Logg från Älvå
Datum: 23 augusti 2020
Elevloggare: Smilla Isaxon, Jonathan Karlsson
Personalloggare: Björn
Position: N63.1 E18.4
Segelsättning: Inga, vi ligger till ankars
Fart: 0
Kurs: 0
Planerat datum för att segla vidare: 20-08-24
Beräknad ankomst till nästa hamn: Gotska Sandön 20-08-26 kväll
Väder: Halvklart ca 19 grader

Elevlogg:
Tjo Hopp alla sjöpungar!
Precis som vanligt var det frukost kl 07.15 (alldeles för tidigt). Det var en stilla natt och efter
gårdagens sjögång var vi alla glada att ligga i en lugn vik utanför lilla samhället Docksta. Efter
frukosten var det dags för städning och denna gång skulle det göras ännu lite bättre än vanligt då
gårdagens sjösjuka bidrog till minimal motivation för städning så allting gjordes extra noggrant idag.
När hytterna, däcket och de gemensamma utrymmena glänste som aldrig förr var det dags att
förbereda sig för dagens utflykt.
Med mycket vatten, solkräm, tåliga kläder och en fantastisk matsäck var vi redo att bestiga ”världens
högsta berg”, Skuleberget. Älva ligger för ankare en bit utanför land därför behövde RIB-båten gå i
flera vändor för att få in hela klassen till land. Det kändes skönt att ha fötterna på stadig mark igen.
Väl i land fick vi en snabb lektion av fantastiska Anna från Naturum i Skule. Hon lärde oss om den
otroliga miljön och det unika världsarvet som finns just här vid Höga Kusten. Men nu var det dags att
klättra!!
Vår kära mentor Mangeboy (Magnus) överraskade oss och hade åkt ända från Stockholm för att
klättra med oss. Efter en kort säkerhetsgenomgång och utdelning av utrustning som hjälm, sele och
handskar så var vi på väg upp mot toppen. Dock gillar Mangeboy att ha valkar och blåsor på
händerna och skippade därför att låna handskar. Väl uppe på toppen fick vi en glimt av den
fantastiska utsikten, men möttes även av det otrevliga besöket av en regnskur . Efter en kort lunch
i skyddet av toppstugan påbörjades resan ner för Skuleberget som var minst lika tuff som resan upp.
Speciellt efter att regnet hade gjort varenda sten och rot (vilket det fanns en hel del av) till livsfarliga
rutschkanor.

När alla hade tagit sig ner (oskadda) möttes vi av fantastiskt väder och en kort resa tillbaka till Älva
där dusch/bad väntade. Vi njöt av god middag och filmmys innan kvällens lektion drog igång!!
Tack för en fantastisk dag, imorgon blir det nya äventyr och ut på öppet hav igen!!!

Personallogg:
Hej igen. Idag har varit en fantastisk dag. Vädret var toppen till at börja med och perfekt för att
bestiga Skuleberget. Vår överraskning till eleverna att deras mentor kom till klättringen blev mycket
lyckat. Efter en kortare guidning av Naturrum delade in oss i tre grupper, en per svårighetsgrad för
klättringen. Jag tog hand om gruppen som skulle ta den medelsvåra leden, Madde från besättningen
tog den svåra och Mange tog den ytterligare svårare (någon lätt led finns inte). Jag måste säga att
den medelsvåra var en tuff utmaning för mig personligen men eleverna var otroligt duktiga och tog
sig med gemensamma ansträngningar förbi de tuffaste passagerna. Ner gick vi en enklare väg som
var nog så tuff när man fått spagetti i knäna. Åter på Älva blev det bad igen för de flesta.
Min uppfattning är att eleverna tyckte att det var en mycket rolig och utmanande klättring.
I morgon lättar vi ankar för lite Höga Kusten sightseeing från Älva innan vi ger oss ut på Bottenhavet
igen
Hälsningar Björn

