
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28 maj 2021 

Elevloggare:  Simone  & Joar 

Personalloggare:  Kapten Stefan 

Position:  N59°07,6 E019°07,4 

Planerat datum för att segla vidare: 29/5 till Visby 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  10:00’ 

Väder:  Tät dimma 

 

Elevlogg:  
Kl.08:00’ anlände vi till Marina Läroverkets kaj för att testa oss för Corona. När alla var testade 

negativt och all packning var ombord kastade vi loss exakt 10:00’ mot Visby. Vi packade upp våra 

saker i hytterna, hade fritid och spelade kort till lunch. Till lunch åt vi en jättegod lasagne, därefter 

hade halva klassen lektion, fartygsbefäl och marinbiologi. På fartygsbefäl fick vi lära oss att räkna ut 

bäring samt kurser med ström. På marinbiologin skrev vi på våra biologiska rapporter som vi imorgon 

ska genomföra undersökningar på mjukbottnar. Under dagen hade vaktlagen vakt fyra timmar var. 

Under vakten fick man hålla utkik och styra Älva. Några av oss fick turen att se sälar. Därefter åt vi 

middag. Till middag åt vi potatisklyftor med kycklingbröst och tsatsiki. Efter middagen hade andra 

halva klassen lektioner. Mot kvällen är det fritid/vakt. 

Hälsningar Älvas elever och Simone & Joar 



 

Dimbank utanför Sandhamn 

       

Personallogg:  
Hej! Det glädjer mig att vara på väg igen efter det abrupta avslut vi fick med klassen i Göteborg. 

Skönt att se alla friska och glada igen. Efter att vi skiljdes åt på västkusten så har vi i besättningen 

seglat hem Älva och skött det dagliga underhållet utav fartyget. En gammal dam som Älva kräver en 

del ompyssling för att fortsätta vara ett av de bäst skötta traditionsfartgen vi har i Sverige och kanske 

världen. 

Under dagen har vi haft regn, strålande sol och nu tät dimma. Det blir en spännande kvällsvakt. 

Bästa hälsningar, Kapten Stefan Alvå 

 



 

Sikten är under 0.3nM för tillfället, men dubbla radar, tyfon och gott utkik gör susen 


