
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14/9-2021 

Elevloggare: Hassan & Emil 

Personalloggare:  Tobias 

Position:  På väg ut från Lysekil 

Planerat datum för att segla vidare:  Nu 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Malmö torsdag morgon 

Väder:  Klart med lite moln 

 

 

Elevlogg:  
Skepp Ohoj! 

Dagen började med en sovmorgon som vi alla har sett framemot. Efter uppstigningen påbörjades en 

morgonstädning kl 09:30 som pågick i en cirka timme. Därefter fick vi en ordentlig brunch bestående 

av färska scones, bacon, äggröra, smoothie, mm. Byssalaget hade gjort ett fantastiskt jobb och vi alla 

var väldigt mätta och nöjda efteråt. Efter byssalaget hade städat undan så klockan 12:30 påbörjades 

det fruktade kustskepparprovet. Provet var väldigt långt och energikrävande, men vi alla tog oss 

igenom hela provet tack vare den stora brunchen. Provet pågick i cirka 2 timmar och därefter 

passade alla på att gå iland och köpa snacks en sista gång innan avfärden mot Malmö som skedde 

klockan 16:00. 

Till middag serverades det falukorv med makaroner och en syrlig rödkålssallad. Timmarna som gått 

efter provet har alla bara tagit det lugnt och njutit av att inte behöva stressa för kustskepparprovet 

och det har pågått väldigt mycket kortspelande. 

Hoppas alla ni på fastlandet som läser detta har det bra och vi önskar er en god fortsatt dag! 

 

Personallogg:  
God morgon, god middag, god kväll!  

Vi i besättningen hade givetvis inte sovmorgon som eleverna idag utan körde igång med underhåll av 

fartyget bright and early.  

Stor del av vår tid till kaj går just till underhåll men även till lektioner. Jag personligen har haft 

genomgång av knopar med eleverna, vilket nu senare under seglingen har resulterat i ett stort 

intresse hos eleverna att lära sig mer om hantverk med rep, så idag har många lärt sig göra armband 

och liknande med rep i olika storlekar. 



För mig som seglat på segelfartyg 

hela min uppväxt är det extra kul 

att få lära ut knep och knåp som 

man lärt sig igenom åren och även 

roligt att se hur intresserade 

eleverna är.  

Nu har vi lämnat Lysekil och satt 

kurs mot resans sista stopp Malmö. 

Har varit en superresa och jag vill 

passa på nu när jag skriver min 

sista logg att tacka alla elever, 

lärare och besättning för denna 

gång! 

//Tobias Hårder, lättmatros 

 

 

 

 


