Logg från Älva
Datum: 2014-08-29
Elevloggare: Torbjörn och Amanda
Personalloggare: Maggan
Position: N 55 54,404 E 015 17,130
Segelsättning: -Järnsegel
Fart: 6,5 knop
Kurs: 228 grader
Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag
Väder: Mulet

Elevlogg:
Idag var vi på Marinmuseum i Karlskrona och kollade runt bland ubåtar,
segelfartyg och olika galjonsfigurer bland annat. Vi var därefter på Örlogsbasen
som är en militärbas här i Karlskrona. På militärbasen fick vi dock inte ta bilder.

Det var en väldigt solig dag så vi passade på att sola lite innan vi gick till militärbasen där vi fick höra
konstigt mycket om all arkitektur på området, det ena var grekiskt och det andra var italienskt och
det tredje var svenskt. Vi fick också tvinna rep, det var ungefär som att kolla på när färg torkar. Tror
dock alla blev lite besvikna men vi hade nog förväntat oss att vi skulle på stridsfartygen och få kolla
på alla vapen. Men vi fick se vapen på museet, vi fick bland annat se två meter långa muskedunder
med inbyggda stridsyxor vilket var väldigt coolt. Och Sveriges första ubåt Hajen.

Besättningslogg:
Idag har Karlskrona visat upp sig från sin bästa sida, soligt och varmt hela dagen. Dagen började tidigt
då vi skulle vara på marinmuseumet redan klockan 8. Detta gjorde att vi hade hela byggnaden för oss
själva eftersom vanligt folk inte fick komma in före 10. Efter en rundtur på ubåten Neptun fick vi
själva välja vad vi ville titta på, allt ifrån båtar och galjonsfigurer till vapen och kläder. Eftermiddagen
ägnade vi åt militärhistoria på Örlogsbasen där den intresserade kunde snappa upp mycket
matnyttigt t.ex. hur man bottentvättade fartyg förr. Eftersom alla fick plocka med sig tjärindränkt
hampa så luktar det nog en hel del i hytterna här ombord, ljuvligt tycker jag. Strax efter att vi kommit
tillbaka till Älva så var det dags för avgång och nu är vi på väg mot nästa stopp i Uddevalla. Många är
trötta efter den långa dagen så det är mest film som gäller för de som orkar vara uppe. Inte ofta
ungdomarna lägger sig så tidigt en fredagskväll kan jag tänka (klockan är 21 när jag skriver detta). Nu
hoppas vi på fortsatt fint väder och några fortsatt trevliga dagar på havet, humöret och stämningen
är fortsatt på topp!

