
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 1 september 2019 

Elevloggare: Oscar och Felicia 

Personalloggare: Lasse 

Position: 56°41.822´ N 8°02.213´ E 

Segelsättning: Stagfock, fock och storsegel 

Fart: 4,4 kn 

Kurs: 205° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Römö omkring kl. 18:00 den 2 sep 

Väder: Lätt molnighet 

 

Elevlogg:  

Tjo katt! 

Under morgontimmarna kastade vi loss från Thisted hamn och satte kurs mot Römö, vidare genom 

Limfjorden. Vid frukosten presenterades den svarta säcken med ännu ett rekord satt. Denna gång 

hade säcken nästan fyllts till topp. För er som inte känner till denna tradition så har vi en stor svart 

säck ombord i vilken kvarglömda artiklar samlas in under kvällen och dagen efter tjänas tillbaka mot 

extra arbete. Exempel på detta arbete kan vara mässingsputs och städa soplåren. 

Efter frukost gick ett antal elever upp för att göra i ordning focken som för några dagar sedan sprack i 

akterliket. Focken togs ned och en ny gjordes i ordning. Travare behövde fästas i det nya och efter ett 

par timmar var allt så gott som nytt och focken redo att hissas. När focken gjorts redo, middag ätits  

och vi mot kvällen kommit ut på Nordsjön var det dags att hissa segel. Nu har vi en vågfylld natt 

framför oss och under morgondagen förväntas vi anlända till Römö för att där utföra två omfattande 

bottenexkursioner, men mer om det en annan gång. 

 

På återseende! 



                                      

Personallogg: 
Hej igen 

Som eleverna skriver så seglar vi nu på Nordsjön med destination Römö. Under dagen har vi passerat 

ett par broar i fjorden, varav en av dem har lotsplikt (!!). Det märkliga är nog att det inte är den bron 

som är knepigast att passera, men men.

 



Vi har haft lektioner i både fartygsbefäl, där det pratades om väjningsregler, och marinbiologi, där vi 

börjar förbereda oss på mjukbottenundersökningarna vi ska gör på Römö. 

Det är den härlig känsla att segla med eleverna som vi normalt bara träffar dagtid i skolan. Här 

ombord lär vi känna varandra på ett helt annat sätt än i skolan. På ett sätt är det här en lärares dröm, 

varje dag har vi 100% närvaro! Nåja, en och annan kan ju vara lite trött av vaktgång på natten, 

sjösjuka etc, men överlag är det väldigt effektivt undervisningsmässigt. 

Det märks att även eleverna bryter gamla mönster från skolan. Fler och fler umgås med andra som 

de normalt sett inte gör på skolan, hoppas det håller i sig vid hemkomst och fortsatt skolgång. 

Vi har det fantastiskt trevligt ombord med detta glada gäng. 

Vi hörs 

Lasse 

 

 

 

 

 

 

 


