
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-08-28 

Elevloggare: Bella Hagberg, Helmer Hultqvist 

Personalloggare:  Magister Micke 

Position:  Visby Hamn 

Planerat datum för att segla vidare: 2021-08-29 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Karlskrona 2021-08-31 (förmiddag) 

Väder: Molnigt, dimmigt, periodvis regn 

 

Elevlogg:  
 

I natt har det varit sjögång som märktes av i hela 

båten. Många led av sjösjuka men vi tog oss 

igenom det värsta fram mot klockan 03. Våghöjden 

under natten nådde vid några tillfällen 3-4 m. 

Vaktschemat under natten ändrades lite då många 

mådde riktigt dåligt av sjösjuka, och många ställde 

upp och höll extra långa vaktpass eller erbjöd sig 

gå istället för de som mådde sämst. Vädret tillät 

inte ett stopp vid Gotska Sandön som var planerat 

så istället satte vi kurs mot Visby. På morgonen 

serverades en välbehövlig frukost som genast 

livade upp vårt humör. På förmiddagen blev det 

eget arbete i fysik samt navigation och det var 

nästan tyst i hela båten. Många tog även tillfället i 

akt och sov någon timme. Till lunch serverades 

korv med bröd och tillbehör. Efter måltiden 

delades klassen upp i två delar. Halva klassen fick 

ledigt och den andra halvan hade lektion med 

Micke i naturbruk om brandsäkerhet ombord. När 

vi närmade oss Visby blev det dags för att riva 

seglen för första gången. Därefter fortsatte vi 

förberedelserna inför tilläggningen och landstigningen, medan Vaktlag 1 lagade en smarrig 

tvårättersmiddag. Vi klädde upp oss och slog oss ned vid dukade bord medan Vaktlag 1 serverade 

förrätten bestående av skagentoast. Därefter Entrecote med potatis och pepparsås, och spenat- och 

fetaostbiffar till vegetarianerna ombord. Efter middagen var det dags att börja med ankarvakterna, men 

de flesta passade på att utforska Visby.  

Slut på dagens äventyr.  

//Bella och Helmer 

 



 

 

 

Personallogg:  
 

Då var man ombord på Älva igen för ännu en resa längs Sveriges kust. Denna gång tillsammans med min 

mentorsklass Mb20a. Dagen har varit ovanligt lugn trots så många ombord. Detta kan bero på nattens 

äventyr. Idag började de faktiska lektionerna ombord och det märks att eleverna är motiverade även om 

de kanske inte har mått helt optimalt. Eleverna ställer verkligen upp för varandra och tar tag i alla 

utmaningar de ställs inför med gott mod. Detta märks speciellt hur de täcker upp för varandra i 

vaktpassen. Jag har också hört av resten av besättningen om hur imponerade de är över deras arbete 

här ombord. Allt ifrån segelsättning till städning. Skall bli kul att få följa dem under de kommande 

dagarna och se hur de utvecklas. Nu blir det dags för kojen och imorgon fortsätter äventyret och livet 

ombord. 

//Mikael, mentor Mb20a  


