Logg från Älvå
Datum: 28/10 -2020
Elevloggare: David A & Johanna M
Personalloggare: Björn Berndtson
Position: Eriksbergs Hamn, Göteborg
Segelsättning: Ingen
Fart: Ingen
Kurs: Ingen
Planerat datum för att segla vidare: 29/10 - 2020
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag kväll / lördag morgon
Väder: Växlande mellan regn och sol.

Elevlogg:
Dagen inledes med en frukost kl 07:15 bestående av bland annat yoghurt, mackor och kaffe. Det var
ett blåsigt och regnigt väder inledningsvis, vilket sedan övergick till sol på förmiddagen. Efter
frukosten gick Stefan (kaptenen) tillsammans med besättningen igenom fartygets segel och allmänna
fakta om segling. Vi fick lära oss både praktiskt och teoretiskt om hur seglet fungerar.
Kort därefter gick vi igenom säkerheten på båten vid eventuella olyckor. Vi åt sedan lunch där matgruppen hade lagat fisk och potatis med dillsås.
Slutligen var det dags för fältstudier då vi elever arbetade på vårt seglingsprojekt. Vi fick även lite tid
att se Göteborg och Eriksberg närmare. Nu har vi käkat middag och ska fortsätta sammanställningen
av våra svar på seglingsprojektenkäterna.

Fockmasten och allt tågvirke

Personallogg:
Det är hög stämning här i mässen, där loggdatorn står och där jag således sitter och skriver. Vi har
just ätit klart, jag njuter av en kopp av Hjalmars goda kaffe, några ur filmgruppen håller på och löser
de tekniska problem som måste lösas innan kvällens film drar igång, några sitter ute och bearbetar
dagens enkäter och intervjusvar och för in dem i diagram inför redovisningen och två stycken går
vakt på däck i regnet. Trots att det bara är andra dagen klassen är ombord på Älva så känns det som
de har full koll på alla rutiner och som om de har acklimatiserat sig och boat in sig på båten.
Göteborg har visat sig från sin novembersida, hård blåst och kraftiga regn, med undantag för denna
eftermiddag. Vilket passade utmärkt för klassens fältstudier. Imorgon åker vi till Universeum och

sedan har eleverna en chans att dela ut fler enkäter och jag intervjuoffer på södra sidan om älven.
Sedan lämnar vi Göteborg och går ut på Skageracks, och eleverna kommer att sätta segel, var och en
på sin grupps segelstation.
Nu är det dags för mig att sluta och ansluta mig till filmvisningen – Monsters inc rullar.
Björn, lärare i sociologi och massa annat

Vi har fått lära oss hur man kvajlar rep idag.

