Logg från Älvå
Datum: 12/10-2020
Elevloggare: Lisen Rappe, Gustav Ljungqvist
Personalloggare: Lättmatros Madeleine
Position: Utanför Laholmsbukten, maskingång
Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö onsdag morgon
Väder: Varmt för årstiden, lätta vindar

Elevlogg:
Hej!
Dagen började med frukost som vanligt, sen
kom städningen i vanlig ordning. Efter städningen hade vi lektioner. Inget gungande
under dagen och solen sken. Till lunch åt vi
våra rätter och precis innan lunch passerade
vi Öresundsbron. En kul upplevelse att få ha
varit med om, att åka under bron och inte
på den. Några såg även några tumlare som
åkte på sidan av båten, coolt! Sedan så hade
de med mer lektioner och efter ett tag åkte
vi mellan Helsingborg och Helsingör. Det var
också kul, se Danmark och Sverige på var sin
sida så nära varandra.
Nu innan middagen så släppte vi även i lite
fiskedon. Men det enda vi fick var ett halvt
kammusselskal på bottennapp. Till middag
blev det korv stroganoff, en smaskig slut på
dagen. Vi fick också varsin sked cheesecake
efter maten också jättegod. Nu blir de film
och kanske lite pluggande från några duktiga
elever.

Personallogg:
Godkväll, morgon, eftermiddag, förmiddag…!
Idag har jag, lättmatrosen Madeleine, den stora äran att få skriva personallogg. Den här resan har jag
hand om matrosdelen på 4-8vakten.
Lite kort fakta om mig:
•
•
•
•
•

Jag gick MB12a på Marina läroverket, gick ut 2015. Då började jag studera skärgårdskapten
på samma ställe men avslutade utbildningen då jag fick jobb och var smått skoltrött.
Har jobbat lite till och från på Älva sedan 2018, nu är jag heltid här sedan augusti.
Tidigare erfarenheter av segelfartyg är Tre kronor af Stockholm där jag seglat varje sommar
sedan 2013.
Jobbat i skärgårdstrafiken sedan 2016.
Jag ÄLSKAR mitt jobb här ombord.

Nog om mig.
Moder jord har bjudit på fantastiskt väder idag. Allvarligt, det har varit jättevackert väder. Många har
till och med solat. Självklart regnade det lite under min och Benkes eftermiddagsvakt, vi har hittills
endast haft en helt regnfri sådan. Men det är mestadels små skurar vi talar om. Peppar peppar…
Vi gick in i en TSS, trafiksepareringssystem vid 6-tiden i morse, och har varit i ett mest hela dagen (jag
kanske ljuger, men i alla fall under mina vakter), utom nu då när vi gått ur det senaste, vid Höganäs
ungefär. Detta har lett till att vi kunnat prata lite om dem och vad de gör, vad för speciella regler som
gäller mm. Väldigt pedagogiskt om jag får säga det själv.
Vid Helsingborg och Helsingör var det många andra skepp och småbåtar att hålla reda på, samt fyrar,
prickar, mittledsmärken, och en och annan fiskeboj, vilket våra fantastiska utkikar hade utmärkt koll
på. Det rapporterades hej vilt och inte en enda prick blev utlämnad, helt rätt!
Era barn, syskon, vänner, kompisar, barnbarn, kompisbarn eller vad de nu är för er, eleverna som är
ombord är jättehärliga och jag är glad över att få segla med dem.

Tack för mig, vi hörs den 22/10 igen. Covid-19vänlig kram till er ☺

