
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24 augusti 2019 

Elevloggare: Annie och Albin 

Personalloggare: Catrin 

Position: N 55° 46,4’ E 015° 16,2’ 

Segelsättning: - 

Fart: 5 knop 

Kurs: 230 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ven 26 augusti  

Väder: Sol och molnfritt 

 

Elevlogg:  
Hej alla sköna tumlare!  

Dagen började med endast glada miner då alla överlevt natten utan att ha blivit sjösjuka. Dagen har 

rullat på med soliga solstrålar och lektioner i fysik och fartygsbefäl. Humöret har varit på topp. Inget 

utöver det vanliga har inträffat förutom att vi sett flera glada sälar (samt en död). Runt sjutiden 

slog besättningen stopp i maskin och sa att vi nu än en gång skulle få bada. Detta bad var om möjligt 

ännu bättre än det föra då det var strålande sol och man inte ens kunde ana land åt något håll. 

Dessutom så var öronmaneterna bättre än vilken badanka som helst. Nu ska vi kila iväg och kolla på 

solnedgången och sedan väntas det förhoppningsvis filmkväll (ja vi gör detta på skoltid!) 

Simma lugnt knubbsälar! 

Mvh Albin och Annie 

 



                                        

 

Personallogg: 
Idag fick vi verkligen njuta av en smula sommar. En lätt sydlig bris och strålande solsken ramade in 

Älva när vi strax före frukost gled förbi Kalmar. Under dagen har det som vanligt varit lektioner i 

fartygsbefäl där de bland annat såg närmare på sjökorten och började öva på att rätta kurser efter 

deviation och missvisning. Vi i besättningen såg med elevernas hjälp till att föra en säker vakt på 

däck. I sakta mak kommer hela gänget in i rutinen av sjövakter, utkiken rapporterar mer och mer 

utförligt och vårt kölvatten har en rakare och rakare visning. På vägen söderöver hade vi inte bara 

sällskap av sälar utan passerade även några utmärkande fyrar, såsom Mastutgrunden, Ölands södra 

och Uklippan. Vinden dog så småningom bort helt under dagen vilket möjliggjorde ett dopp i en algfri 

del av Hanöbukten. En klass med uppspelta elever börjar sakta varva ner inför nattens vakter och 

skutan glider vidare mot Öresund där det blir ett besök till Ven. 

Hälsningar från böljan 

Catrin 

 

 

 


