
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 20/9 

Elevloggare: Ivar och Isabel  

Personalloggare: Stefan Siwek  

Position: Portsmouth Harbor, England 

Planerat datum för att segla vidare: 210922 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  230922 

Väder: Soligt, 17°C 

 

 

Elevlogg:  
Idag så startade vi dagen tidigt på Arlanda flygplats klockan 08:00 vid incheckningen med Lasse och 

klassen. Det var rätt så smidigt men ganska tajt med tiden till avgång. Vi lämnade Arlanda klockan 

11:00 p.g.a. försening med takeoff. Vi anlände till Gatwick ca klockan 12:45 och för att sedan bege 

oss med tåg mot Portsmouth som tog ungefär 1,5 timme med ett byte emellan. Efter en kort prome-

nad från tågstationen så anlände vi till hamnen där T/S Älva befinner sig. Efter en kort introduktion 

till personalen och båten så fick vi fritid från ca klockan 16:00 till 18:00 där vi fick kolla runt i området 

och se vad som fanns.  

Därefter så samlades alla på Älva igen för att äta en vällagad middag som bestod av köttfärssås och 

spaghetti som var väldigt gott och mättande efter en lång dag ute. Därefter så fick byssanlaget 

(ansvariga för köket) ta hand om disken och städning i köket, medan vi andra fick lite mer fritid. Efter 

en rätt så stökig uppackning och bäddning så blev de flesta startklara för de kommande veckorna på 

Älva.  

Efter en lång genomgång angående skeppet och hur det fungerar så har vi kommit halvvägs i utbild-

ningen och ska avsluta resten imorgon. Vi har gått igenom allt från maskinrummet till hur ankar-

spelet fungerar m.m. Nu ska vi avsluta dagen med att de flesta får ännu mer fritid medan ett av vakt-

lagen ska vakta landgången så att inga obehöriga främlingar kommer ombord. Klassen är ganska 

pigga trots en lång dag och några av oss spelar poker medan andra samlar energi för nattvaktspasset. 

Det har varit en lång men schysst dag för de flesta helt enkelt. 

 

Personallogg: 
Vi på fartyget har målat, provianterat och förväntansfullt väntat på ungdomar och lärare. Det ska bli 

intressant att få lära ut lite fartygskunskap och navigation. Det är nog inte så många som förstår 

varför vi ska envisas med att behålla våra enheter som nautisk mil, kabellängd och knop i stället för 

km och km/timme, men det finns en förklaring som gör att vi inte kan ändra oss därför att jorden är 



rund och indelad i grader och minuter. Någon av eleverna blev dessutom intresserad av sextanten 

och navigation efter himlakropparna. Det fungerar utmärkt. Vi får väl se om vi hinner ge en intro-

duktion. 

I morgon seglar vi med lots ut från Portsmouth hamn och vi kanske måste ta lots in till Roscoff. 

Resten av sträckan hoppas jag att vi kan sätta segel. Prognosen visar inte det men ofta är den ju fel. 

Hälsningar från kapten Stefan Siwek! 

 

 
 
Bild från Älva mot en del av marinan. I morgon blir det fler bilder hoppas jag. 


