
Logg	från	A� lva	

Datum: 26/8-14 

Loggskrivare elevlogg: Alina och Agnes 

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Magnus 

Position: Älvsnabben  

Segelsättning: Inga segel alls uppe tyvärr. 

Fart: 7,2 knop 

Kurs: 221  ̊

Beräknad ankomst till nästa hamn: På torsdag förmiddag. 

Väder: Gråmulet och regnskurar, riktigt tråkigt väder helt enkelt. 

Elevlogg: 

Hejsan alla loggläsare Alina och Agnes här! 

Dagen började med en fräsch och mysig frukost vid klockan 7.15. Några hurtiga människor 

gick till och med upp tidigare för att fortsätta jobba på beach-14 kroppen. Vi får se om vi ser 

någon större förändring framöver (skämt åsido). Några hade även lust att börja ”spå vädret” 

då man mäter temperatur, luftfuktighet, lufttryck och vindhastighet samt spår vädret med 

en okonventionell sätt, tillexempel genom att kolla bubblorna i kaffet. 

Vi hade även en förtrogenhetsutbildning som gick ut på att gå omkring och ”lära känna” 

fartyget. Det var väl lite sisådär att vara ute i spöregnet men som tur var fick vi se en svävare 

som ni kan se nedan ☺ 

Vaktschemat har börjat rulla som det ska så en del fick turen att hjälpa till att lägga loss i 

morse från Lådna mot nästa hamn i Karlskrona. Byssan bjöd senare på en underbart god 

lunch bestående av spagetti och köttfärssås. Till middag kokade de ihop kyckling och lite ris. 

Det tycker vi var bra! 

Annars har det inte hänt så mycket denna gråmulna dag men imorgon börjar alla lektioner 

som förmodligen sätter lite fart på det hela. Vi lider med Maggan som kommer få hålla sina 

lektioner 3 gånger per dag. Annars kanske nattvakten sätter fart på oss alla. Hoppas att vi 

även idag får en bra nattsömn och att vädret är bättre imorgon. 

Tjing tjong karamellstång här kommer lite bilder när vi trots vädret är glada ändå! Första 

bilden är på glada Lisa som trycker näsan mot rutan, jättekul! Andra bilden är på en svävare. 



Väldigt cool kajuta måste vi säga! Sist men inte minst har vi det pigga byssanlaget som lagar 

frubba! 

 

 

 



Besättningslogg: 

 

Många tycker att regnväder är ett dåligt väder, men eftersom vi ska studera just väder på 

denna resan (meteorologidelen av fysikkursen) så tycker jag att det är bra att det finns flera 

olika sorters som man kan få. Hoppas bara att det blir just varianter så att vi kan få uppleva 

även det varma och soliga vädret. Efter en mjukstart med förtrogenhet så känns det bra att 

få köra igång ”på riktigt” imorgon. Vi ska mäta väderlek och prata tillförlitlighet i prognoser 

under min vecka ombord, något som jag hoppas många tycker känns relevant för denna 

resa. Klassen är glad och alert trots lite ”kyla” utomhus, det är som vanligt med andra ord. 

Det känns mycket bra att få tillbringa terminsstarten med detta goa gäng (även besättningen 

inkluderad) och jag är övertygad om att vi får en fantastisk tripp. Nu luktar det nybakat från 

byssan, härligt när eleverna bakar åt alla, så snart är det nog fika. Det här blir toppen!    

 

 

 

 


