
Logg från Älva  

Datum: 13/4-18 

Elevloggare: Ebba Kirch och Elin Jernå  

Personalloggare: 2e styrman Madeleine 

Position: Förtöjda i Swansea 

Planerat datum för att segla vidare: 14/4 vid ca 17.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fowey (16/4-18) 

Väder: Dimmigt och fuktigt och en temperatur på 12 grader Celsius 

 

Elevlogg: Dagen började med att vaktlag Charlie och Bravo hjälpte besättningen att slussa och 

lägga till i Swansea runt 05.00. 

Allt gick bra tack vare vår duktiga kapten som gav tydliga direktiv, man var tvungna att öppna båda 

slussportarna för att kunna komma in i hamn.  

Vi åkte på ”freeflow”, då båten är för lång för själva slussen, det betyder att de öppnade båda 

portarna var öppnade samtidigt och när vattennivån var jämn kunde vi passera och lägga till. Vi 

använde oss av RIB-båten som hjälp, den styrdes av Erik tillsammans med två elever som var på vakt 

mellan 04.00-06.00  

Efter frukosten gjordes den dagliga morgonstädningen och inte den storstädningen som egentligen 

ska göras vid tilläggning i hamn och detta för att vi elever skulle få mer tid i Swansea då vi fick en dag 

mindre än vad det var tänkt och även för att vår kapten Sören tyckt att vi gjort så bra ifrån oss under 

tidigare städning. Efter städningen fick vi tid till att upptäcka och lära känna Swansea med hjälp av en 

poängtävling som Joar höll i. 

Efter den goda lunchen som Osmar tillsammans med byssa-laget (Alfa) tillrett, fortsatte vi elever med 

vårt seglingsprojekt. Vi gav oss ut för att samla in enkätsvar och sammanställde resultat. Till middag 

åt vi Moussaka, men middagen blev tidigare än vanligt på grund av att vi ska iväg. Klockan19.30 ska vi 

i klassen iväg på en teater, där vi även kommer att få träffa skådespelarna backstage för vidare 

frågor. 
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Personallogg:  
 

Madeleine heter jag och arbetar som styrman ombord. Jag har varit med två resor tidigare på Älva. 

Det är ett härligt gäng här ombord denna resa och vi fokuserar på att eleverna ska ta förarbevis! 

Resan från Waterford till Swansea, gick lugnt till. Eftersom vi är styrda av tidvatten ankrade vi under 

natten utanför hamnen i väntan på högre vattenstånd för att kunna slussa in till kaj. Det blev en tidig 

morgon för både elever samt besättning. Klockan fem hade vi väckning inför förtöjning. 

Under dagen har eleverna sedan jobbat på med sina vakter och egna uppgifter och på bryggan har 

våra härliga praktikanter Zanna och Josefina tillsammans med mig, jobbat med att planera ny resa, 

denna gång från Swansea till Fowey. Vidare har det idag vid kajen varit många nyfikna gäster och vi 

har alla turats om att svara på frågor gällande fartyget samt organisationen. Dagens kvällsaktivitet för 

eleverna blev att besöka en teater här i Swansea och därefter bjöds det på korv med bröd till 

kvällsmat här ombord på Älva.  

Varma hälsning från oss i besättningen! 

 


