om gårdagens sjukvårdsövning och miljö-

presentationer.  

Hälsningar från oss och aporna.  



 

 

Personallogg:  
Idag har vi som synes ovan varit på Gibraltar, ett riktigt äventyr! 

 

Efter bussresan fick vi vandra genom tullen, alla fick visa sina  

pass men det gick väldigt smidigt, och sedan fick vi åka buss  

in till stadens centrum. Där började vår vandring, upp upp upp! 

 



Efter en timmes promenad kom vi fram till en av de portar som leder in till själva berget. Där köpte vi 

entréarmband och passade på att äta vår smarriga medhavda pastasallad. 

 

 

 

De flesta eleverna vandrade iväg med Torun i den snabba 

gruppen. De gick både över en hängbro och uppför en brant 

trappa ovanpå en mur på berget.  Dessutom vandrade de 

upp på högsta punkten, hela tiden i sällskap av apor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några andra vandrade en annan väg och 

passade på att besöka St Michaels Cave, en  

kalkstensgrotta med häftiga stalagmiter  

och stalaktiter. 

 

Där inne var det svalt och skönt, och inga apor.  

Men vi träffade på många makaker vi också! 



Därefter träffades vi högt uppe på berget, vid utsiktspunkten där man såg åt alla väderstreck.  

Här tog vi en bild på hela klassen, med en extra medlem längst bak i mitten! 

 

 

 

Så var det dags att börja bege sig nerför berget 

igen, efter dryga tre timmar. Vi vandrade  

omväxlande på smala bilvägar där vi trängdes  

med både apor och taxibussar, och på en  

smal stig med djungelkänsla. 

 

Mycket vatten gick åt, och det är nästan  

jobbigare att gå ner ner ner…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi passade också på att besöka WW II-tunnlarna,  

där det både var förläggning och sjukhus under  

andra världskriget. Långa gångar, och på andra  

sidan berget fanns en balkong med utsikt över havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra kompletterade fartygsbefälsövningar med Torun under resan, och några satt och pluggade 

inför sina kompletteringar av kustskepparprovet som går av stapeln i morgon. En och annan tupplur 

blev det också på bussen såklart. 

 

Flitens lampa lyser fortfarande här ombord, några har vakt, några skriver på uppgiften och några 

pluggar. Dessutom ska alla packa ner alla sina tillhörigheter inför storstädningen av Älva i morgon. 

Andra passar på att sova lite innan de ska upp igen och ha vakt senare i natt. Det är som vanligt här 

på Älva med andra ord.  

Det har varit väldigt roligt att få segla med denna klass, det är verkligen en härlig samling ungdomar. 

De stöttar varandra och tar hand om varandra på ett mycket fint sätt. Underbart att se! 

 

Som Lasse brukar säga, vi har det bäst! /Kerstin 

 

 

Det har varit en intensiv och rolig dag, många 

steg har det blivit. Jag är imponerad av att alla 

har hållit humöret uppe så bra. Men det tycker 

jag gäller generellt för MB21a på segling, 

härligt! 

Igår hade vi redovisningar av vårt naturbruks-

projekt om Framtidens mat (jätteintressanta 

och lärorika), parallellt med sjukvårds-

övningarna. 

 Idag har de skrivit en reflektionsuppgift kring 

säkerhet utifrån de övningarna, och funderat på 

fördelar med de olika förslagen på framtidsmat. 

Några började redan på bussresan medan  


