
Logg från Älva  

Datum: 19/8-17 

Elevloggare:  Erik A & Johan 

Personalloggare:  Björn 

Position:  Nämdöfjärden  

Segelsättning:  - Segel ej hissade 

Kurs:  - 180 

Fart:  - 6 knop 

Datum för ankomst till nästa hamn: 24/8-17 

Väder: Halvklart med blåst 

Elevlogg:  
Godkväll alla sliskiga sillar! 

Efter en lyckad första natt på Älva började dagen med frukost klockan 07:15 i mässen.  Frukosten 

följdes därefter av städning ombord, med nysvabbat däck och hytter så rena att du skulle kunna äta 

direkt från golvet , var det dags för vår förtrogenhetsutbildning. Nu kan vi hitta alla brandsläckare 

med ögonen förbundna och våra livflottar i sömnen. Under utbildningen fick vi även höra larmet och 

agera nödsituation.  

Under förmiddagen var vädret inte det bästa med regn och mycket blåst. Trots det mulna lät vi det 

inte påverka vårt humör! 

Vid 14:15 lättade vi ankare och de tunga molnen gjorde detsamma, solen sken och vår långa etapp 

mot Tjärnö hade börjat. Alla är spända inför äventyren som väntar på oss. Inga sjösjuka än och vi 

håller tummarna om att det fortsätter så.  

Idag har även MB16a haft sin första lektion ombord på Älva, en spännande fysikgenomgång där vi 

fick lära oss om hur väder förutspås. Exempelvis om du ser tre till fyra flugor sittandes vid spisen kan 

du förvänta dig ett välsignat majregn. Andra mer rekommenderade metoder kan vara: kolla SMHI 

eller att genom molnens struktur se om regn eller sol väntar. 

Sist men absolut inte minst har Byssanlaget hyllats för ännu en god middag och en linsgryta utan 

motstycke, som skulle kunna få självaste Gordon Ramsey att tappa hakan. Nu är klockan sex vilket 

betyder dags för poker! Om man inte har otur och ska hålla vakt.  

Nu ska även vi ansluta till kort spelandet. Tack och hej fiskpastej! Simma lugnt, kram alla ombord på 

Älva! 



Personallogg: 
Hej, Dagens sista solstrålar försvann nyss bakom en molnbank vid horisonten. Stämningen är på topp 

och alla ser fram mot att komma ut på öppet hav och pröva sina sjöben. Dagen har flutit på utan 

problem, fysiklektionerna har kommit igång och de kommer snart att ha koll på cirrusmoln, 

varmfronter och lågtryck . Jag stortrivs med elever och övrig besättning och är övertygad om att 

detta blir en fantastisk resa. Vi hörs igen. Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


