
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2021-09-05 

Elevloggare:  Dexter, Hilma 

Personalloggare:  Tobias Hårder, Matros 

Position:  Ankrade vid Tjärnö 

Planerat datum för att segla vidare:  Förflyttning till Nordkoster 2021-09-06 

Väder:  Molnigt 

 

 

Elevlogg:  

Morgonen började med att vi efter att ha åkt slalom genom diverse fiskeredskap, ankrade 

utanför Tjärnö. Efter frukost påbörjade vi en storstädning av skeppet på insida och utsida 

med skrubbning från topp till tå. Efter lunch fortsatte lektionerna enligt schema med 

engelska och navigation. På eftermiddagen var det frivillig pluggstund inför kustskeppar-

examen. Vid halv sju serverade vaktlag 4 sin finmiddag som bestod av chips med rom, rödlök 

och crème fraîche till förrätt. Till huvudrätt serverades kallrökt lax med dillstuvad potatis, 

hovmästarsås och haricots verts. Allting var mycket fint upplagt, de hade vikt servetterna 

tjusigt och laxen var god. Kortfattat en högst händelselös dag.    

Nu ska vi spela poker och sen lägga oss tidigt eftersom vi ska upp okristligt tidigt imorgon.  

       

Personallogg: 
God morgon, god middag, god kväll! Beroende på när du läser detta. 

 

Tobias heter jag och seglar som matros ombord. Jag är en go gubbe från Göteborg på 21 vårar och 

gör min andra resa här på Älva. Seglade min första resa förra läsåret med MB19a och måste säga att 

jag gillar detta gäng lika mycket! Det har varit fin sammanhållning och det finns ett stort intresse hos 

hela gänget att lära sig samt utvecklas ombord. 

Idag anlände vi till Tjärnö, nästan längst upp på västkusten. En stor städning av fartyget startade vi 

dagen med och jag som ansvarar över städning på däck vill ge en applåd till hela klassen som fin-

städade så gott allt som gick på däck.  

Nu på kvällen bjöd vaktlag 4 som är i byssan denna vecka på en magisk middag med mycket god mat 

och skratt. Nu står sova på schemat inför en tidig morgon imorgon då eleverna ska in till Tjärnö 

laboratorium, mer om det i morgondagens logg. Allt gott! Tobias.  





 


