Logg frå n Alva
Datum:

9 April

Elevloggare: Josefin & Joar
Personalloggare: Kapten Sören
Position: Waterford, Irland
Planerat datum för att segla vidare: 11 april
Beräknad ankomst till nästa hamn: Swansea 12 april
Väder: Växlande molnighet, eleverna kom med solskenet

Elevlogg:
Hey guys!
Josefin och Joar inleder fe16’s loggar från Waterford. Dagen började tidigt på Arlanda klockan 6.
Planet blev dock i sin ordning försenat till 8:30, inget som skadade oss då vi fick extra tid till att
handla frukost och vakna lite. Vi landade i Dublin 11:30 lokal tid och fortsatte vår färd med 2 timmars
buss genom sydöstra Irland, där vi fick se bland annat staden Killkenny och en massa får. När vi kom
fram hade vi verkligen haft tur med vädret för solen
var framme och vi alla kunde byta om till lite lättare
kläder efter lunchen och vidare på en poängjakt!
Poängjakten handlade bl.a om att hitta en irländare
som ville ställa upp för att sjunga den irländska
nationalsången och att be någon på svenska säga
”jag kan inte svenska”. Det vi kunde konstatera var
att det inte var så många som kunde den irländska
sången och att den var på ett okänt språk… Efter det
så fick vi en god middag bestående av tonfisk och
potatis som den första byssangruppen tillagat – och
som var väldigt god från personligt perspektiv. Nu
lite fria timmar bestående av kortspel och lite mer
rundvandring. Sen ska vi göra lite lekar som ledarskapseleverna står för och fortsätta packa upp och
bädda! Självklart väldigt trötta efter en dag av nya intryck och långt resande ska vi snart säga god natt
för första gången på Älva!

Personallogg:
Så kom de då till slut, våra ekonomielever i FE16, efter en lång dags resande med samling kl 06.00 på
Arlanda. Lite trötta, ganska hungriga men med massor av gott humör och nyfikenhet. Under de
kommande veckorna kommer vi att göra en spännande segling med ett späckat program i varje
hamn. Härifrån den gamla vikingastaden Port Láirg (mer känd som Waterford) seglar vi i övermorgon
till Swansea i Wales. Teater och besök på Dylan Thomas-museet står på programmet. Sedan runt
Land´s End till den lilla staden Fowey i Cornwall. Där skall klassen göra en utflykt till det spektakulära
The Eden Project, men det får ni läsa mer om i sinom tid. Vidare till ön Jersey, en av de brittiska
kanalöarna alldeles intill den franska kusten. Sedan Portsmouth och slutligen den belgiska
medeltidsstaden Brügge.
Här i loggen kommer ni att kunna läsa dagliga rapporter om våra öden och äventyr i dessa hamnar
och på havet, så jag hoppas att ni vill följa oss ända till den 3 maj, då FE16 mönstrar av. Vi som är
Älvas besättning på resan ser ni här:

Från vänster:
Erik Nygren, matros och maskinansvarig, börjar bli veteran ombord. En klippa.
Osmar Dias, vår Chef de Cuisine, med rötter i både Luleås frusna mylla och Brasiliens varmare jord.
Jag själv, Sören Engzell, fartygets fruktade kapten. Arbetar ombord i Älva sedan drygt sex år nu.
Madeleine Hägerlid, andrestyrman. Delar sin tid mellan Älva och fraktfart under finsk flagg.
Alva Hedlöf, jungman. Gick ut Marina Läroverkets marinbiologilinje för ett par år sedan, men kunde
inte få nog av Älva, så nu är hon tillbaka ombord.
Bengt Svensson, matros och maskinansvarig tillsammans med Erik. Bengt har gått vår YH-utbildning
till befäl i skärgårdstrafiken. Det ägnar han sig åt en del hemma i Sundsvall sommartid, men
framförallt är han en mycket uppskattad besättningsman ombord i Älva.

Aron Holmberg, lättmatros. Gick för länge sedan en av de första årskurserna på vår gymnasielinje
Marinteknik. Sedan blev det ett skiftande yrkesliv som bl a motorkonstruktör och riggare på cirkus
innan Aron hittade tillbaka till Marina Läroverket.
Zanna Lyberg, praktikant. Går första året på vår YH-utbildning, och är alltså ombord som befälselev.
Josefina ”Jossan” Pukitis, också praktikant från YH. Så Zanna och Jossan kommer ni förhoppningsvis
att få möta som kaptener på skärgårdsbåtar så småningom.
Göran Börjesson, överstyrman med smak för tuffa hattar. Göran är sjökapten från Göteborg med
många år och tusentals sjömil ombord i handelsflottans fartyg.
Hälsningar från Sören

