
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  12 augusti 2020 

Elevloggare:  Andreas L och Ruben L 

Personalloggare:  Kalle 

Position:  60 51. 500 N18 58, 300 E  

Segelsättning:  Inga segel är satta 

Fart:   5 kn 

Kurs:  180 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Gotska Sandön 14 augusti  

Väder:  Soligt på morgonen men lite regn på kvällen 

 

 

Elevlogg:   
 

Dagen började med att vi satte vår kurs på öppet hav mot Gotska Sandön. Byssalaget Charlie gjorde 

en välbehövlig frukost för att klara dagen utan sjösjuka. Efter frukosten så städade alla vaktlag sina 

områden samt sina hytter. När allt detta var färdigt så började de dagliga lektionerna med Kalle och 

Ingela. På svenskan fick vi skriva upp alfabeten och sedan skriva två båtrelaterade ord per bokstav 

och ange vilken ordklass de tillhörde. Vissa av bokstäverna som Z, X, och Q var svåra men vi lyckades 

med alla andra bokstäver.  

På Kalles lektion för Deltas del blev det skitgöra! Pumpen som ska transportera vattnet från diskhon 

till gråvattentanken var helt fylld med gammal mjölk och fett.  För att lösa problemet så plockade vi 

isär hela pumpen från sitt skal och började rengöra. Vår kära vän Edvin Kvissberg hamnade i minst 

sagt ett chocktillstånd när han kände doften av rutten mjölk. När pumpen var renad så blev det 

vaktlaget Alfa som fick sätta ihop pumpen och nu sitter den på plats. Sedan så hände det inte så 

mycket mer under dagen, det enda vi ser är bara massa vatten och en och annan fiskmås.   

 

Personallogg:  
Hej! 

I dag är det jag Kalle som skriver lärarloggen. Idag har vi mest bara sett vatten, vart vi än tittar. 

Mobiltäckningen försvann redan i går kväll, så eleverna har fått lite internetabstinens. 

På båtsystemlektionen i dag fick eleverna göra service på en gråvattenpump. De började med att 

mecka bort den från handfatet i pentryt, sedan fick de ta ut den på däck och skruva isär. När den väl 



var isärtagen tvättades allt rent, de blir ganska geggigt i en gråvattenpump efter ett tag. Några elever 

blev lite gröna i ansiktet och fick lov att ta en paus. Efter rengöringen kollades alla delar så att de var 

hela och den monterades ihop igen. Lagom till lektionsslut provkörde eleverna pumpen och efter lite 

kontroll och efterdragning av ett par slangklämmor spinner den som aldrig förr. Kvällen fortsätter 

med VHF-plugg och filmvisning i salongen för de som inte har vakt. 

 

 


