
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-01 

Elevloggare: Ludwig & Hilma 

Personalloggare:  Cathrine, engelsklärare 

Position: Mitt på Hanöbukten  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Ven fredag förmiddag (2021-09-03) 

Väder: Svag vind, lätta moln och vacker solnedgång 

 

 

Elevlogg: 
 

Halloj! Dagen började nästan som vanligt med frukost och vår vanliga städrutin som flöt på bra, men 

med ett antal elever med nya kreativa hårstilar sedan gårdagens bravader med rakapparaten och 

hårfärgen. Därefter var det ledig tid medan besättningen försökte få tag på reparatör till 

värmepannan som under gårdagen sa upp sig. Efter väl spenderade tre timmar på bland annat bad, 

promenader och fysiktextförfattande så var det dags för lunch då det serverades potatissallad 

tillsammans med gårdagens köttfärslimpa.  

13.00 var det dags för rundvandring kring Karlskrona som var uppskattat av elever såväl som lärare. 

Vi blev skickligt guidade på engelska av vår nyblivna blekingevän Mats för att vi skulle få öva våra 

engelskakunskaper. Vi fick en omfattande lektion i Karlskronas militära historia och även följa i Nils 

Holgerssons spår genom staden. Klockan 16.00 avgick vi med kurs mot Ven. Vinden är mycket svag så 

vi tvingas gå för maskin för att komma fram innan julafton. I skrivande stund äger diverse 

kvällsaktiviteter rum med bland annat surdegsbrödsbakande och njutande i bogspröt till en fin 

solnedgång. Vi ser fram emot bra väder och en fortsatt trevlig resa framöver!  

/Ludde & Hilma 

 

Personallogg: 
Jag vinkade av Älva och Mb20a i regnigt väder förra veckan och igår gick jag på Älva i Karlskrona i 

strålande väder. Jag har fått höra hur illa alla mådde på väg till Gotland men gårdagens fina väder 

höll i sig och nu glider vi fram lugnt och stilla på väg mot Ven dit vi ankommer på fredag morgon är 

tanken. Som eleverna skrev fick vi en fin guidad stadsvandring på engelska i Karlskrona av Mats 

Holmer, pensionerad officer i flottan. Efter turen sa vi också hej då till Micke som nu åker hem efter 

en vecka på Älva. Det är härligt att se hur klassen har svetsats samman den veckan de har varit ute 

och vaktlagen fungerar bra. De har precis bytt vakter och det nya byssa-laget serverade en mycket 

god och stark blomkålssoppa med varma mackor. Alla hjälper varandra och stämningen är härlig. 

Underbart att få ta del av.  

/ Cathrine Comber 



 

 



 

 

 

 

  


