
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  7/10 2020 

Elevloggare:  Moa & Annie Mbv18 

Personalloggare:  Ola 

Position:  Mellan Askö och Gotska Sandön 

Segelsättning:  Stagfock, fock och storsegel 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Vi ankrar vid Gotska Sandön kl 07 i morgon 

Planerat datum för att segla vidare: …och lättar ankar på eftermiddagen för att anträda färden mot 

Tjärnö 

Väder:  Mulet och lätt regn 

 

 

Elevlogg:  
Hej på er alla där hemma. I morse ankrade vi utanför Askö. Efter frukost och morgonstädningen åkte 

vi med ribben in till Askölaboratoriet för att göra bottenskrap med deras båt Electra. Av de botten-

prover vi fick undersökte vi vilka organismer vi fick upp. Efter hårt arbete och slit så blev alla elever 

trötta, så när vi kom tillbaka till Älva fick vi ledigt tills middag. Halv fyra var klockan när vi begav oss 

mot Gotska Sandön. 18.20 efter middagen satte vi segel, stagfock, fock och storen. Fram mot kvällen 

är vi lediga och planerna är att vi ska kolla film, tack och hej leverpastej.   

 

Personallogg: 
Hej! 

Idag har vi haft en mycket intressant dag på Askölaboratoriet. På morgonen möttes jag av lite trötta 

elever efter nattens sjögång och flera av dem var nog rätt nöjda med att komma i land en stund. Väl 

på Askö fick vi en rundtur av Eva på laboratoriet och en presentation av dess snart sextioåriga 

historia. Självklart ingick även en tur med deras provtagningsfartyg Electra där vi fick en presentation 

av allt från ekolod till sedimentproppar. Med hjälp av fartygets släde gjordes sedan bottenskrap som 

eleverna fick analysera och söka igenom efter bottenlevande djur. Dessa djur artbestämdes och 

räknades i laboratoriet, allt i syfte att jämföras med en provlokal utanför Tjärnö, dit vi kommer på 

måndag.  

Vi har nu lättat ankar med siktet inställt på Gotska Sandön och där väntar lite guidningar av elever i 

MBV18. Just nu arbetar några elever med sina rapporter, några förbereder sina guidningar, andra 

sover eller spelar kort. Lugnet lägger sig på fartyget, utanför tilltar vinden. 

- Ola Håkansson, lärare 



 

 

 

 

 

 


