
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 29/5 - 2022 

Elevloggare: Calle och Elliot  

Personalloggare:  Lärare Catharina 

Position: Hanöbukten 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 31 maj, Myttingeviken utanför Vaxholm 

Väder: Kungligt; Sol och stiltje 

 

 

Elevlogg:  
Tjena loggen! 

Första dagen med fysik avklarad med brassande solsken. Alla låg och stekte mellan lektionerna, vissa 

blev rödare än andra. När solen var framme och alla på däck likaså, passade Emil på att raka huvudet. 

Halvvägs igenom tog batteriet i rakapparaten slut, denna fina frisyr behölls i någon timme under en 

lektion, tyvärr finns det inga bilder på detta mästerverk. Atle fick även ett hjärta in-rakat på bröstet 

när apparaten ändå var framme.  

Andra lektionspasset ägnades åt sjukvård där vi fick testa på att använda en bår på en ”medvetslös” 

person. Hampus var inte toppen på att vara medvetslös med tanke på att han bara låg och garvade 

medan han blev ompysslad. Även fast det inte är torsdag blev det pannkakor till lunch, ärtsoppan var 

utbytt mot en utsökt potatis och purjolökssoppa. Efter middagen var avnjuten dukades det upp 

fantastiska bullar gjorda med ett överflöd av kärlek från Viktoria.  

Idag har vi två födelsedagsbarn ombord, både Love och Victor. Grattis till er. 

P.S. Grattis alla mammor, idag är det även er dag! 

/Calle & Elliot  

 

Personallogg:  
Äntligen tillbaka på Älva. Det är nu 11:e gången jag mönstrar på båten. Som alla tidigare resor så är 

det alltid fint väder när jag är ombord. Klassen har jag saknat på hemmaplan men nu är det toppen 

att åter träffa dom. 

Som eleverna skrev tidigare så har jag startat meterologiundervisningen. Då kursen i fysik innehåller 

meterologi och även kustskepparen som eleverna läser så sammanfaller kurserna och det innebär att 

jag tar hand om båda kurserna.  

Nu har eleverna pluggat en stund på kvällen och nu är det filmtajm. Ha det gött 

/Catharina 



 
Sjukvårdsövning. 



 
Solnedgång över Hanöbukten. 

 


