
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23 september 2021 

Elevloggare: Linnea och Emelie 

Personalloggare: Håkan Samuelsson  

Position:  Rendsburg, Tyskland 

Planerat datum för att segla vidare: Beroende på väderprognos 210924 eller 210925  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Beroende på väderprognos stannar vi innan slussen till Elbe i 

Brunsbüttel eller går vidare ut i Elbe mot Nordsjön innan vi stannar någon gång lite längre fram, 

senast i Vigo. 

Väder:  Växlande molnighet, skurar och 3–5 sekundmeter 

 

 

 

Elevlogg:  
Idag har vi legat stilla i Rendsburg hela dagen i väntan på bättre väder utanför kanalen. Dagen 

började med sång från en av tvåmannahytterna. Julia fyller nämligen 18 idag! Under dagen hade vi 

samma schema som vanligt. Två av vaktlagen hade lektion på förmiddagen och de andra två på 

eftermiddagen. När man inte hade lektion passade de allra flesta på att röra på sig lite. Vi gick både 

till mataffären och på längre promenader i området.  

Julias 18-årsdag blev alltså ganska lugn, men hennes födelsedagspresent från besättningen var desto 

sämre. Vi fick nämligen spendera en dryg timme på fördäck med att sortera sopor. Middagen som 

serverades kort därpå bestod av pannbiff, kokt potatis och självklar gräddsås. Efter maten hade vi en 

del fritid, då kortspel syntes på flera olika ställen i båten. Dagen avslutades med födelsedagstårta 

som Malin och Maia bakat i byssan, otroligt lyxigt!  

Vi hoppas verkligen på bättre väder nu så vi får segla vidare.  

Ha det bra! 

/Linnea och Emelie 

  



 

 
Personallogg:  
Idag har vi, liksom igår, legat still i hamnen i Rendsburg och arbetat på båten med skolarbete om 

sociologiska begrepp, teorier och undersökningar, dessutom med sjömanskap. 

Vidare har det varit en del praktiskt arbete med att flytta båten, i grupp, för att göra plats till fler 

fartyg vid kajen och dessutom med sophantering. Eleverna har utöver detta gjort sina pass som 

hamnvakter och i köket. Eleverna får återkommande beröm för sitt flitiga arbete och positiva och 

energifulla sätt, av besättning och oss lärare. 



Många av oss alla på båten har i mellanrummen av arbete och studier köpt en glass vid glassbaren 

som vi ligger nära. Andra har varit i byns livsmedelsaffärer och köpt godis och annat. Vidare har 

många tagit tillfälle att gå eller springa längs Kielkanalen där det finns många fina villor med extra 

branta tak. En del av husen har en annorlunda arkitektur med tegelpannor ända ner till marknivå och 

fönster och balkonger in i mellan.  

Det har varit lite svårt att få fram vatten med båtens ”watermaker” som gör om vattnet båten ligger i 

till dricksvatten då kanalens vatten är för smutsigt så det har varit tvätt- och duschförbud igår på 

dagen. Besättningen fixade dock detta genom att optimera reningen så att igår kväll kunde hälften 

duscha på kvällen och idag kan resten duscha och det är inga tvätt- och duschrestriktioner längre.  

Eleverna är i goda händer med proffsiga, tålmodiga och berömmande besättning och växer där av 

med uppgiften med ett leende på läpparna. 

Skepp och Hoj, Håkan 

 



 


