
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27/2-23 

Elevloggare: Robin och Maximilian  

Personalloggare:  Madeleine 

Position: Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 28/2 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2/3  

Väder: Klart lite vind 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej loggen! 

Idag har det varit full fart på T/S Älva. Jag (Robin) var uppe 04.00 för att ha hamnvakten till kl 06.00. 

Efter det var det dags för frukost, sen den dagliga städningen mellan 08-09. Mellan 9-10 hade vi 

lektion i ledarskap. Till lunch fick vi fläskkotlett och potatis, jättegott! 

Vid 13-tiden hade vi en stor övning i krishantering, scenariot var att det hördes en stor smäll i för-

skeppet och passagerare kom upp på bryggan och sa att det var en massa vatten i den förliga delen 

av båten. Vi var indelade i tre grupper. En som agerade besättning och två som var passagerare. 

Grupperna som var passagerare fick olika roller att spela som tex. skadad, svårövertalad, besser-

wisser eller onykter. Alla levde sig in i sina roller så det blev kaosartat och väldigt roligt. De som 

agerade besättning hade en svår uppgift att samla alla. Vissa hade gömt sig väl så det tog lång tid. 

Och detta gjorde vi 3 ggr så alla fick vara besättning.  

Efter övningen så klättrade några av oss upp i fockmasten och ut i råseglet. Nästan alla gillade det.  

Till middag serverades det sotad tonfisk och en massa olika såser. En grön en röd och en vit. 19.00 

Hade vi en till lektion i krishantering. Och nu sitter vi här.  

Tack för idag /Robin och Max 

 

Personallogg: 
Hej hej loggen! 



Madeleine heter jag som skriver idag och jag seglar ombord Älva som matros sedan 2019. Denna resa 

är min andra, förra veckan var första, med en YH-klass och det är en omställning från de åtta gymna-

sieseglingar som görs varje år. Spännande och förvirrande då man är så inkörd på ett sätt, men just 

därför väldigt lärorikt och utvecklande.  

Dagen innehöll för min del målarjobb och andra små underhållsarbeten av fartyget. Efter lunch med-

verkade vi i besättningen i gruppernas scenarion i krishantering och agerade där statister av olika 

sorter. Barn, odrägliga äldre och fulla typer men även snälla och medgörliga fanns bland oss. 

Efter kriserna instruerade jag säker riggklättring för de som ville och sen fick de pröva på att klättra 

upp till bredfocken. Efter klättringen var min arbetsdag slut så jag gick och vilade innan den smaskiga 

middagen för att orka med ett träningspass. Det är alltid skönt att trötta ut sig fysiskt när man 

kommer i hamn efter ett sjöben.  

Nu är det dags att säga hejdå, 

Tack för mig /Madde 


