Logg från Älvå
Datum: 4/11-2020
Elevloggare: Sixten Stenqvist & Thea Franzén
Personalloggare: Frida
Position: Karlskronas hamn, utanför museet Marina
Planerat datum för att segla vidare: 7/11
Väder: Blåsigt men klart

Elevlogg:
Hej hopp, Thea och Sixten här!
Det blev en ”arla-morgon” då vi behövde gå upp lite tidigare än vanligt för att hinna i tid till
Karlskronas militäranläggning. Efter en god frulle och mättade magar begav vi oss mot militäranläggningen. På vägen dit viskade, snarare skrek, vinden i våra öron och vi var inte långt ifrån att blåsa
bort. Vi delades in i två grupper där Jan fick den ena och Björn den andra. Väl på plats fick vi en rundtur av området och fick se häftiga militärfartyg, de hade man gärna velat åka! Översergeant Hansson,
som visade oss runt, berättade om livet i flottan och inspirerade oss till att gå med i militären. Kanske
ni ser oss någon dag iklädd flottans uniform… Därefter besökte vi SAAB Kockums varvet och fick veta
hur ubåtar är strukturerade och fungerar, även SAAB:s roll i det hela. Mycket intressant och roligt!
När vi väl var tillbaka på kära Älva fortsatte vi med att förbereda inför våra redovisningar, i morgon är
det dags! Alla är supertaggade…Till middag serverades lamm med råstekt potatis och sås, otroligt
gott! Eftersom att det var vaktlagets sista middag har klassen sedan tidigare bestämt att klä ut oss
utifrån temat WTF (se bild nedan). Nu nalkas filmkväll kombinerat med plugg, vi får se vad som
prioriteras…
Allt gott,
Hälsningar från era favoriter

Kvällens tema var som sagt lite oklart …

Personallogg:
Hej allihopa,
Idag när eleverna var iland på studiebesök passade vi på att knacka lite rost då vädret var ovanligt
milt och lilla Älva ligger fint i lä bakom sjöfartsmuseet här i Karlskrona.
Vi har blivit lite bortskämda med det fina vädret runt Kanarieöarna då vi kan utföra underhåll på däck
dagligen och är lite småledsna över att det är inte är lika bra underhållsväder hemma i Sverige.
Våra lättmatroser gav sig på ett vantfäste var och gick loss med nålhacka, rosthammare och dremell
för att få bort rosten.
Vi andra har jobbet på andra håll runt om i båten med allt från kontroll av nödbanken av batterier till
att laga trasiga toalock.
Vår 2e styrman fick sig en ordentlig promenad (1,2 mil!) när hon försökte jaga rätt på reservdelar till
båten, medan vår Kapten har planerat hur vi ska få ner bredfocken innan ankomst till Stocksund och
förberett det högt uppe i masten. Hela rået ska ner för underhåll i vinter så om seglet redan är på
däck så får vi mindre att göra när vi kommer hem.

Dagen som började väldigt tidigt flöt på under en god stämning tack vare det fina vädret, ja det
blåser lite, men man blir ju alltid lite gladare av att få lite sol ☺
Hoppas ni har det bra hemma!
//Frida

Utsikt från Bredfockreået.

