
Logg från Älva  

Datum: 21/4 2018 

Elevloggare:  Carolina Storgårds & Theodor  Thomsson 

Personalloggare:  Zanna, YH-praktikant 

Position: St Helier, Jersey 

Planerat datum för att segla vidare: 23 april 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 24 april 

Väder:  Soligt och varmt 

 

Elevlogg:  

Hello, bonjour och hej allesammans där hemma!  

Dagens loggare är Carolina och Theodor.  Idag är det min, Carolinas, födelsedag. Jag blev 

därför väckt med frukost på sängen och skön sång på morgonen- sedan var det frukost som 

vanligt klockan 07.30 med god frukostbuffe från veckans byssangäng. Dagen fortsatte med 

städning innan det var dags att bege sig in till St. Helier för att fortsätta arbetet med 

seglingsprojektet, då det är dags för halvtidredovisning imorgon. Intervjuerna gick bra och 

Jerseyborna var både pratglada och hjälpsamma. 

 Idag fick vi välja om vi skulle äta lunch på båten eller i land.  Vi, alltså Teddan och Carolina, 

valde att äta ute i denna varma sommardag. St. Helier är en väldigt vacker stad med härlig  

atmosfär och god mat. För den nyfikne kan vi berätta att här ligger också det svenska 

konsulatet.  

Alla möttes upp senare under eftermiddagen för att åka en buss mot Jersey Wartunnels. Det 

är ett museum som speglar händelser från andra världskriget på Jersey. Det var väldigt 

intressant att få reda på hur Jersey tog sig igenom kriget och få ta del av personliga 

berättelser från både soldater och förälskade kvinnor. Efter museet åkte vi en gammal 

dubbeldäckare tillbaka till staden. Bussturen visade sig vara en guidad tur, vilket blev en 

positiv överraskning. Kvällens middag var kassler och potatis som vi avnjöt tillsammans innan 

buggfinalen äntligen började! 

 Efter en tuff tävling, som inleddes redan igår kväll, stod de fem finalisterna (där jag, Teddan, 

var en av dem) framför en tuff jury. Kvällens jury var noga utvalda delar av besättningen. 

Madde, med ett förflutet som tävlingsdansare, var huvuddomare med Alva som assistent.  

Efter en svettig, rolig och jämn final vann faktiskt jag, Teddan, och min partner Elin.  Det 

verkade som att även publiken som inte har med båten att göra tyckte det var kul. 



Nu är det dags att finslipa inför halvtidsredovisningarna! Imorgon är det nya tag och 

söndagen kommer att avrundas med en Oysterwalk. Vad det är får ni veta i morgon. 

Ha en trevlig lördag 

Carolina och Teddan 

k 

Personallogg:  
 

Sol, vind och vatten!  

Hej! Zanna heter jag och har praktik här på Älva i 30 dagar vilket ingår i min utbildning till 

skärgårdskapten på Marina Läroverket. Idag har rutinerna med städning, byssan och olika projekt 

rullat på, samtidigt som eleverna var iland och besökte War Tunnels tillsammans med några från 

besättningen. Vi var 4 stycken kvar som sysslade med olika slags underhållsarbeten där jag bland 

annat fortsatte att kolla så att våra överlevnadsdräkter var i bra skick. Jag har också Hamnvakten idag 

mellan 08-08 vilket innebär att man har koll på fartyget i helhet tillsammans med eleverna som också 

turas om att vakta. Här i Jersey är det väldigt mycket tidvatten vilket innebär att man får hålla extra 

koll på trossar och fendrar så de inte fastnar eller trasslar ihop sig.  

Man har verkligen kunnat njuta ordentligt idag av att vara på båt med årets första sommardag med 

en temperatur på 26 grader, inte en dag för tidigt  Måste säga att Jersey är min favorit hittills, tog 

oss iland igår och strosade omkring vilket var väldigt trevligt. St Helier är en riktigt fin stad med både 

stadspuls och underbara stränder med en blandning av Frankrike och England, hit vill jag definitivt 

åka igen! 

Ha det fint! 

/Zanna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


