
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-08-27 

Elevloggare: Hampus och Julia 

Personalloggare:  Sofia 

Position:  Passerade Sandhamn vid 20.30, på väg ut till havs 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Gotska Sandön förmiddag den 28:de 

Väder: Mulet och lite regn 

 

 

Elevlogg:  
Den här natten har de första ankarvakterna utförts, vilka fungerade bra. Morgonen inleddes med att 

vaktlag 1 tillagade frukost. Därefter var det informationsmöte om dagens planering.  Efter 

informationen var det städning. Därefter gick varje vaktlag runt på Älva för förtrogenhetsutbildning 

och kännedom kring fartyget. Detta fortsatte fram till lunch, då även Mikael Lovén anlände till 

tillställningen. Kocken Axel hade tillrätt en smaskig broccolisoppa med toast. När lunchen var 

uppslukad var det dags för seglingsteori inför segelsättningen.  Klassen var indelad i fyra grupper, där 

vissa befann sig utomhus och andra inomhus. När teorin avslutades var det dags för Micke att visa en 

dokumentär i fysik, samtidigt som vaktlag 1 blandade ihop en smarrig taco till hela kompaniet. 

När alla slukat sina middagar var det dags för gängets första segelsättning. Sören var otroligt 

fascinerad över det arbete som uträttades. När seglingen var igång drog även vakterna igång, vilket 

var det sista som skedde innan loggen började skrivas. Under tiden detta skrivs gungar det, samtidigt 

som en smarrig banantårta blandas ihop. Tack och hej, leverpastej! 



 

Sofia visar all utrustning som finns i en livflotte… 



 

…och Madeleine visar hur man tar avhåll på en knap eller nagel 

Personallogg: 
Ja, precis som eleverna skriver så har dagen gått åt till att lära känna båten och öva på olika saker. 

Förutom förtrogenhetsutbildning och segelgenomgång har vi även haft utrymningsövning och övning 

i övergivande av fartyget. Eleverna fick lära sig hur man sjösätter, embarkerar (tar sig i)och beter sig i 

flotten. Vi tittade även lite på vad som kan finnas i flottarna och många av eleverna smakade på 

nödransonerna som smakar som en blandning av brödsmulor, socker och sågspån.  

Efter övningarna och genomgången av fartyget så lättade vi ankar och efter några timmar för motor 

satte vi segel när vi kommit ut till Kanholmsfjärden och seglade sedan genom Sandhamnshålet strax 

efter 20 nu på kvällen. Nu någon halvtimme senare har vi kommit ut på öppnare hav och båten har 

börjat röra på sig lite mer. Några är inte helt fit for fight, några bakar och några spelar spel. För mig är 

det dags att gå och lägga mig så att jag är pigg när jag ska gå på vakten igen vid 0400 i natt.  

Älva passerade Gotska Sandön i morse vid 6-tiden, under segel i frisk NO vind. Det var för blåsigt för en 

bra landstigning på GS. Målet är nu Visby dit Älva planerar att anlända ca 16.00 i dag. Allt väl ombord. 

 /Sofia (Överstyrman) 


