
Logg	från	A� lva	 

Datum: 12/4-2018  

Elevloggare: Cornelia Hruby & Paulina Hahne    

Personalloggare:  Anna Krögerström 

Position: På svaj utanför Swansea  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Swansea i morgon bitti 05.00 

Planerat datum för att segla vidare:  Lördag em den 14/4 

Väder: Molnigt med inslag av sol. 

 

Elevlogg: 

En tuff natt efter avresa från Waterford resulterade i ovanligt många hungriga och pigga elever under 

morgonens frukost. Det kunde man verkligen inte tro efter gårdagens tongångar.  

Efter några timmar på havet började sjösjukan långsamt sprida sig runtom i båten: ALLA blev 

drabbade. Detta fann besättningen väldigt roande då vågorna endast var omkring 1,5 m höga, som 

inte var en match för dem.  Detta uppmärksammades inte av oss elever då vi hade fullt upp med 

vårt…  

Oavsett sjösjuka har nattvakten rullat på som vanligt, och en kurs i navigering och sjökort har ägt rum 

under förmiddagen. Under kursen fick vi pröva på att läsa sjökort och planera en kurs samt rutt. Då 

använde vi oss av en passare och en transportör, som var nytt för många och därför väldigt lärorikt. 

Vi vill även ge en eloge till Osmar och byssanlaget som ännu en gång briljerat trots sjösjukan som 

drabbade även dem. Idag serverades en god köttbit med svamprisotto och sås. Det satt fint i magen! 

Till middag serveras det torskrygg med potatis och äggsås, samt tofu till vegetarianerna. Detta ser vi 

fram emot. 

På grund av lite för mycket regnande i Wales, med åtföljande vattenflöde i floden Tawe som vi skall 

in i, kan vi inte komma in till Swansea Marina förrän vid högvattnet i morgon bitti. (Älva är för lång 

för slussen, så vi måste gå in vid ”free flow” med båda slussportarna öppna.) Detta gör att vi kommer 

behöva ankra utanför hamnen från 19.00 till 05.00. Uppstigning för halva klassen sker 04.45 då det 

behövs hjälp av eleverna att slussa båten, självklart kommer detta bli ett nytt spännande moment 

under seglingen. 

Trots att det bara pirrar i fingrarna på eleverna (och besättningen) efter att få hissa segel, går vi 

dessvärre bara på motor under denna etapp.  Vi hoppas på att kunna segla på väg till Fowey.  



                                         

Navigeringslektionen med härliga Zanna!                                  Vissa föredrar att ta vara på solen                      

medan andra föredrar att surfa på internet.                              medan andra föredrar att surfa på nätet.                                                                   

             

Några i vår glada besättning.           Tre från vaktlaget Delta                          En fin bild. ☺ 

Bengt, Alva och Madde.                                          på vakt. 

 
 

 

 

 

 

 

Personallogg:  

9 – 11 – 13 – 5 – 8 ….  

Sjösjukan igår gjorde att det blev tidig i säng för de flesta igår. Nattvakterna sköttes fint och siffrorna 

ovan visar hur många timmar några av eleverna hade sovit under natten.  



- ”Jag gick och la mig kl 8, å vilken skillnad det blir när man fått sova länge”, strålade Peggy efter 

morgonvakten. Till frukost fick vi sällskap med delfiner, de var klart större än dem vi såg igår, så vi 

gissar att det var tumlare då. När vi närmade oss kusten korsade en liten fiskebåt vår kurs. Det var en 

12-meters trålare och vi kunde se när den svängde runt strax bredvid oss med trålen hängandes 

bakom aktern. Efter navigationslektionen satt ett gäng på däck, några satt och pratade och andra 

spelade spel. Mycket skratt!  

Vi har tydlig struktur på dagarna; äta, sova, vakta, städa, plugga, umgås… och just nu börjar alla här 

inne sjunga ☺  En del saker görs med lust och annat kanske bär emot lite. Men attityden till det som 

man gör påverkar både en själv och omgivningen. De här båda citaten är sagda med glada röster: 

- ”Jag vill också moppa!” Ebba K 

- ”Jag vill skrubba däck varje dag!”  Elin J 

Imorgon ska vi upp tidigt för att komma igenom slussen in till kaj i Swansea, det är så kallad free flow 

kl 5 på morgonen och båda slussportarna är öppna lagom lång stund för att vi ska kunna passera. I 

nästa logg får ni höra hur det gick. 

Go kväll från oss på Älva, 

Anna 

 

 

 

 


