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Loggskrivare: Gabriel Kullander 

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Tove 

Position: N 049 09, 3 W 003 35 96  

Segelsättning: Inget 

Kurs: 238 

Fart: 4 knop 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1 oktober 

Väder: Klart väder, blå himmel med havsbrisar 

 

Elevlogg 

Hej alla hemma i Sverige hoppas ni har det lika bra som vi ombord på Älva har det, här är det 

fantastiskt väder ute på öppet hav med sol och små moln täcken.   

Dagen startade som vanligt med frukost 07:15 då de var färre folk en vanligt vid frukosten, detta 

beror troligtvis på allt gungande vi har ombord. Sjösjukan börjar sakta men säkert hälsa på både 

elever, lärare och besättningsmän. Hela dagen har i stort sätt varit fokus på vår resultatredovisning vi 

ska presentera imorgon då vi ska redovisa vårt resultat från England. Förutom att förbereda för vår 

redovisning har vi alla ombord på Älva sprungit upp och ner på däck för att antingen avlösa ena 

vakten eller för att andas frisk luft.  

När vi är ute på öppet hav och när sjösjukan börjar träda fram är de viktigt att vi alla hjälps åt, vissa 

mår sämre än andra och att få upp alla till frukost, lunch och middag är extremt viktigt för att 

förhindra illamåendet.   

Vi hoppas att vindarna ska vrida lite senare under veckan så vi kan hissa segel och troligtvis få lite 

mer fart ner till dem varmare breddgraderna.  Nu ska jag avrunda detta loggskrivande så får ni där 

hemma ha de jättebra vi här ombord på Älva saknar er alla där hemma. 

Gabriel Kullander Lk14 

 

Personallogg 

Trots att sjösjukan har hälsat på hos så många ombord är moralen på topp när vi susar fram i solsken 

och med delfiner som hoppar vid bogen. Eleverna har jobbat på flitigt hela dagen med sina 

redovisningar och Andreas P har hållit lektioner i navigation. 



Nu efter middagen mår de flesta bättre. Jag sitter och skriver det här precis innan jag ska gå på min 

vakt medan eleverna sitter i salongen och myser med gitarrspelande och kvällsplugg. Lars 

Winnerbäck och Veronica Maggio verkar vara favoritartisterna idag.   

  


