
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 10/5-2021 

Elevloggare: Ida Nordlund & Albert Cederlund  

Personalloggare: Lasse 

Position: Göteborg, Eriksberg  

Planerat datum för att segla vidare: Slutdestination  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Slutdestination  

Väder: Molnigt, lätta skurar, 17 men känns som 16 grader varmt med luftfuktighet på 72% 

 

 

 

Elevlogg:  

Efter hårda vindar med vomeringar i måttlig mängd hade vi kommit fram till vår slutdestination 

Göteborg. Efter att ha upplevt de vackra vyer Lysekil hade att erbjuda (Epa-Raggare) började vi resan 

mot Göteborg. Vi kom fram runt 22 tiden, väldigt trötta och utmattade efter prov som vi hade haft 

tidigt på dagen. Det var inte så mycket som hände utan en film sattes på av självaste kaptenen. 

Filmen handlade om Ostindiefararen Götheborg’s resa till Kina. Idag fick vi turen att få en privat 

guidad tur av våran egen kapten Stefan som har tjänat in många sjötimmar på just Götheborg. Det 

var väldigt lärorikt att få stiga på en replika av ett 1700-talsskepp.  

Efter besöket var det några i klassen som tog möjligheten att få klättra i masten upp till rået på Älva.  

De elever som tog sig an den spännande utmaningen tyckte att det var väldigt roligt och efterlängtat 

att äntligen få klättra i masten.  Sedan bjöds det på en magnifik middag bestående av pasta 

carbonara.  Nu sittar vi här och skriver denna logg och sen får vi se vad kvällen har att erbjuda.  



 

Kranbalkar, nagelbänkar, bogspröt, jungfrublock och tjärad handslagen hampa på Götheborgs 

fördäck 



 

Klättringsinstruktion och selar på för att klättra upp i förtoppen och bredfocken 



 

 

Personallogg:  
Hej igen! 

I övermorgon reser jag och eleverna hem till Stockholm igen. Vi har haft en riktigt bra resa, trots lite 

kyligt väder ibland. Upplevelserna har varit många. Allt från gungande hav till nyfikna elever i leran. 

Marinbiologins huvuduppgift, mjukbotten med rapportskrivning, är nästan klar och resultatet är 

mycket bra. Det enda som återstår är elevernas enskilda diskussioner, men det tar vi hemma i skolan, 

bra jobbat!   

Det märks att eleverna lärt sig mycket både rent undervisningsmässigt och hur ett större fartyg 

fungerar. De har även blivit duktiga på ”hushållstjänster” såsom städning, matlagning och klädtvätt. 

Jag har inte sett några sura miner ombord, tvärtom, här finns bara glada och trevliga miner. Vi har 

haft det kanonbra! 

Som vanligt är det lite vemodigt att lämna Älva och dess besättning som återigen gjort resan till ett 

fint minne, jag tror eleverna instämmer. 

Tack för den här gången 

Lasse 

 


