Logg frå n Alva
Datum: 25/4 ‐ 2019
Elevloggare: Potapoff och Kasper
Personalloggare:
Position: Cherbourg
Segelsättning:
Fart: ‐
Kurs: ‐
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Planerat datum för att segla vidare: 26/4
Väder: Strax över 10 grader och moln med tillfällig nederbörd och sol.

Elevlogg:
Idag har varit en lång dag. Vi steg upp 7.00 för att äta frukost och packa vår matsäck för att senare
bege oss via buss mot Omaha Beach. Bussresan var ca. 1h och 30 min lång och de flesta utnyttjade
tillfället till lite extra sömn. Efter en timmes bussresande plockade vi upp vår guide som snackade
oavbrutet lite om världskrigen och Normandie. Vi besökta ett par platser som hade viktig betydelse
på dagen d varav båda blev guidade och jag är säker på att alla lärde sig en hel del. Efter Omaha
Beach så begav vi oss mot minnesplatsen där flera tusentals kors, riktade mot USA, med alla namn på
de amerikaner som dog fanns. Detta var mycket fint och här stannade vi i någon timme tills vi
började röra oss mot en mindre by där lite museum och D‐Day souvenirer fanns. Efter några
förseningar så kommer vi slutligen hem vid 19 tiden och äter pulled beef som byssan‐gänget raskt
fixade. Efter en härlig förarintygslektion med kapten Magnus så börjar vi avrunda kvällen och med
det sagt vill vi önska en trevlig kväll.

Personallogg:
Hej.
Jag heter Roger och läser på Marina Läroverkets YH‐utbildning till Skärgårdskapten, ombord på Älva
är min roll jungman/praktikant.
Just nu ligger vi väl förtöjda vid kajen utmed Quai Alexandre III i Bassin du Commerce beläget mer
eller mindre mitt i Cherbourg så vi har gångavstånd till det mesta.
Idag hade eleverna utflykt (som jag och min klasskamrat Johan på YH‐utbildningen passade på att
följa med på) till Normandie och platserna där landstigningarna vi D‐dagen skedde.

Vi hade en svensk guide som var bosatt i Frankrike sedan många år och som var mycket påläst och
kunnig på detta område, så hade hon fått fria händer så hade vi kunna hålla på två dagar till.
Vädret under dagen har varit varierande med sol, regn och en hagelskur.
När vi kom tillbaka med bussen till Älva så vart det middag nästan på en gång.
I morgon kastar vi loss igen för att gå till Portsmouth i England och därmed korsa engelska kanalen
för andra gången denna resa.

Tack för ordet.

Roger

