
Logg	från	A� lva	 

Datum: 20/09-2018  

Elevloggare: Alice Ambros och Julia Östenius    

Personalloggare:   

Position: Gosport hamn 

Segelsättning:  

Fart: Stillastående, väl förtöjd 

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag  förmiddag eller eftermiddag 

Planerat datum för att segla vidare: 21/9 

Väder: BLÅSIGT! 19 grader Celsius  

 

Elevlogg:  

Skepp ohoj alla landkrabbor! 

Första natten på Älva gick som smort för Lk16. Dagen till ära hade vi förtrogenhetsutbildning och 

säkerhetsutbildning ombord. Vi gick igenom allt mellan himmel och jord och blev fullständigt dränkta 

i information, men det var inga problem för Lk16 som sög åt sig som tvättsvampar ☺ 

På eftermiddagen fortsatte klassen med sina seglingsprojekt inom ämnet sociologi. Hälften åkte då 

över till Portsmouth för att flörta till sig respondenter till sina enkäter, även ett shoppingcentrum 

lockade många shoppingsugna klasskompisar. Det fungerade också som ett skydd från vinden så att 

man inte blåste bort.  

Med vädret i åtanke (blåsigt) ser vi kanske mindre fram emot den aningen vågiga resan över engelska 

kanalen som tar oss till Cherbourg. Ikväll är det Movie night! ”Saving private Ryan” står på schemat 

med anknytning till D-day stränderna som klassen ska besöka i Frankrike. 

Vi hörs och ses! Med vänliga hälsningar från oss alla till er alla/ Julia Östenius och Alice Ambros 



  

 

 

 

Personallogg:  

God kväll! 

I skrivande stund, till bakgrundsljud av nöjda elever som diskuterar sina möten med främmande 

människor som fått besvara deras enkäter, inväntar vi – som ovan nämnt – kvällens filmvisning. 

Innan eleverna fick lämna ut enkäter och genomföra intervjuer om sina sociologiska frågeställningar 

fick de hjälpa till att lasta ombord nytt segel och proviant. Vidare fick elever (och även vi lärare) 

information om säkerhetstänk och allmänna rutiner ombord. Imorgon fortsätter eleverna med sin 

datainsamling och vi kommer också stuva för gång – en gång som förhoppningsvis kommer ske efter 

middag ☺ 

Vid tangentbordet David och Marie 

 



 

Personalbild :

 
Matros Frida Jakobsson, Matros Bengt Svensson, Överstyrman Sofia Söderman, Ljungman Jenny 

Hallström, Lättmatros Alva Hedlöf, Sjökapten Stefan Siwek, Matros Robert Niesink, 

 Ljungman Pontus Sunnanstaf, Kock Catarina Nordlander.   


