
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  30 augusti 2020 

Elevloggare:  Alice och Jocke 

Personalloggare:  Linda, marinbiologilärare 

Position:  Förtöjda i Grönhögens hamn, Öland 

Planerat datum att segla vidare:  Imorgon efter frukost 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Karlskrona i morgon kväll 

Väder:  Soligt och vackert under större delen av dagen 

 

 

Elevlogg:  
Tjabba! 

Är det någon som någonsin har navigerat i en tät dimma? Det kan nämligen vi svara ”ja” på och det 

var något att komma ihåg. Det var en blandning av nervositet och spänning! På rekordtid i mörker 

togs samtliga seglen ner runt 02.00 tiden. En snabb utplacering av vakten, bra samarbete och seglen 

var snabbt nere. Men där slogs vi av blindhet. Dimman. Enligt Captain såg vi endast 0,2 sjömil. Vi blev 

lite tagna på sängen men vi i vakten hann knappt bli nervösa då besättningen utstrålade erfarenhet 

och ett lugn. Samtliga i vakten fick sina nya positioner. Vi fick göra något ovanligt; vi hade en extra 

utkik på fördäck med en walkie-talkie. Dimman höll i sig ända till morgonen, inte förrän vid frukost så 

lättade dimman. 

Efter frukost demonstrerade den erfarna och metodiska Sören en helt fläckfri tilläggning som 

innefattade en 180 graders sväng runt egen axel och backning fint längst med kajen. Mellan 

tilläggning och lunch höll den erfarna och metodiska Sören en lektion om skeppsteknik och stabilitet. 

Det var något nytt och lärorikt där ännu en gång Sören delade med sig av sin vishet och händelser 

från hans egna och intressanta liv. Lunchen serverades. Under lunchen presenterade ”Taskmörtarna” 

temat för trerättersmiddagen; ”något från sjökortet”. Efter lunch var det dags för vår mjukbotten-

exkursion. Vädret var på vår sida, solen gassade starkt och tiden flög förbi. Plötsligt ville ingen 

”nyckla” utan alla ville ”ta den för laget” och vara den som badade. Och nu sitter vi här och skriver för 

er, för våra kära följare. Kvällen är ung och vi känner doften från att byssan snart är klara för 

leverering. Tack och hej hälsar Alice och Jocke. 

 



 

 

Personallogg:  
 

Halloj där hemma! Nu har jag varit ombord sedan i fredags och det är så härligt att vara här. En 

underbar klass och besättning. När vi hade förtöjt var det dags för mig att cykla iväg för att hitta en 

bra lokal att utföra den första marinbiologiska undersökningen som skulle ske på en mjukbotten. 

Ungefär två kilometer bort, förbi några kohagar med nyfikna kor hittade jag äntligen en bra 

sandstrand.  

Efter lunchen var det dags att dra iväg med hela klassen. Syftet med undersökningarna är att jämföra 

vad det finns för liv på en mjukbotten och en hårdbotten (som vi utför senare på seglingen). Eleverna 

jobbade på flitigt och visade verkligen att de blivit duktiga på marinbiologi efter åren på Marina, jag 

blir så stolt. 

Senare på eftermiddagen passade jag och några till på att gå iväg till ett kalkbrott för att bada. Det 

var underbart klart vatten, nästan så att man blev höjdrädd när man simmade. 

På kvällen var det trerätters middag med temat ”vad jag finner på sjökortet”, själv var jag en del av 

ett ensmärke. Vi hade bland annat elever och besättning som var utklädda till röda och gröna prickar, 

fyrar, fågelskyddsområde och även en som klätt ut sig till ”kaffefläckar på sjökortet”. 

Det har helt enkelt varit en lång och händelserik dag, härligt! 



 

 

 



 



 

 

 


