
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28/5 -2022 

Elevloggare: David Geilert & Cornelia Georgii 

Personalloggare:  Lättmatros Kecke 

Position: Latitud: 55° 38,5’ N, Longitud: 12° 58,3’ E 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 31/5 

Väder: Molnigt 

 

 

Elevlogg:  
Hej Svejs!!! 

 
Idag var lugnet efter stormen, vågorna hade avtagit och de flesta sjösjuka mår nu bra med hjälp av 

piller, mariekex och/eller plåster. I natt byttes även vaktpassen för sista gången. Efter en ståtlig rest-

fest till lunch följd av en fantastisk chili con carne med ris och hemgjorda naanbröd till middag 

anlände vi vid Malmö för ett snabbt stopp. Innan vi kom fram till Malmö tog vi ner alla segel vi hade 

uppe. Väl där åkte Bauer och Madde i väg med ribben för att hämta lärar-Catharina.  

Nu är vi taggade på att studera meteorologi ute i det fria, borta från alla båtens nya ångor seglar vi 

nu vidare mot Stocksund. Sedan fick vi även en titt på Öresundsbrons mellangård. 

Ses i Stocksund om några dagar 

//Runforskarna på Älva 

 

 

Personallogg: 
Hej!  

Jag heter Kecke och är lättmatros ombord. Jag går 4-8 vakten och förmiddagsvakten var lugn och det 

hände inte så mycket. Däremot var eftermiddagsvakten full rulle utan kanelbulle men jag fick annat 

fika. Vi närmade oss Malmö där vi tog ner seglen och sjösatte den fina ribben som hämtade den 

efterlängtade Catharina som kom ut torrskodd trots lite guppig sjö. Vi tog upp ribben med den 

häftiga kranvinschen som jag kontrollerade som aldrig förr. 

Just för tillfället i detta skrivandes stund passerar vi under Öresundsbron som förbinder Sverige med 

övriga Europa. Nu är klockan mycket och ögat är trött, så farbror Kecke ska snart borra ner huvudet i 

kudden och glöm inte ett rent samvete är den bästa huvudkudden. God natt, sov gott.  



 
Nu ska vinden mojna framöver, så här njuter vi en sista stund för segel innan vi lägger oss på redden 

utanför Malmö. 

 



 
Nu passerar vi Öresundsbron! 


