
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  27 april 2021 

Elevloggare:  Jimmy Kjellgren och Olivia Larsered  

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position:  Klockan 20.00: N59°15,7’ E018°59.4’ 

Segelsättning:  Går för maskin 

Fart:  5.7 knop 

Kurs:  150° 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Ankrar utanför Gotska Sandön imorgon bitti 

Väder:  Klart väder och god sikt, 4°C varmt, nästan vindstilla och regn i horisonten 

 

 

Elevlogg:  
Första natten och dagen ombord! Dagen började med frukost och information från Kapten. Sedan 

genomfördes en städning av fartyget. Vårt vaktlag spolade och skurade ute på däck. Efter det så hade 

vi en lektion i segel, både praktiskt och teoretiskt. Vi själva valde förseglen. Sedan hade vi en övning 

där vi teoretiskt gick igenom hur man överger ett fartyg. Besättningen kollade även så att allt med 

våra flytvästar stämde. Några vaktlag hade även sista delen av förtrogenhetsutbildningen. 

På eftermiddagen gav vi oss av med siktet mot Gotska Sandön samtidigt som vi hade en fysiklektion i 

metrologi. Efter det så åt vi middag, panerad fisk med potatis. Nu väntar nattvakt för några och de 

andra ska vila upp sig inför en fullspäckad dag på gotska sandön dit vi anländer tidigt imorgon bitti. 

Idag släpptes även en artikel i DN om att Älva är ute och seglar igen. Gå in och läs!! 

https://www.dn.se/sthlm/skolsegelfartyget-alva-stavar-mot-ljusare-tider/ 

https://www.dn.se/sthlm/skolsegelfartyget-alva-stavar-mot-ljusare-tider/


 

Älva lättar ankar. 

 



 

Vacker solnedgång från bryggdäck när vi precis lämnade skärgården. 

 

Personallogg:  
Så var vi äntligen på väg. Idag har vi, som eleverna skrivit, haft en segelgenomgång. Det innebär att vi 

delar in klassen i halvklass på ett ungefär och den ena halvan har en teoretisk genomgång med 

segelteori och den andra halvan får en mer praktisk genomgång av hur det går till att sätta segel. 

Efter ungefär en timme så byter de olika halvorna av klassen plats med varandra.  

Efter det hade vi en utrymningsövning och en övning i övergivande av fartyg. Vi vill se till så att alla 

vet hur larmet låter och även repetera hur vi gör för att sjösätta våra livflottar.  

Nu är vi som sagt på väg mot Gotska sandön lite spontant och planen är att vara framme runt 06:00’ 

imorgon bitti. Eleverna kommer sen få en halvdag att utforska ön under kontrollerade former och 

sen fortsätter vi mot Malmö. 

/Sofia (Överstyrman) 


