
Logg från Älva  

Datum:  6/5-17 

Elevloggare:  Ninian och Denise 

Personalloggare:  Axel Taube 

Position: På väg ut från Portsmouth 

Segelsättning:  Stagfock, fock och storsegel samt hjälp från maskin 

Fart: 6 knop 

Kurs:  070 

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag 8e maj 

Väder:  molnigt 

 

Elevlogg:   
Tjabba tjena hallå, idag har vi lämnat Portsmouth med awesome väder och lugna vindar. En mindre 

händelsefylld dag lider mot sitt slut. Vi närmar oss vår sista destination och man märker att 

slutredovisningen kryper på. Utöver de 2 förarbevislektionerna som handlat om miljön och säkerhet 

så har det varit förberedelser och plugg som fyllt dagen. Självklart har det även kollats en del film för 

de som känner sig i fas med projekt och förarbevis. Idag roterade även alla lag till nya vakttider vilket 

innebär att vårt lag nu behöver gå upp 04 för att stå o njuta av den bitande kylan och vinden i totalt 

mörker, samtidigt som man studerar någon lanterna i fjärran. Men vafan, de e dumt o klaga, en 

soluppgång till havs e samtidigt svårslaget.   

 

Personallogg:  
Idag lämnar vi åter kaj, denna gång seglar vi vidare mot Belgien och Brügge där både elever och delar 

utav besättningen åker hem. Dagen startade med frukost och genomgång av väder för att sedan 

övergå till den dagliga städningen utav eleverna. Besättningen har under förmiddagen ägnat sig åt 

förberedelser inför resan genom Engelska kanalen och resan i sig så som ruttplaneringar, slutföra 

målningsarbeten som inte kan göras till havs och tömma fartygets sopor.  

13:50 anlände lots ombord och Älva kunde släppa sista trossarna och påbörja färden ut från Haslar 

marina och Gosport. Väl ute till havs var det än en gång dags att klä Älvas master med segel vilket 

sköttes utmärkt av eleverna. När solen gått ner för dagen och mörkret kommer smygande har vi nu 

närmat oss Engelska kanalens södra infart och vi styr skutan upp längs sikten utav Frankrikes kust.  

De elever som inte har vakt under kvällen har nu samlats för att gemensamt se på film i vår salong. 



Under natten fortsätter sjövakterna som vanligt och samtliga hoppas på att nå Brügge så snart som 

möjligt och att vädret är med oss hela vägen.  

 


