
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 30/04-2021 

Elevloggare: Axel Ottander och Filippa Nyman 

Personalloggare:  Kock Catarina 

Position: Klockan 20:00’ N 55°28,0’ E 014°33,4’ 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Malmö klockan 10:00’ 1/5 

Väder: Något mulet och grått under förmiddagen, men relativ bra vind. Mot kvällen blev vädret soligt 

och molnfritt. 

 

Elevlogg:  
 

God eftermiddag! 

Ännu en fantastisk dag har snart passerat. En dag med fullspäckat schema av lärorika fysiklektioner, 
sjukvårdsövningar, fartygsbefäl samt segling. Under sjukvårdsövningarna fick lärare Micke agera 
skadad och vi elever fick ta hand om skadan/tillståndet. Han drabbades av både knä-problem och 
hypotermi. Fartygsbefälslektionerna hölls av lättmatrosen Alva, som lärde oss allt om väjningsregler, 
manövreringssignaler och mistsignaler, det vill säga ljudsignaler vid nedsatt sikt.  

Tidigare under seglatsen valde vi elever mellan de olika seglen (mesan, storen, focken eller förseglen) 
att sköta då seglen ska hissas och firas. Dessa specialiseringar användes idag då seglen skulle ned 
efter segling sedan igår. På grund av för lite vind och därav för lite fart arbetar nu Älva för motor. Vi 
styr vidare på kursen (210°) mot samma mål. Målet är destinationen Malmö, planerad ankomst är 
imorgon, 1 maj, på förmiddagen.  

I och med att vi idag gått för segel har Älva stabiliserats och tecken på sjösjuka har minskat. Det finns 
fortfarande några få illamående på båten, som bäst botas av frisk luft, vatten och knäckemackor. 
Annars är alla friska.  

Glad valborg på er alla!! 

Axel Ottander, Filippa Nyman och hela underbara klassen 

 



 

7 knop för segel mot cape skåne. 

 



 

Plattläns och saxade bomsegel. 

    

Personallogg:  
Hej. Catarina heter jag och arbetar som kock ombord på Älva, vilket innebär att jag guidar eleverna 

under matlagningen i byssan, eleverna lagar mycket god mat, inga klagomål har inkommit. Idag hade 

vi Tacofredag, vilket uppskattades till fullo. Nu är byssan städad och redo för morgondagen. 

Knattarna har haft fullt upp under dagen med lektioner och segelnedtagning, så nu på kvällskvisten 

är det ganska lugnt ombord, några pluggar andra softar.  

Glad Valborg Till Er Alla Från oss Alla 

 

 


