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En tuff seglarutbildning är bra att ha i botten, innan man gör kar
riär mom sjbfarten. Det pdstâr nâgra elever vid World Maritime
University i Malmö ochfâr medhdll av ettpar av sina lärare.
Tomqvist, B4tIiv

CUTTY SARK TALL SHIPS RACE
Det är absolut inget krav fran vail
universitet, sager Burton S Russell,
amerikansk lärare med erfarenhet fran
US Coast Guard och fran seglingar
med Eagle. Men visst kan en tid
ombord pa ett stort segelfartyg ge
mycket ifrâga om sjömanskap och all
man förstãelse for livet ombord, även
om det är fOr helt andra fartyg man
utbildas.

—

Tilivaron ombord pa ett segelfartyg
kan inte liknas vid nágot annat. Den är
hard och ingen latmanstilivaro, forsäk
rar med en mun tre av World Maritime
University’s studenter.

—

Foto: Peter .4r1,uri5000

HARD UTBILDNING
De är Asrat Amare fran Etiopien.
Dramane Papiss Cissoko fran Senegal
och José A L Anselmo fran Portugal.
Pa var bud flankeras de av t v Jan Horck.
lärare och Burton S Russell, ocksá Iarare.
Eleverna har det gemensamt att de
utbildats pa stora segelfartyg, innan de
bestämde sig for att studera vid univer
sitetet i MalmO. Det enda FN-organ vi
bar i Sverige och sâledes unikt.
Foot: Peter Adamsson

Sá här sager Dramane Papiss Cissoko
med universitetets—utbildning i Dakar,
verksam i ett transportbolag i Dakar
bla som kapten pa en bogserbát:
Jag har studerat i Polen, pa deras
skola fOr handeisfartyg i Gdynia. Och
seglat med Dar Pomorza och systers
keppet Dar Mlodziezy. Utan tvekan en
mycket nyttig utbildning, den var hard,
mycket hard. Jag minns en resa vi
gjorde mellan Gibraltar och Pireus. Vi
led brist pa vatten, kunde inte tvätta
—

Tre av eleverna vid World Maritime Uni
versitv i Mal,’nO. De är fran vänsrer till
hoger:
Asrat A mare, Etiopien, Draniane Papiss
Cissoko, Senegal och José A L Anselmo
Portugal.
I bakgrunden lärarna Jan Horck och
Burton S Russell.
oss, utan fick ransonera det for enbart
nOdvandiga ändami1. Den hàrda tra
ning vi fick genomga var mycket nyt
tig.

WMU:s utbildningsbrvgga

CUTTY SARK TALL SHIPS’ RACE
Nu utbildar han sig i Malmo fOr att bli
liirare och hoppas f ett jobb vid akade
mm i Ivory Coast. Det lOr han fã moj
lighet till, inte minst därför att utbild
ningen i Malmö har en mycket hOg
standard.

DEN FORSTE FRAN
ETIOPIEN

igenom metodikutbildning pa ett segel
fartyg. Dâ mâste man lära sig atE “jobba
efter boken”, sager han.
Larama Jan Horck, som seglat med
Falken och Burton Russell anser ocksa
att utbildning pa segeifartyg är värde
full.
Men, sager de, det är inte alla som
bar tid eller pengar fOr en sadan trä
fling. DärfOr är det belier inte avgOran
de fOr eleverna vid universitetet i
MalmO om de har varit ombord langre

—

Asrat Amare fran Etiopien haIler med
sin kollega.
Jag vill bli larare i sjOfartsämnen och
har redan studerat vid liknande skolor i
Viisttyskland och Sovjet.
Han har ocksâ varit kapten pa olika
fartyg tillhOrande den etiopiska flottan.
Asrat Amare hoppas fà vara med och
bygga upp utbildningen vid den skola
som skall sättas upp i hans hemland
mom en snar framtid.
I den västtyska marinen tick han rika
tillfällen att trana ombord pa Gorch
Foch.
Den tiden gay mig insikter i sjoman
skap och jag lärde mig att leva tilisam
mans med folk fran manga nationer.
Man fick stâ Ut med svárigheter av
mânga slag. Särskilt ndr det gailde att
klättra upp i toppmasten och sköta seg
len. Nattetid var det vOrst, sager han.
Utbildningen hOr vi universitetet har
en avgOrande betydelse for fortsatt
karriär hemma i Etiopien.
Det iär nog gä vägen. Asrat Amare är
den fOrste fran sitt land att genomgá
lararutbildningen i MalmO.

—
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VIDAREUTBILDNING
VIKTIG
José A L Anselmo har en bakgrund
som larare vid sjdfartsskolan i
Portugal och har seglat vida omkring i
olika befattningar ombord.
Ar man iärare i sjOfartsfragor mâste
man vidareutbilda sig. Det sker i
MaimO.
FramfOr alit far man intemationell
erfarenhet. Den bästa platsen. om inte
den enda, är faktiskt här i MalmO.
sager han.
Här far jag veta vad som pagar ute i
varlden mom mitt fack. tillagger han.
José Anselmos erfarenhet av segling
grundlades redan 1970 i Portugal. Det
var ombord pa A-klassade barken
Sagres II, som ocksà brukar delta i
Cutty Sark Tall Ships’ Race.
José var med pa en tremãnaders resa
Over Atlanten fOr att celebrera portugi
sernas upptackt av Brasilien flera
hundra âr tidigare.
Det var en ovarderlig upplevelse och
gay nya erfarenheter. beriittar han.
Man tränas under extremt hârda viii
kor och marker snart om man passar.
inte minst psykiskt. for ett liv pa havet.
Alla som viii ha ett jobb pa sjon bör ga

eller kortare tid pa ett segelfartyg.
Kiart är att utbildningen och livet
ombord och den nära kontakten med
elementen har ett fostrande syfte. Det
gäller inte minst fOr besättningarna pa
fartygen som deltar i Cutty Sark Tall
Ships’ Race. Främst ger livet ombord
svar pa fragan: Passar man fOr ett liv
till sjOss?
Aven dagens modema fartyg kan ju
raka ut fOr dàligt vOder och annat elOn
de.

Det mesta
avdetbästaL::

Kvalitetsvarorfrdn välkända märkesleverantörer avj
porslzn och presentartikiar Valkommen

LOfbergs Glas&Porslin
SadraTullgatan4, Södergatan 1, Malmö
Tel. 040-10 40 60

1.

—

—

.-

-.

—

—

MdleTds

-

—30—

LiadrO

