
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 29 april 2021 

Elevloggare: Lo Forslund och Kerstin Lycke 

Personalloggare: 2:e Styrman Bengt 

Position: Klockan 19:13’ N 56° 19,5’ E 016° 43.4’ 

Segelsättning: Går för segel 

Fart: 4,5 knop 

Kurs: 210° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1 maj eftermiddag, Malmö 

Väder: Mulet 8°C 

 

 

Elevlogg:  
 

Nu är vi inne på fjärde dagen och vi går för segel. Dagen började som vanligt med info från kapten 

under frukost och sedan så skrubbade halva vårt vaktlag däck och resten hade vakt kl. 08-12. Fysik 

och Fartygsbefäl Nav lektionerna började en timma efter frukost men vi hade fysiklektion om väder 

klockan ett.  Efter fysiken fick vi användning för vår segelsättningsövning, och satte segel för första 

gången. Därefter hade vi knoplektion med Stefan som gick igenom bland annat pålstek, zeppelin 

knop och egna fyndiga knopar! Knoparna vi fick lära oss får vi användning för på både små och stora 

båtar. 

Till lunch fick vi tortellini med pesto och till middag blev det lyxigt. Eftersom det var sista dagen för 

byssan-laget så hade de lagat trerättersmiddag och bjöd på klyftpotatis och entrecote med tsatsiki. 

Och till efterrätt blev det kladdkaka! Vi var även utklädda till något som började på första bokstaven i 

vårt namn. Idag var första dagen folk började känna sig lite sjösjuka, några mer än de andra på grund 

av vågorna. Snart är det dags för nattvakt för gänget men det blir lite förändring efter midnatt då vi 

får nya tider. 

 



 

Inre och yttre klyvarna, focken och storen är satta. 

 

Personallogg: 

Hej! 

Jag heter Benke och är maskinist/styrman ombord. Nu rullar allt på igen som vanligt med maskiner 

som spinner. Det är varmt och skönt i båten och det behövs för nätterna är kalla. Idag satte vi segel 

men vindarna är måttliga så vi gör bara tre till fyra knop, kan hända att vi behöver starta 

huvudmaskin och motorsegla. 

 Hälsningar Benke 


