
	Logg	från	A� lva		

Datum: 27/8-2014 

Elevloggare: Vidar Eiken & Joachim Edberg 

Personalloggare:  Petra Nyberg 

Position: Ölandsbron 

Segelsättning: stagfock, inre  klyvare samt mesan 

Fart: ca 5 knop 

Kurs: 205 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/8 kl 08.00 

Väder: Soligt och klart med enstaka moln på himlen 

 

 

 

Elevlogg: 

 Vi	började	dagen	med	ett	leende	på	läpparna	efter	en	natt	utav	spyor.	Seglingen	är	aningen	
enklare	för	närvarande	då	vi	har	hissat	fler	segel	vilket	resulterar	i	mindre	lutning	och	ett	renare	

hem.	Efter	en	tystlåten	frukost	samlade	vi	oss	samman	för	en	snabb	och	effektiv	städning	på	

båten	som	uppvärmning	inför	segelsättningen.	Efter	uppvärmningen	stegade	vi	ut,	taggade	till	

tusen,	för	att	sätta	segel	som	aldrig	innan	(bokstavligen).	Vi	gjorde	vårt	bästa	och	klarade	arbetet	

utan	större	svårigheter	och	gjorde	oss	förtjänta	utav	vårat	levebröd	men	det	finns	absolut	rum	

för	förbättring.		

 

Efter en efterlängtad lunch var det dags att göra eleverna medvetna om att vi inte fortfarande har 

sommarlov. Vår stilige lärare gav oss en riktig smakstart vid skolbänken och pressade oss hårt inom 

fysik. Eleverna bet i det sura äpplet och även den hårda prövningen gick vi oskadda igenom. Vi fick 

även testa på lite sjömanskap och knopar bland annat apnäve samt skotstek.  

Efter en energi rik middag sitter vi nu här i vår ensamhet och smakar på den sista gnuttan utav 

civilisation som finns på båten (loggen).  



 



 

 

Besättningslogg: 
 

Hej! 

En vacker dag med segling och motorsegling har nyss nått sitt slut. Vi gick under Ölandsbron precis 

när solen gick ner bakom landremsan, vilken tur vi hade. 

 

Det är mycket att göra i början av resan, men den hektiska tiden före avgång har vi trots allt lagt 

bakom oss och vi kan nu ägna oss åt saker som vi inte hunnit innan. Två nya segel levererades samma 

dag som vi lade loss från Stocksunds hamn. En fock och en stor som tillsammans väger 225 kg. De 

anlände prydligt förpackade i två blåa paket. Nu ligger de bländande vita på däckshustaket och bara 

väntar på att besättningen tillsammans med elever skall bänsla fast travarna vid mastliket. Vi 



kommer att använda en, för oss, ny metod och det skall bli mycket intressant att se hur det kommer 

att fungera.  

 

Förutom det vanliga vaktarbetet har vi i besättningen hunnit med: Tillverkning av skyltar, 

hamnvaktsscheman och logglistor. Besättningsmöte. En stor diskussion angående 

brand/brandövningar. Sjökortsarbete. Schemaläggning inför torsdag och fredag. Förberedande av 

VHF-kursen. Matlagning. Städning i akterbygget. Dessutom har vi avverkat tre lektioner i knopar och 

två lektioner i seglingsteori. 

 

Ute har det blivit mörkt. Lampor från Öland om babord och lampor från fastlandet om styrbord.  

Lanternor från en och annan liten båt lyser upp tillvaron för de elever som står utkik på bryggdäck. 

Jag inser att inte alla tycker att det är mysigt eller roligt att vara på vakt mitt i natten, men jag älskar 

min vakt mellan 00.00-04.00 och snart är det dags! 

 

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman. 

 

Detta är besättningen ombord på Älva 
 

 

Från vänster övre raden:  
Petra Nyberg 2:e Styrman, Sören Engzell Överstyrman, Johan Granlund Praktikant, Karolina Lagerquist också 

Praktikant o Frida Wigur är vår Kock.  
Sittande nedre raden: 

 Frida Jakobsson Lättmatros, Robert Bergstedt Matros och Mattias Nyman Kapten. 

 

 

 

 


