
Logg från Älva  

Datum: 4 september 2020 

Elevloggare:  Anna, Oskar 

Personalloggare:  Linda 

Position:  Till ankars söder om Tjärnö 

Planerat datum för att segla vidare: på måndag morgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen på måndag eftermiddag 

Väder:  sol och mycket vind 

 

Elevlogg:  
Inatt vaknade man av att nästan rulla ur sängen. Det gungade 40 grader åt båda hållen*, de högsta 

vågorna var upp mot 4m. Klockan 9 på morgonen började vi närma oss ankarplatsen och seglen 

bärgades. Sen har vi legat för ankar sen klockan 09:40. Vi har haft lektioner som vanligt och Linda har 

kört sin tränings-challenge. Det börjar märkas att alla sover lite för lite, i början av seglingen var det 

fullt vid frukosten klockan 07:15. Nu är det nästan ingen där klockan 07:30. Vart är sovmorgonen? 

Middagen var fantastisk, fisk, räkor, musslor och ris. Snart blir det en social aktivitet som vi inte vet 

vad det är än. Imorgon blir det hårdbottenundersökning men inte på Saltö där det var tänkt för att 

det blåser för mycket för det.  

*Kanske en lätt överdrift. / Kapten 

 



 

 
Till ankars i 17 m/sek, då får både styrbords- och babordskroken hjälpas åt. 

 

Personallogg:  
Efter att ha åkt fram och tillbaka i bingen under natten så var jag inte så pigg när jag vaknade. Men 

som tur var slutade det gunga tidigt. På förmiddagen var det självstudier i fartygsbefäl samt 

rapportskrivning under marinbiologilektionen. Efter lunchen åkte jag och Benke iväg med ribben för 

att hitta en bra plats att göra vår hårdbottenundersökning. Efter att ha hittat en bra plats åkte vi 

tillbaka till Älva och jag hade lektion. Elevernas marinbiologirapporter börjar nästan bli färdiga, de 

har verkligen jobbat på bra. Efter middagen hade vi skeppsmöte där vi gick igenom om elever, lärare 

eller besättning hade synpunkter som de ville framföra. Det som främst kom fram var att alla ombord 

är nöjda med seglingen, härlig klass att segla med, hjälpsamma och glada. Härligt! 

Nu ska vaktlag 2, Taskmörtarna, ha sin sociala aktivitet, kul!  



 


