
Logg	från	A� lva	 

Datum: 29/05/17  

Elevloggare:  Debbie och Lovisa  

Personalloggare:  Axel Taube 

Position:  Hirtshals 

Datum för att segla vidare: 30 eller 31 

Datum för ankomst till nästa hamn:  31 Maj  

Väder:  Molnigt och disigt 

 

Elevlogg:  

Tjenixen alla landkrabbor 

Vi sjöbjörnar har det riktigt bra här på Älva.  En morgon då vädret inte var på den ljusa sidan utan 

rent utsagt rätt in på benmärgen kyla.  Det stoppar inte oss, bara att bylsa på sig. Morgonen började 

med två timmars rent skepp för att hålla Älva så fin och ren som möjligt, sedan var det vissa som 

hade Fartygsbefäl medan andra var lediga. Detta switchade sedan på eftermiddagen.  Axel gick 

igenom Sjukvård och olycksfall där vi bland annat lärde oss om HLR och LABCDE. Ni behöver inte oroa 

er längre vi kan nu allt om livräddning ;)  När vi inte hade lektion ägnade vi oss åt att utforska den 

folktomma staden Hirtshals och såklart bunkra upp med Godis och chips.  

Idag var kocken ledig vilket innebar att alla fick 70 danska kronor för att gå ut och äta middag.  För 

det flesta blev det pizza eller kebab, riktigt smaskigt!  Efter en återigen händelserik dag sitter nu 

några och kollar på Star Wars medan andra spelar kort eller sover.  

Ha det gött, vi ses inom kört 

 



 

Personallogg:  

 

Dagen startade ännu en gång med en kanonfrukost som eleverna själva lagat vilken avnjöts utav 

samtliga innan det var dags att sättas i arbeten. Medan eleverna skötte rent skepp som kort och gott 

är en total städning utav båtens utrymmen ägnade besättningen sig åt allt från lektionsplaneringar 

till nödvändiga förberedelser för nästkommande resa mot Sverige och Tjärnö. Känns i båtens 

atmosfär att Stockholm är nära nu, hemlängtan börjar komma fram men även känslor om att det ska 

bli trist att få lämna båten och dess gemenskap.  

Vid 10:15 – 14:30 gick två lektioner inom fartygsbefäl där det idag skulle läras ut grunderna kring 

sjukvården till sjöss och hur vi ska gå till väga för att rädda liv. Detta uppskattades starkt utav 

samtliga elever då de själva tyckte det faktiskt var vettigt att lära sig grunderna för hjärt- och 

lungräddning igen.  

Älva har även under dagen fått en uppiffning genom lite ny färg på båda däck och utsida, vilket 

resulterat i att hon nu är vackrare än någonsin.  

Kvällen har bjudit på film och häng i dess publika utrymmen för de som haft energi medan andra tagit 

en tidig kväll för att vara utvilade inför morgondagens akvariebesök och segling.  

Styrman Axel 

 

 


