
Logg från Älva  

Datum: 28 Augusti 2020 

Elevloggare: Maja Ryrberg och Noah Hagberg   

Personalloggare:  Catarina 

Position: Västervik   

Segelsättning: Till kaj. 

Planerat datum för att segla vidare: 29/8. imorgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag till Grönhögen, Öland. 

Väder: Växlande molnighet. 

 

Elevlogg:  

Under natten åkte vi mot Västervik, ungefär kl 9.30 kom vi fram till kajen i Västervik. Två av 

vaktlagen hjälptes åt för att lägga till inne vid kajen, genom att placera ut fendrar jämnt, 

kasta iland trossar och ordna med landgången. Efter det var det storstädning, alla började 

med sina hytter och sen när vi kom till kaj hjälptes vi åt att städa överallt. Det tog sin tid 

innan allt var klart, men tillslut så var allt skinande och vi åt lunch. Det var korv med 

potatismos. Därefter var det matteprov för klassen i bevisföring, eftersom matteläraren 

Björn lämnar imorgon. Vi hade en sista lektion i VHF innan provet som kommer snart. Sen 

17.30 var det middag och serverades lax med potatis och grönsaksnuggets till 

vegetarianerna. Under middagen kom även vår biologilärare Linda, vilket var kul. Sen gick de 

som inte redan hunnit iväg på stan för att spana/handla. Kvällen avslutas med en pluggstuga 

inför VHF provet, kortspel och förberedelse inför nattens hamnvakt.  

in 

Personallogg:  
Hej Catarina kock här ombord på Älva. Idag har vi kommit till Västervik, en mysig liten stad. 

Byssalaget har idag gjort potatismos och fylld frukostkorv till lunch, vegetarianerna serverades 

marinerad tofu med en lime och örtdressing. Matros Benke och jag har varit till Willys och 

provianterat frukt och grönt som det går stora mängder av, till min glädje. Till middag lagade de 

ugnsbakad lax, romsås, bakade färskpotatisar, vegetarianerna serverades grönsaksnuggets med en 

krämig vitlökssås. Nu är det lugnt ombord, eleverna spelar kort och äter snask, snart är det dags för 

att göra kväll, det är långa dagar ombord, men en bra stämning med glada och pigga barn. 

Tack från mej och en God natt till er.  

 

 



 

 

 

 



 


