
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 30/5 

Elevloggare: Carl B och Evelie 

Personalloggare: Lärar- Björn 

Position: Strax utanför Visby 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gotska sandön i morgon ca 08.00’ 

Väder: Sol 

 

 

 

Elevlogg:  
Godkväll på er alla! 

Idag startade vi morgonen med frukost och städning av båten. Sedan direkt efter så skrev vi ett litet 

fysikprov inom väder och klimat. När folk blev klara utforskade många Visby innerstad samt åt en och 

annan glass från den så kallade ”Europas största glassbar”. Till lunch så blev vi serverade pasta med 

tomat- och salamigryta. Sedan efter en rast då många njöt av det otroliga vädret med inte ett enda 

cumulus i sikte. Under resten av eftermiddagen blev det tufft studerande av marinbiologi och 

fartygsbefäl. Innan middagen så tog många chansen att ta ett dopp i det kalla vattnet. 

Dags för finmiddag, tre-rätters-middag med förrätt varm rätt och efterrätt. Till förrätt blev det 

caprese med vitlöksbröd. Till varmrätt blev en god entrecote med rödvinsås och potatis i ugn. 

Efterrätten bestod av en brownie med grädde. Dags för avgång! Efter en snabb rast så samlades två 

vaktlag för att hjälpa till med att kasta loss Älva. Nu när jag skriver det här beskådar jag en klar blå 

himmel så långt ögat kan nå med en gyllene solnedgång som svårt kan slås. 

 



 

Godisbutiken i Pippi Långstrump! 

 

Personallogg: 
Hej! 

Dagen har varit ganska lugn som framgår av elevloggen. Som seglande fysiklärare var dock 

morgonens väder- och klimatprov dagens viktigaste elevaktivitet. Det är en speciell stämning när 

nästan 30 elever sitter knäpptysta och skriver så pennor eller tangentbord glöder. 

 

Under hela dagen har inte ett moln setts till men det är en viss kyla i den nordliga vinden även om 

den avtagit väsentligt sen igår. Kvällen middag var toppen och humöret detsamma hos alla. 

Strax ska jag gå ut och föreviga solnedgången med min kamera.  



 

Fullt fokus i mässen 

 

 

Fullt fokus i Byssan! 



 

Chill på fördäck vid avgång från Visby 

 

 

Våra alldeles egna lines men på kajen 


