
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 26 augusti 2021 

Elevloggare: Dexter Ander och Jacob Nielsen 

Personalloggare:  Kapten Sören 

Position:  Till ankars i Myttingeviken 

Planerat datum för att segla vidare: 27 augusti 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Gotska Sandön 28 augusti 

Väder: Regn och nordostlig vind 

 

 

Elevlogg:  
Så har vi då äntligen kommit iväg på vår segling. På slaget klockan 14 backade Älva ut från Marina 

läroverkets kaj, där många föräldrar och skolans personal stod och vinkade av. Också när vi ett par 

timmar senare passerade skolans ö Idskär blev det vinkande och tutande. 

Nu ligger vi till ankars i en stilla vik på Värmdö. Trots regn och svalt i luften har många tappra elever 

badat och vi har ätit en god middag. De som går ankarvakt sitter i styrhytten och håller koll på att allt 

är lugnt, och vi andra kryper till kojs för att samla krafter inför morgondagen, då det blir säkerhets-

utbildning och övningar. 

 

Personallogg:  
Ja, det är alltid en särskild känsla med att hälsa läsårets första klass välkomna ombord och kasta loss. 

Trots strilande regn var elevernas humör på topp, alla hjälptes åt på förmiddagen med att langa 

ombord flera hundra kilo proviant och andra förnödenheter som behövs under resan. Covid-

testandet klarades av redan igår. Till vår glädje befanns alla friska, så vi har gott hopp att kunna 

genomföra seglingen utan problem. Här ombord har vi ju vår egen ”bubbla” och vi försöker tillämpa 

rutiner för att minimera smittrisk, även om det är svårt att hålla avstånd i den trånga världen 

ombord. 

I morgon blir det förtrogenhetsutbildning, säkerhetsövningar och lektioner i seglingsteori och 

praktisk segelhantering innan vi lättar ankar och styr mot vårt första stopp - Gotska Sandön. En god 

nordostlig vind bör ge oss en fin slör dit. Dock återstår att se om det är tillräckligt sjölä för att kunna 

ankra och gå iland som planerat. Sedan går färden vidare mot Karlskrona, Ven och vidare upp till 

Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Vi hade också velat göra en avstickare till ett par danska 

hamnar, men rådande restriktioner gör det nog inte möjligt. Så vi får hålla oss i svenska vatten, men 

hoppas ändå att vi skall kunna bjuda eleverna i MB20a på en spännande och lärorik tid ombord. 



 
Förberedelser för avfärd. Foto Björn Hammarström 

 

 
 



Vi som utgör besättning ombord på denna resa är från vänster: 

- Catrin Palmqvist-Loukomies, 2e styrman. En erfaren segelsjöman bördig från Åland. Catrin har 

seglat både ombord i stora råseglare som Christian Radich och mindre skutor. 

- Madeleine Johansson, lättmatros och tidigare elev på Marina läroverket. 

- Axel Dahl, kock. En Ramsögrabb som gått vår YH-utbildning till befäl i skärgårdstrafiken, men 

som också är en mästare i byssan. 

- Alva Hedlöf, lättmatros. Ännu en av våra före detta marinbiologielever som nu jobbat flera år 

ombord i Älva. 

- Tobias Hårder, lättmatros från Göteborg. Växlar om mellan Älva, Stena Line och västkustskutan 

Ingo. Tobbe är duktig både uppe i riggen och nere i maskinrummet, så han fått axla ansvaret 

som maskinansvarig på denna resa. 

- Max Holmén, jungman. Har gått vår gymnasielinje Marinteknik. Max samlar sjötid till sin lätt-

matrosbehörighet och hugger i och hjälper till med det mesta, inte minst i maskin. 

- Sofia Söderman, överstyrman. En skärgårdstjej från Söderöra som läst till sjökapten och arbetat 

ombord i Älva sedan 2015. Sofia är bl a ansvarig för navigationsundervisningen ombord. 

- Sören Engzell, befälhavare. Har arbetat ombord i Älva i snart tio år. 

 

Jag hoppas att ni vill följa vår resa tillsammans med de vetgiriga eleverna i MB20a. Dagliga rapporter 

kommer.   

Hälsningar / Kapten Sören 

 


