
Logg från Älva  

Datum: 2020-10-10 

Elevloggare: Jonathan Hall och Gustav Sjölander 

Personalloggare: Ola Håkanson   

Position: I norra Kalmarsund  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö 13/10  

Väder: Gott och blandat  

 

Elevlogg:        
Dagen böjande med frukost som följdes av en rejäl storstädning. Därefter var det dags för lektioner i 
radar och marinbiologi. Efter lektionerna så var det fritt fram och göra det ena eller det andra. Som 
en trevlig promenad i Västervik eller att bunkra upp in för den långa seglingen på öppet hav till 
västkusten. Sedan var det lunch och avgång från Västerviks hamn klockan 12:30. Sedan till sjöss så 
fortsatte dagen med lektioner och pluggtid. Det kändes väldigt udda med lektioner på en lördag. För 
man brukar vanligtvis ta det lugnt hemma och titta på tv. Men på Älva är det ingen ro utan full fart 
framåt. Nu när det börjar närma sig kväll så är det dags att äta lördagsgodis och mysa till det i hytten.   

Från oss alla på Älva till er alla där hemma, en riktig god fortsättning! 

Skrivet av Gustav Sjölander och Jonathan Hall Från MBV19    

 
Kväll i Kalmarsund. Foto: Ola Håkanson 

Personallogg:  
Efter en god natts sömn i hamn och lite tid i land var eleverna utvilade och redo för mer segling. 

Förmiddagen inleddes dock med en lite grundligare skeppsstädning samt lektioner i marinbiologi och 

fartygsbefäl. Under dagen har eleverna arbetat med mjukbotten- och hårdbottenekologi, förberett 



kommande guidningar och pluggat radar. Vid avgång hade de grå regntunga molnen skingrats av 

kommande guidningar och pluggat radar. Vid avgång hade de grå regntunga molnen skingrats av 

skarpa solstrålar och en skimrande regnbåge. Vi har nu tagit oss för motor söderut eftersom den 

något lugna vinden för tillfället är sydlig.  Nu väntar cirka fyra dygn till havs med vaktgång och 

undervisning innan vi ankrar vid Tjärnö, där ett besök på det marina laboratoriet väntar. Mörkret 

lägger sig, ljusen på ömse sidor Kalmarsund leder oss framåt. 

En god kväll önskar: Ola Håkansson, lärare 

 

  

 


