
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 17/09/2021 

Elevloggare: Maj och Arvid  

Personalloggare:  Axel, le chef 

Position:  Malmö 

Väder: Molnigt  

 

Elevlogg:  
Hej där hemma i sofforna, 

Idag har vi börjat göra i ordning för att lämna Älva imorgon bitti. Vi startade direkt efter frukost med 

att packa vårt bagage och ställa ut väskorna i ett annat rum. Det var dags för storstädning, vi jobbade 

i våra vaktlag hela dagen fram till middagen. Pizza serverades av byssan och det var vi alla väl-

förtjänta av efter en hård dag. Man märker att resan börjar dra sig till sitt slut då väskor finns överallt 

och städning sker i alla hörn. 

Efter middagen var alla beredda på vila, men då var det dags för straffen efter den så kallade ”svarta 

säcken”.  Efter varje kväll går en i besättningen runt med en svart säck och plockar ihop alla saker 

som glömts utanför hytterna. Om ens saker hamnar i säcken måste man gottgöra genom att till 

exempel putsa mässing. Efter alla straff gick kvällen åt genom att umgås och vila inför hemresan 

imorgon.  Såklart blir det tråkigt att åka hem och lämna rutinen man nu fått in men samtidigt tror vi 

att alla tycker att det ska bli skönt att komma hem efter dessa roliga veckor.  

 

 

Sammanfattning av resan 

Resan började i Stocksund vid Marina läroverket. Därifrån så åkte vi för motor en bit för att sedan 

ankra i närheten av Oxdjupet. Där badade vi och hoppade ner i vattnet från bogsprötet. Sen så 

seglade vi vidare mot Gotska Sandön med tanken att vi skulle kunna ligga på svaj där. Men på grund 

av vädret så fick vi inte en tillräckligt skyddad plats att ligga på så vi fick dra oss ner till Visby istället. 

Under resan till Gotland så hade vi hög sjö så många blev sjösjuka. Efter att vi hade legat i Gotland ett 

tag så seglade vi vidare mot Karlskrona. 

Under den här seglingen så blev inte lika många sjösjuka eftersom vi var lite sjövana. Men antagligen 

också för att det inte var lika hög sjö. I Karlskrona så gick vi på en guidad tur runt i staden där vi 

tittade på gamla fartyg, kyrkor och andra byggnader. Därifrån åkte vi till Ven med motor över en natt. 

Den natten blev i stort sett ingen sjösjuk för att det var nästan helt stilla. När vi kom fram till Ven så 

fick vi en guidad tur mitt på ön och vi snackade lite om renässansen och någon viktig astronom samt 

hur han bodde, vad han gjorde och hur han dog samt hans tro. Efter Ven så tog vi oss norrut till 

Tjärnö för motor. 



I Tjärnö så gjorde vi fem bottenskrap per grupp (vi blev indelade i två grupper). Från skrapen så 

hittade vi massor av olika intressanta arter av till exempel krabbor, sjöstjärnor, svampdjur, maneter 

etc. Den intressantaste organismen var nog signalsjögurkan, som hade röd ovansida och vit under-

sida. Sen så fick vi gå in i ett labb och nyckla arterna som vi hade hittat vilket var väldigt roligt. Efter 

Tjärnö så åkte vi för motor till Nordkoster där vi tog prover av två olika typer av mjukbotten. På de 

resultat som vi fick så skrev vi sedan en vetenskaplig rapport på våra resultat. Vi fick också kolla på en 

väldigt ovanlig ljusreflekterande mossa i en grotta där. 

Efter att vi lämnade Nordkoster så begav vi oss ner mot Malmö och vi stannade till i Lysekil och 

Smögen på vägen. Där hände inte det så mycket, det var mest att plugga till det kommande kust-

skepparprovet som vi skrev i Lysekil och att skriva klart biologiuppgiften. Så där var det mest 

pluggande och sovande eftersom alla var ganska utslitna vid det laget. Imorgon så åker vi hem, det är 

lite sorgligt men väldigt skönt. För man slipper att trängas med så många personer på båten, men 

samtidigt så tror jag att jag kommer att sakna seglandet. 

 

 

Lite riggklättring hanns också med när storstädningen var avklarad. 

 

 

  



Personallogg:  
 

Hallå! Kocken Axel här igen, nu börjar den sista dagen lida mot sitt slut, det har varit en lång dag med 

mycket städning och rensning, alla elever har kört på som hjältar och alla verkar vara nöjda efter 

pizzamiddagen som serverades efter. 

Nu blir det lite film och en god natts sömn. 

Tack så mycket för den här resan vill jag passa på att säga att det har varit underbart att vara här. 

Hälsningar från resans kock, Axel 


