
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 10/9 

Elevloggare: Anton och John-Lucas  

Personalloggare:  Överstyrman Torun 

Position: N 54°13´  E 004°33´ 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Portsmouth tisdagen den 13 september på morgonen 

Väder: Halvklart, Soligt 4-5 NE 

 

Elevlogg:  
En vanlig dag ombord på Älva med lektioner och vakter på schemat i vanlig ordning. På VHF-

lektionen idag gjorde vi en speciell liten övning där vi fick själva testa radiokommunikation och 

diskutera utifrån olika scenarion. Det gick till på så sätt att vi var uppdelade i fyra lag som symbolise-

rade fyra fartyg ute på havet. Sen använde vi radion för att träna på att använda olika termer samt 

lösa problem som fanns i scenarierna som utspelades. Utöver detta har vi bara glidit ner mot England 

i lugn takt och pluggat inför våra två skrivningar som snart ska göras.  

Vi har behövt använda oss mer av motorn då vinden har för mestadels avtagit. Vi har även valt att ta 

ner alla segel och kör på motorn tills vidare och får hoppas på bättre vind snart.  

       

Personallogg: 
Vinden har avtagit och vi får stötta med motorn för att hålla hastigheten. Älva rör sig behagligt i sjön 

och vi följer med i hennes rörelser. Livet ombord är lugnt och stillsamt. Solen har börjat bryta igenom 

molnen och gör havsluften alldeles ljummen och ljuv. Vi har i olika omgångar fått besök av flera 

fåglar. De följer oss en stund för att sedan flyga vidare mot okända mål.  

Bakom mig gör sig en del av klassen redo för lektion. Det vankas te och diskuteras olika tesorter och 

vem som vill ha honung. De gruffas lite om vem som ska städa bort mjölken och någon annan spiller 

lite. När de i sakta mak rör sig mot lektionssalen frågar de ”vilken sort valde du?”.  Eleverna som har 

haft byssan berättar att diskmaskinen är igång igen, efter ungefär ett dygn som bestått av handdisk. 

Trots en trasig diskmaskinen har alla hjälpts åt och ingen tycks ha gnällt över att allt nu måste diskas 

för hand. Självklart är det en lättnad att den nu är igång och vi hoppas att den fortsätter vara med 

oss.  

Sören har samlat ihop de interna komradiosarna och förberett en övning i radiotrafik. Det ska simule-

ras en händelse där eleverna befinner sig på olika fiktiva båtar. Sedan ska de kommunicera med 

varandra och lösa sin uppgift. En mycket nyttig övning i vhf (radiotrafik) som många även tycker är 

rolig. 



Det har nu gått ungefär två dygn sedan jag klev ombord i Lysekil. Torun heter jag och har gått YH-

utbildningen på Marina läroverket för ett par år sedan. Jag har seglat fritidsbåt hela mitt liv och 

började segla skuta när jag var 17 år. Mestadels har jag seglat med ett annat skolfartyg som heter 

T/S Shamrock (en galeasrigg med gaffelsegel). Därifrån är jag van vid att segla med ungdomar och 

tycker det är roligt att se hur de utvecklas och lär sig mer och mer. Jag har även seglat på flera andra 

skutor. Nu i sommar har jag dock kört passagertrafik och inte fått in så många seglingsdagar, därav är 

jag jätteglad att nu vara ombord på Älva. 

Hälsningar från överstyrman Torun 

 

 

Segelbärgning 

 



 

Eleverna njuter av det vackra vädret 

 


