
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-20 

Elevloggare: Isac Edenroth och Cecilia Tengström 

Personalloggare:  Kapten Stefan Siwek 

Position: Förtöjda Malmö, yttre kajen 

Fart: 0 knop  

Kurs: 357 grader 

Beräknad ankomst till Rendsburg: onsdagen den 22:e klockan 13:00 

Väder: Växlande molnigt 

 
 

Elevlogg:  
Vi började resan klockan 6 på morgonen från Stocksund. Bussen flög fram snabbt och vi var framme 

redan klockan 14 i Malmö.  De flesta mådde toppen under resan medan andra tömde sina magar 

innan de ens kom fram till båten. Efter ankomst så har vi stuvat (packat) mat och packning och efter 

en god middag så genomförde vi en förtrogenhetsutbildning (en liten tour). Nu när vi skriver det här 

så är klockan 22:23 och många har redan slocknat och alla är taggade på morgondagen då vi äntligen 

kastar loss och faktiskt börjar åka, nästa destination, Tyskland. Tack och adjö för oss. 

Hälsningar från Isac Edenroth och Cissi Tengström 
 

Personallogg: 
Eleverna kom samtidigt som proviantbilen anlände. Efter att alla hade släpat ner sin packning i sina 

hytter blev det full aktivitet med att ta ombord all proviant, packa upp, placera allt på rätt plats, 

slänga ut kartonger på däck och så småningom lasta ribben med sopor (25 fulla plastsäckar och 

massor med hopvikta kartonger) så att vi kunde åka över till en annan kaj där sopstationen ligger. 

Hårt arbete direkt men alla jobbade med glädje innan maten. När alla var mätta och belåtna fortsatte 

aktiviteten med den nödvändiga förtrogenhetsutbildningen som är nödvändig av säkerhetsskäl. En 

hård dag för besättning och elever. Alla ser nu framåt mot den spännande ”seglingen” till Kielkanalen 

tidigt i morgon. Det tar cirka ett dygn till första slussen och vi förtöjer i Rendsburg som ligger ungefär 

halvvägs i kanalen. Vi gör det för att vi inte vill fortsätta på grund av att det ska blåsa 17–20 m/s i 

tyska bukten enligt prognosen. Det kan ändra sig och vi ligger kvar tills vädret blir gynnsammare. Det 

innebär att vi seglar vidare torsdag eller senast lördag enligt nuvarande prognos. 

Hälsningar 

Kapten Stefan Siwek 



 


