
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 30/8-21 

Elevloggare: Martin & Julia 

Personalloggare: Alva   

Position: Förtöjda i Karlskrona  

Planerat datum för att segla vidare: 2021-09-01 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Ven 2021-09-03 

Väder: Växlande molnighet med sol 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen i havs med frukost och städning. Kl 09.00 började första lektionerna då halva 

klassen hade knopskola med Tobias och andra halvan hade fysik med Mikael då vi studerade 

meterologi. Därefter var det smarrig pastasallad med currysås och kyckling. Därefter fortsatte 

sjukvårdslektion med Catrin. 17.30 började vi bärga seglen efter ungefär ett dygn av segling. Nu 

samlades alla i mässen för att njuta av den goda köttfärslimpan vaktlag 1 lagade.  Med mat i magen 

började vi förbereda tilläggning i Karlskrona! Nu är det fri lek i Karlskrona innan läggdags! ☺ 

Hejdå från Martin och Julia och den underbara besättningen. 

 
Foto Madeleine Johansson 
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Personallogg:  
 

Hej alla där hemma! 

Jag heter Alva och jobbar här ombord som lättmatros. Jag har jobbat på Älva lite mer än tre år. 

Vi har precis lagt till i Karlskrona efter ett fint dygn ute till sjöss! Idag har Moder Jord bjudit på sol 

hela dagen lång och den har varit efterlängtad. Jag gick upp till min vakt klockan 04 i morse och vi 

bjöds på en fin slör (tidvis över 9 knop) som har hållit hela dagen  ;) 

Eleverna har börjat lära känna båten nu och det är kul att se! Det har blivit mycket arbete med segel 

de senaste dagarna så nu börjar de känna sig hemma. Innan middagen tog vi ner de segel vi hade 

uppe; Storen, Focken och Inre Klyvaren, och det gick som dans. Till middag fick vi köttfärslimpa och 

potatis med sås och gelé, gott! 

Nu har de flesta av eleverna tagit chansen att upptäcka Karlskrona! 

 

Skepp o’ hoj, 

Alva 

 


