
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2020-10-11 

Elevloggare:  Elin Hedman & Ronja Pettersson MbV19 

Personalloggare:  Alva, Lättmatros 

Position:  Utanför Simrishamn 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2020-10-14 - Tjärnö 

Väder:  Regn och moln, delvis sol 

 

 

 

Elevlogg:  
Uppstart på dagen med frukost och städ… som vanligt alltså. Igår efter lunch for vi iväg från fina lilla 

Västervik och har under natten varit igång, samt ska vara under tre dagar tills vi når Tjärnö. Vi har 

även gjort vaktbyte vilket innebär olika tider för vakt, städplats och byssan. Hedman och Petter, som 

haft 4-8 vakten, är nöjda med vårt nya vaktschema som är 8-12, sovmorgon och sena kvällar. Vi båda 

har innan haft tuffa nätter som rorsmän, med alldeles för lite erfarenhet och alldeles för mycket sjö 

och vågor. Man kan säga att vi föredrar att stå ute på bryggdäck (utkik) och hålla i våra kikare. Till 

skillnad från igår har det inte varit särskilt mycket vind och vågor, vilket gjort plugget lite lättare. Nu 

gott folk är denna logg slut och vi ska ut på vakt. 

Hälsningar från alla oss på Älva. 

 

       

Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Dagen började med en fin frukost och nybakat bröd! Stor eloge till eleverna som hade bakat! Jag gick 

på min vakt vid 08:00 sen och startade den med städning och beslå stagfocken. Under vakten bjöd 

Moder Jord på många olika väder. Hon började med störtregn och följde sedan upp med strålande 

sol. Vi gjorde även praktiska övningar med eleverna som ingår i deras navigationsundervisning.  

Till lunch fick vi pasta med pesto och flera goda sallader. Bra till lunchen kom vi ut på Hanöbukten 

och det började gunga lite, men nu har det skönt nog lugnat ner sig. 



 
Fint besök i styrhytten 

 

 

Nu ska jag upp på vakt igen tills klockan 24:00. Det är ovanligt stjärnklart ute, med tanke på att vi är 

så nära land. Men vi tar vara av tillfället och spanar på alla olika konstellationer. Men såklart, har vi 

främst utkik framåt! 

Skepp o’ hoj 

Alva 


