
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2022-08-30 

Elevloggare:  Linus V och Linus N 

Personalloggare:  Alvar och Kalle 

Position:  N54 40  Ö18 58 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Helsingör på torsdag den 1/9 

Planerat datum för att segla vidare:  Lördag den 3 september 

Väder:  Växlande solsken med blåst på ca 10s/m i vind och höga vågor. 

 

 

Elevlogg:  
Vi lämnade hamnen i Gdansk och for vidare mot Helsingör vid 14-tiden. Det var planerat att avgå från 

hamn igår men vi avvaktade då det visade sig vara dåligt väder. Innan vi lämnade så var vi på ett 

båtmuseum och kollade på ett stort fartyg och även massa gammal historia inom båtvärlden. Vi fick 

alla en del tid för oss själva att utforska Gdansk och vi tänker att alla hade en bra stund i Gdansk. Vi 

har även fått en uppgift att skriva om ett båtsystem som finns på båten och den ska vara klar den 2/9 

och den ska sedan redovisas inför klassen när vi kommit fram till Helsingör. På grund av sjögången får 

de som jobbar i byssan vara försiktiga så att de inter tappar något eller bränner sig när Älva rullar och 

kränger. När vi väl var i igång så satte vi segel och satte kurs mot Helsingör för att nyttja den starka 

vinden istället för att förbruka bränslet. 

 



Personallogg: 
Idag lämnade vi Gdansk efter några fantastiska dagar. Vi låg kvar lite extra och avvaktade bättre 

väder. Innan avgång fördelades arbetsuppgifter i kursen båtsystem till eleverna. De ska redogöra för 

valfria delar av Älvas olika system och presentera i form av en power point för klassen. Mellan lektion 

och avgång som skedde kl 14 fick eleverna möjlighet att köpa godis och eventuella överraskningar till 

nära och kära. När vi skriver denna logg stävar vi fram genom hög sjö lite norr om Hel i Polen. Några 

elever har fått känna på sjösjukan men det är ju tyvärr inte möjligt att undvika. Vi ser en fantastisk 

förmåga hos eleverna när det handlar om att ställa upp för varandra när det blir jobbigt. Vi hoppas 

inom några timmar kunna falla av något och sätta segel vilket kommer ge en lugnare och stabilare 

gång. Det kommer nog uppskattas. 

 

 

Madde slår under mesanseglet inför avgång 

 



 

Det finns flera stora varv med flytdockor i Gdansk 

 

 

 
Lotsen går från bord 

 


