Logg frå n Alva
Datum: 31/8/2014
Elevloggare: William, Clara
Personalloggare: Sara
Position: N 57o 54,4’ E 011o 44, 3’
Fart: 0 Knop
Kurs: Ligger för ankar
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Segelsättning: Natt/förmiddag var alla segel satta. Eftermiddag och framåt gick vi för motor
Beräknad ankomst till Uddevalla: Imorgon eftermiddag
Väder: Skiftande från kraftigt regn till växlande molnighet.

Elevlogg:
Hej alla glada loggläsare! Denna dag trodde vi skulle bli en tråkig dag när vi kollade ut och fick se det
dåliga vädret. När vi sedan fick höra att vi skulle ut i det piskande regnet och beslå segel så verkade
dagen ännu sämre. Men så blev det inte, efter en god lunch värvat med glasskalas så var stämningen
på topp igen. På eftermiddagen var det föreläsning i fysik och kommunikation med VHF. Efter
dagens lektioner hade byssalaget dukat för finmiddag, trerätters med läsk, bordsplacering och
finkläder. Kvällen slutar som många kvällar ombord med film som idag är filmen ”Torkel i knipa” som
10 år senare är minst lika underhållande.

Besättningslogg:

Som Clara och William tidigare skrev så blev det att ta ner våra segel i regn. Det har varit ett riktigt
höstrusk denna början på seglingen som så småningom kommer att ta oss söder ut. Men inte de
kommande dagarna då vi har tagit oss ända till Västkusten och snart är vi framme i Uddevalla. Illa är
inte det utan vi i besättningen ser mycket fram emot att komma fram och bli väl omhändertagna av
de trevliga brandmännen vi fått besöka förra hösten och våren. Så oavsett väder kommer det nog bli
fantastiskt väl framme i Uddevalla.
Dagen idag har varit rätt händelserik, jag fick som sagt börja dagen med att bärga segel, det med
följd av ankring i en vik söder om Brattön. Till mellanmål serverades glass av alla dess sorter. Det
fanns vanlig gräddglass, soyaglass samt sorbetglass, till detta hade vår praktikant Carro gjort en
brutalt stor sats chokladsås, den räckte till alla och lite till.
Inte långt där efter serverades vi trerättersmiddagen som byssalaget gjort som avslutning på sin
vecka i byssan, med bravur vill jag säga. Till förrätt en bruschetta med feta, varmrätten; fläskfilé med
rostad potatis och kryddsmör och som avslut varsin cupcake med glasyr av citron eller hallon. Som
styrman Sören sa, den bästa trerättersmiddagen hitintills som serverats ombord denna resa.
Som avslut på denna dag fick vi i besättningen en påhälsning av vår vän Erik som tidigare seglat både
styrman och matros ombord. Nu håller han till på isbrytare under vintersäsongen. Det är väldigt kul
att se var vi alla tar vägen inom denna underbara bransch och ännu roligare att vi har detta
segelfartyg som en gemensam plattform. Det är många som seglat Älva på ett eller annat sett,
antingen som elev eller praktikant eller som en i besättningen. Alla har vi våra historier och minnen
och alla delar vi dem med andra som har gjort samma resa.
Trevlig fortsatt höst, jag hoppas på friska soliga höstdagar som förra resan från Stocksund bjöd på!
/P1 Wiiids Sara

