
Logg	från	A� lva	 

Datum:  21 Maj 2015 

Elevloggare:  Linnea Höglund Rehn  

Personalloggare: Stefan och Robban 

Position:  51
o

58’23’’ 

Segelsättning: storen, focken, mesan, stagfock, inre och yttre klyvare, jagare 

Fart: 5,1 knop 

Kurs: 246
o

 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: halvklart med 5 m/s  SW-lig vind 

 

Elevlogg:  

Hallojsan! 

Morgonen började med att vi åkte ifrån 

Haansweert med destination Helgoland. 4-8 

och 8-12 vakten gick upp tidigt för att kasta 

loss medan vi andra sov så sött till klockan sju 

då båten började mullra och vi var iväg. 

12-4 och byssan hade en lugn frukost precis 

innan och njutit av den tysta morgonen. Enda 

problemet var att solen genom fönstret 

skymdes då vi åkte genom slussen precis 

bredvid bryggan vi lagt till vid eftersom ett 

stort fraktfartyg gjorde oss sällskap. De på vakt 

kollade avundsjukt in genom fönstret. 

När vi väl var iväg och kommit igenom slussen 

kom en hord av elever inrusande till frukosten 

då allt arbete gjort dem hungriga. Snart var 

alla på gott humör och med fulla magar. 

Förmiddagen var lugn med lektioner och vakt 

precis som vanligt. Till lunch bestämde kock-

Frida att vi fått så mycket rester att det 



anordnades en ”kylen spyr”. Alla våra favoriter från tidigare dagar värmdes upp till en läcker buffé! 

Hela förmiddagen gick vi för maskin men efter lunch bestämdes det att alla segel skulle hissas 

förutom bredfocken som är vårt råsegel. Alla i hela båten kom upp på däck och förberedde sig för att 

sätta segel. Lite krångel med mesanseglet gjorde att vi även hann sitta och skitsnacka lite i solen i en 

kvart. När vi väl började tog det mindre än en kvart att få upp alla sju segel. Förberedelse och 

rollfördelning gör verkligen underverk för effektiviteten! 

Hela dagen var solig med bara lite moln vilket gjorde att vi självklart slöade utomhus i en timme 

innan middagen. Till middag fick vi sedan en lyxig fiskgryta med extra musslor som åts med glatt 

humör. Denna dag har våra magar varit glada men väldigt, väldigt fulla. 

Nu väntas marängtårta från gårdagens födelsedag Maja medan halva klassen myser framför en film. 

Rebecka kom ut med den stora vispen med marängsmet så vi väntar spänt. 

 

Hej svejs 

Linnea Höglund Rehn 

 

Personallogg: Hej, som vanligt så har eleverna lyckats sammafatta dagen ganska 

exakt och bra… Så… Vad ska jag skriva om?  

 



 

Robban agerar bogpropeller i slussen ut ur Hansveert, 

 



Något som var lite extra speciellt med denna dag var att det var första gången 

som alla segelstationer var fullsatta och alla fick vara med och sätta segel. Vi har 

haft en väldigt fin dag med växlande vindar och strömt vatten som för tillfället ger 

oss lite extra fart. Lyckas vi hålla denna hastighet så är vi framme på Helgoland 

redan på lördag eftermiddag.  

Klart väder och skarp horisont gav mig perfekta förutsättningar för att ta en 

solhöjd med min gamla sextant och jag måste säga att GPS-en bara var några få 

meter fel ;) 

 

Stefan tillrättavisar GPS-en, 

 

Jag hoppas på intresserade elever så jag kan lära ut hur man tog ut sin position 

förr i tiden med hjälp av sextant och himlakroppar. Det är mycket trafik i området 

där vi långsamt seglar fram just nu, många större fartyg väjer undan för oss och 

håller sig nära, lite för nära ibland, men så är det för många segelfartyg att 

nyfikna lastfartyg kommer för att få se riktiga sjömän. Just nu har vi en fantastisk 

solnedgång och om en liten stund, precis när solen försvinner ner bakom 

horisonten så borde vi få se både Venus och Jupiter. Perfekt för att krysspejla med 

sextanten och få en till position i sjökortet.  

 

God natt! 

 


