
Logg från Älva  

Datum: 2020-09-18 

Elevloggare:  Albin Tejler och Elias Kalo  

Personalloggare:  Lasse 

Position:  58° 09,827N, 11° 07,969E 

Segelsättning: stagfock, fock, storsegel 

Fart: 4.8 

Kurs: 305 

Planerat datum för att segla vidare: 21/9 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/9 

Väder:  Klart väder, god sikt och måttlig sjö 

 

Elevlogg:  
Tjabba alla boomers! Idag har det varit en mycket intressant dag minst sagt. För att efter vi avnjutit 

den utomordentliga frukost som vårt byssanlag förberett, så kastade vi loss från den eleganta 

kuststaden Göteborg i full fart. Efter bara någon timme började det gunga och samtliga elever fick en 

klump i halsen. Detta gung inte bara fortsatte, utan ökade i abundans och diversitet. De svaga av oss 

föll offer inför Poseidons krafter och mådde lite illa, men så kan det vara och det gick över. När det 

blev tid för middag så var därför bara hälften av klassen närvarande (naturen är magisk).  

I skrivande stund är det väldigt tyst ombord, många är i sina kojer eller är uppe på bryggan och 

försöker för att njuta av solnedgången. Vi planerar att ta vara på denna sköna tystnad genom att 

avnjuta en god natts sömn.  

Hoppas ni har det bra där hemma! 

Med vänliga hälsningar: Albin och Elias!!! 

 

 

 

 

Personallogg:  
Hej allihop därhemma 

I förrgår tog vi tåget ner till Eriksberg i Göteborg där Älva befann sig. Igår gick hela dagen åt till 

förtrogenhetsutbildning så det enades om att vi skulle gå mot Nordkoster på morgonen idag istället.  



Precis som eleverna skrivit ovan så har många fått känna på hur Älva kan gunga. På förmiddagen gick 

vi inomskärs och så fort vi inte hade lä så kom vågorna. Som tur var hann vi ha lektioner både i 

marinbiologi och gymnasiearbete innan dess. Vid 14-tiden satte vi även segel. Några elever som låg i 

nätet vid bogspröt fick syn på några tumlare, kul! 

Imorgon bitti räknar vi med att vara framme på Nordkoster där vi kommer att göra våra 

hårdbottenexkursioner. Eleverna kommer att undersöka det biologiska livet på två olika hårdbottnar 

för att sen skriva en vetenskaplig rapport, arbetet är ganska omfattande, och det kommer såklart gå 

helt galant. 

Det känns riktigt härligt att vara på Älva med Mb18a igen, vi har fina minnen från vår förra segling 

och kommer såklart få det igen. Som vanligt har vi en fantastisk besättning ombord. 

Vi hörs snart igen 

Lasse 

 



 


