Logg frå n Alva
Datum: 23 April
Elevloggare: Wilmer Roslund och Lalo Saleh
Personalloggare: Anna Krögerström
Position: Swansea
Planerat datum för att segla vidare: 24 april
Beräknad ankomst till nästa hamn: Guernsey den 27 april
Väder: Soligt men ganska svalt.

Elevlogg:
Skepp ohoj alla landkrabbor!
Idag vaknade vi en bit utanför Swansea, Wales och vi började dagen med en lugn och trevlig frukost
där det bland annat serverades mannagrynsgröt och mackor med olika pålägg till. Supergott som
vanligt! Efter frukosten var det dags för en större och noggrannare städning än vanligt. Efter detta
hade vi inte så mycket att göra då bägge vaktlagen var lediga fram till strax efter lunch då vi hade
lektion i Förarbevis. Då gick vi igenom hur man navigerar utan instrument vilket var roligt. Runt kl 16
började vi att röra oss mot Swansea Marina då tidvattnet låg rätt. Hela klassen samt besättning
hjälpte till att förtöja Älva på ett smidigt och effektivt sätt. Vid 18-tiden hade vår kock Leif
tillsammans med Byssangänget ordnat en fantastisk middag då det bjöds på tacos och kladdkaka
vilket har varit väldigt efterlängtat. Nu ska vi fortsätta att njuta av att ha fast mark under fötterna ett
dygn till!

Personallogg:
Många meters tidvatten och en sluss som är några meter kortare än Älva, gjorde att vi behövde gå
igenom slussen just när vattennivån var sådan att båda portarna var öppna samtidigt. Då gällde det
att pricka rätt eftersom det inte var mycket marginal på sidorna heller. Radiokommunikation mellan
slusskontoret och vår kapten Sören samtidigt som matros Robban i en av ribbarna puffade Älva åt
rätt håll när det behövdes. Fokus och spänning. Många åskådare på kajerna runt oss. Till slut låg vi
klockrent på plats. Riktigt snyggt! På kajen mötte vi också vår styrman Axel som mönstrade på idag.
Swansea är en gammal industristad. För några år sedan bestämde de att rusta upp de gamla
hamnkvarteren och nu är här en skön miljö med båtar, människor och promenadstråk. Restauranger,
kultur och universitet lockar.
Imorgon ser vi fram emot aktiva projektgrupper på jakt efter människor att intervjua!
Hälsningar från Anna

