
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 29/5 

Elevloggare: Sanna och Alice 

Personalloggare:  Sofia 

Position:  Visby 

Planerat datum för att segla vidare: 30 maj 

Beräknad ankomst till nästa hamn:   

Väder: Sol 

 

Elevlogg:  
Hej! Idag började dagen med sol och en del vind till och från. Vi åt frukost som vanligt och därefter 

var det dags för städning för de flesta men jag, Sanna vaktade istället. Då stod jag i styrhytten 

tillsammans med Stefan och därefter höll jag utkik. Resten städade båten enligt schemat. Efter 

städningen började vi att närma oss Visbys hamn runt klockan 10. Vaktlag 1 och 4 hade även lektion 

mellan klockan 9 och 10, innan vi behövde förbereda oss för tilläggning. Då vi närmat oss Visby 

började förberedelserna inför tilläggning. Både jag, (Sanna) och Alice, hoppade i ribben och hjälpte 

till att lägga fast trossarna iland. Resten av klassen var ombord och hjälpte till med fendrarna. Efter 

tilläggning var det dags för mat. Då hade vaktlag fyra lagat korv stroganoff, som var väldigt gott, 

mums! 

Efter lunch var de dags att börja förbereda inför dagens undersökning i marinbiologi. Vi fick packa 

ihop utrustning som vi kunde behöva och vid 14 så gick vi mot undersökningsplatsen.  Därefter tog 

några av oss på sig våtdräkter och dök ner i vattnet.  Det var rejält blåsigt och man fick ta på sig 

mycket kläder. Vi hittade mycket små organismer som vi sedan skulle artbestämma genom att 

”nyckla”. Efter avslutad undersökning begav vi oss hem till båten Älva igen för att käka middag. Nu 

har vi fått tid att plugga och njuta av solen, härligt!  

 

Varma hälsningar från Sanna och Alice i Visby! 



 

Sanna håller utkik från bryggdäck, ny skymtas Visby 

 



 

På jakt efter en bra botten att göra våra undersökningar  



 

Lyckad dag på Goland 

       

Personallogg:  
Ja, så kom vi iväg igen och efter ett dygn ombord kom vi fram till Visby. Visby var ju inte alls med i 

grundplanen för den här klassen men när vi nu fick utgå från en annan plats än det var planerat från 

början och vi bara har några dagar på oss så ville vi ha något som låg hyfsat nära Stockholm men som 

fortfarande kändes som att man kommit en bit. ) Dessutom finns det olika sorters stränder för 

bottenundersökning runt om staden så det blev ett bra resmål.  



Idag har eleverna som sagt haft bottenundersökning i marinbiologin men innan det hann jag ha den 

sista lektionen med ”nya saker” i fartygsbefälskursen. För att specificera lite mer så har vi idag pratat 

om Strömsegling, deviationsbestämning och lite annat smått och gott.  

Eftersom eleverna har en mycket kortare tid ombord nu så har eleverna mycket som de ska hinna 

med på den här veckan. Det innebär att de imorgon har prov i fysiken, på tisdag har de 

kustskepparprovet och på onsdag kväll ska den gemensamma delen av marinbiologirapporten vara 

inne. För att de ska ha en chans att klara alla de här sakerna så har vi nu på kvällen en timmes 

obligatorisk ”pluggstuga”. Idag är det fysik och fartygsbefäl som de får plugga och efter fysikprovet 

imorgon så kanske det blir en med fartygsbefäl och marinbiologi.  

Nu ska jag fortsätta hjälpa eleverna i deras självstudier. Ha det bra därhemma så syns vi om mindre 

än en vecka. 

/Sofia 

 


