Logg frå n Alva
Datum:

18 april 2017

Elevloggare: Elis Öhman & Axel Östlund
Personalloggare: Sören
Position: Förtöjda i Waterford
Planerat datum för att segla vidare: 21 april
Beräknad ankomst till nästa hamn: Swansea 22 april
Väder: Sol varierat med moln

Elevlogg:
Idag 06.30 samlades trötta Fe15 på Arlanda terminal 5. Planet mot Oslo lyfte 08.50 på grund av 20
minuters försening. Sedan flög vi vidare mot ett soligt 16 gradigt varmt och grönt Dublin. Vid
ankomst var det många tomma magar. Vi samlade på oss matsäck till vår bussresa mot hamnen
Waterford port. Det tog drygt 2 timmar men det gjorde inget på grund av den förvånansvärt snabba
omställningen från ett snöigt Sverige till ett magiskt grönt landskap. Med ett varmt välkomnande vid
den tremastade skonaren Älva möttes vi av besättningen som vägledde oss till våra hytter samt
informerade oss om eftermiddagens program. Som började med en fantastisk köttbit till middag
tillagad kocken Leif. Efter det var det många som utforskade den söta staden Waterford och gjorde
sig hemmastadda i sina hytter. Nu väntas det kvällsfika och mys som avslutas med sömn och för vissa
de första vaktpassen.

Personallogg:
Det är mycket som är nytt och spännande också för oss i besättningen på den här resan. För första
gången seglar vi med eleverna som går på den nya ekonomilinjen. Det blir lite annorlunda upplägg
och andra hamnar, med sikte på att de skall kunna göra sitt projektarbete kring att jämföra
företagandets villkor i de olikas städer och länder vi kommer att besöka.
Waterford har vi aldrig besökt tidigare. Det är en mycket trevlig liten stad nere på sydöstra hörnet av
Irland, grundad av vikingar år 914. De kallade den Veðrafjǫrðr, den blåsiga fjorden. Men här är stilla
och fint. Vi ligger perfekt vid en ponton mitt inne i stan.

I morgon blir det säkerhetsutbildning m m hela dagen och på torsdag går eleverna iland och
intervjuar lokala företagare. Vid högvattnet på fredag kommer lotsen ombord, och vi kastar loss och
styr nerför floden. Nästa hamn är Swansea i Wales, även det en ny destination för Älva. Följ oss på
det fortsatta äventyret, dagliga rapporter kommer här.

Hälsningar från kapten Sören

