
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 15 september 2021 

Elevloggare: Tuva & Stephanie  

Personalloggare:  Lasse 

Position:  Mitt i Laholmsbukten 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Malmö i morgon förmiddag 

Väder: Mulet  

 

 

Elevlogg:  
 

Halloj, Idag fortsatte resan mot Malmö. 

Dagen börjar som vanligt 07:15 (men för 

de flesta 07:30 eller senare)med frukost.  

Istället för städning fick några av oss 

göra en inventering av all mat ombord. 

Men vi andra städade på som vanligt. 

 Dagen fortsatte med lektioner, men 

idag var det lite annorlunda eftersom vi 

inte har några fartygsbefälslektioner 

kvar.  Men vi kämpade på med 

rapporten till marinbiologin. Under 

dagens gång fick vi tillbaka resultatet 

från kustskepparprovet.  Det verkade 

som det gick bra för de flesta. Efter lunch 

så stannade vi motorn för att testa den 

nya bredfocken. Tre tappra elever tog sig 

upp och beslog seglet när vi var klara. 

Till middag serverades lax och potatis 

med dillsås, vilket var mycket gott! Efter 

middagen började det gunga och flera av 

oss känner av sjösjukan. Men det har 

satts på film för att få tankarna på annat.  

Ha det bra där hemma! //Tuva och 

Stephanie 

 



Personallogg:  
Hej, här kommer min sista logg för den här resan. Vi har haft en fantastisk resa med många 

upplevelser. Vi har varit ute med forskningsfartyget på Tjärnö, gjort två mjukbottenexkursioner på 

Nordkoster, snorklat på Smögen, besökt Havets hus i Lysekil och just nu gungar det litegrann på 

vägen mot Malmö. Dessutom har vi haft lektioner och umgåtts ombord. 

Trots att resan inte blev som den först var planerad så tror jag att alla kan instämma i att den varit 

rolig, intressant och lärorik. Eleverna är som vanligt fantastiska. Förutom att plugga ombord så har de 

sin vaktgång, oavsett tid på dygnet. Det kräver då en disciplin att faktiskt se till så man får den sömn 

kroppen behöver. Trots detta har vi inga sura miner ombord, tvärtom. 

Jag vill passa på att tacka alla här ombord för härlig resa, tack till besättningen och alla elever. Ingen 

nämnd och ingen glömd. 

\\Lasse 

 


