
Logg från Älva  

Datum: 27 maj 2016 

Elevloggare: Miranda 

Personalloggare:  Lasse 

Position: N 57⁰48’ E 9⁰49’  

Segelsättning:  Ingen 

Fart:  4,7 knop 

Kurs:  045⁰ 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö, imorgon den 28 maj kl: 9:00 

Planerat datum för att segla vidare: Mot Lysekil, måndag den 30 maj  

Väder:  Soligt, stiltje 

 

Elevlogg:  
Stockholm, Stockholm, Stockholm. This is Älva Sierra Delta Romeo Golf , This is Älva Sierra Delta 

Romeo Golf.  

Så här anropar man andra fartyg på jordens hav, det är en av alla saker vi lärt oss idag. 

Radiokommunikation till sjöss sker med hjälp av en VHF, och snart kommer vi förhoppningsvis kunna 

skina med våra alldeles egna VHF-certifikat. För ett sådant har man ju alltid velat ha! Jag lovar alla 

kära där hemma att detta inte är ett MAYDAY anrop, och för er som inte är goa sjöbjörnar som oss är 

det meddelandet som skickas ut om man befinner sig i nöd.    

Att gå upp mitt i natten för att styra ett 50m långt segelfartyg fyllt med ungdomar och en go och gla' 

besättning har blivit vardag. Dagarna börjar flyta samman och tiden flyger förbi medan vi gungar 

fram. Att vi har varit här ett tag märks tydligt, inte minst på att många säger ”ska vi åka hem”, och då 

syftar på Älva, och till er besvikelse, inte hemma hos er föräldrar. Stämningen i vårt flytande hem är 

dock fortfarande på topp. En bidragande faktor till det kan vara det obeskrivliga vädret:  blå himmel, 

sol, hav och åter hav. Även en liten skymt av vårt fläskälskande grannland ska inte försummas.  

De dagliga rutinerna har rått även idag. En lektion i marinbiologi och en i VHF har stått på dagens 

schema. De har blivit varvade med solande, klättrande, pluggande, vaktande, sovande och för 

byssalaget matlagande. Nu doftar det av oxfilé i hela båten och bakom mig köar era lagom trötta och 

skönt hungriga ungdomar för att få hugga in i köttet.  Efter matkoman som väntar ska adrenalinet 

hos vissa få en kick, klättring 15 meter upp i luften står nämligen på kvällens schema. Fredagsmys 

framför en film får heller inte missas, även om de flesta på båten inte ens har en aning om vilken 

veckodag det är.  

Hoppas allt är bra där hemma! Våra liv flyter i alla fall på :,)  



Stockholm, Stockholm, det var allt från Älva Sierra Delta Romeo Golf för idag. Klart slut.  

/ Miranda och Maja bildfixaren



 



Personallogg: 
Blått hav, sol, lugnt vatten, några tumlare, en och annan havssula och stormfågel får karaktärisera 

dagen som annars inte bjuder på så stor variation när man är ute till havs. Även om dagarna kan te 

sig lika så är det alltid något som bryter av. Lektioner har vi haft idag och eleverna har kommit 

mycket långt i sitt skrivande av mjukbottenrapporten, flitens lampa lyser på skeppet. Det jag hittills 

läst av rapporterna antyder ett mycket bra resultat, de är fantastiskt duktiga, intresserade och 

fokuserade. Tänk att som marinbiolog sitta här i salongen och höra hur de resonerar kring termer 

som filtrerare, detritusätare, bioturbation, epifauna, infauna etc, man kan inte annat än bli stolt över 

dem. Det är som musik i en marinbiologs öron. 

Nu på kvällen har även några elever fått klättra upp i riggen tillsammans med Stefan. Lugn bara, de 

har fullständig säkerhetsutrustning på sig, en uppskattad aktivitet.  

Imorgon beräknar vi komma fram till Tjärnö där eleverna bl.a. ska ha sin praktiska övning i VHF med 

Sören. Som jag skrev i förrgår så kommer vi även besöka Tjärnö marinbiologiska laboratorium. 

Ha det bra tills vi hörs igen, 

Lasse 

 


