
Logg	från	A� lva		

Datum: 13 oktober, 2014  

Elevloggare: Emma Nordin  

Personalloggare:  Krister 

Position: Spanien, Vigo  

Segelsättning: Ingen   

Fart: 0 knop 

Kurs: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: Växlande molnighet och kraftiga regnskurar 

 

Elevlogg: 

 

Kära loggläsare, morgonen började med resans första, och därav underbara sovmorgon, och 09.30 

hade besättningen på Älva en passagerarövning där klassen, med lärare, fick agera skådespelare. 

I övningen hade skeppet har gått på grund och alla elever möttes då av brandlarmet på 

morgonkvisten.  Besättningen berättar för eleverna som då samlats i salongen, båtens allrum, att vi 

ska upp på däck till livflottarna. En av oss elever får panik och springer runt skrikandes att skeppet 

kommer sjunka, medan en av oss inte bryr sig om vad som händer och tror att det som händer är på 

låtsas. Vilket, det faktiskt var. 

Det var en annorlunda, men spännande morgon som sedan ledde till att bli en ännu mer fantastisk 

start på dagen.  

Byssan, båtens hjärta med mästerkockarna, hade fixat i ordning bland annat pannkakor, kanelbullar 

och äggröra med knaperstekt bacon till dagens brunch! 

Trots matkoma klarade vi av dagens plugg med stormsteg. Vissa drog ut till staden och samlade in de 

sista enkäterna medan resten stannade på båten och jobbade med halvtidsredovisningarna som ska 

vara klara till imorgon. 

I helhet har dagen förvånande nog bjudit på en hel del julstämning! ”Mamma kysste tomten” gick på 

repeat under eftermiddagsfikat och när beställningen av matvaror kom, liknade båten tomtens 

verkstad med nissar i arbete.  



Kvällen har bjudit på en otroligt fin middag med spansk buffé och en underbart god kladdkaka till 

efterrätt.  Och eftersom det är Suit-Up Day har alla fått sin egen personliga slips, gjorda av byssan 

själva, som pricken över i-et att matcha allas fina outfits.  

Som avslut samlades vi ännu en gång i salongen, men denna gång för en gruppbild med alla fina 

människor ombord, på detta underbart fina fartyg!  

Hoppas du som läser har det lika bra som oss!  

Skepp o hoj!” 

 

 

Personallogg: 

 

För besättningen började inte denna dag med sovmorgon utan vi samlades för frukost lite före åtta 

som vanligt när vi ligger till kaj. Under dagen har vi gjort våra vanliga sysslor med underhållsarbete 

och förberedelser för att klara nästa sjöresa.  

Efter dagens arbete svidade vi om till finkläderna för att bjudas på en härlig buffé. En härlig middag 

med minst sagt god mat och underbar stämning. Hela mässen fylldes av härliga skratt och glada 

röster. Jag tror att alla kan hålla med om att det var en härlig kväll i underbart sällskap.  


