
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  26/5 

Elevloggare:  Lou och Ella  

Personalloggare:  Matros Madde 

Position:  58°51,9’ N, 011°09,1’ 

Planerat datum för att segla vidare:  Imorgon bitti 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  1/6 

Väder:  Sol och blåsigt! 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej loggen! 

Dagen började finfint! Som vanligt var det frukost 7:15 innan det var dags för den dagliga städningen. 

Eftersom det idag var Lindas sista dag (hon åkte vid lunch) var det rapportskrivning på schemat hela 

förmiddagen för att kunna ställa sista-minuten-frågor till henne. Det har nog aldrig varit så tyst i 

båten som det var då. Till lunch blev det sen spagetti med ost- och skinksås, jättegott!  

På eftermiddagen var det dags för fartygsbefäl. Första lektion handlade om olika instrument på 

båtar, till exempel GPS:er, kompasser och radar. Vi fick lära oss lite generellt om hur de fungerar och 

för- och nackdelar. På den andra lektionen lärde vi oss om mörkernavigering och fyrkaraktärer, alltså 

hur de lyser och blinkar på natten och hur man navigerar i dimma.  

Ikväll hade byssalaget ”Sally” sin slutmiddag vilket betydde att vi skulle klä ut oss. Kvällens tema var 

”Försvara” som man fick tolka lite som man ville. Vi fick se allt från civilpoliser och militärer till liv-

vakter. Själva middagen bestod av raggmunkar med bacon (halloumi till vegetarianerna) och lingon. 

Till efterrätt blev det sedan hallon- och blåbärspaj med vaniljsås. Mycket uppskattad av hela båten!  

Nu ska vi upp och klättra i riggen! 

Hörs imorgon! 

 

//Lou och Ella 

  



Personallogg: 
Hej där hemma! 

Idag har det ombord målats och fixats med diverse underhåll. Underhållsarbete är en stor del av 

besättningens jobb ombord för att bibehålla en sjöduglig båt. Det som är kul med båtunderhåll är att 

uppgifterna är så varierade och därför skaffar man sig massa kunskap inom flera områden. 

Utöver underhållsarbete har det planerats samt hållits lektioner. Jag höll två lektioner inom mörker-

navigering samt navigering i dimma. Att få lära ut är mycket lärorikt för en själv då mycket ändras på 

sjön och man håller sig på detta sätt uppdaterad inom sjöfarten. Dessutom är det kul! 

Efter lektioner och underhållsarbete blev det en riktigt god tvårättersmiddag som byssalaget bjöd på. 

Maten genom hela resan har varit riktigt god. Tack och bra gjort MB20b! Och tack ni som sett till att 

detta elevgäng är så fina. Riktigt bra grupp!  

Vi är på västkusten därför ska jag avsluta denna logg som en riktig västkustbo; ”Det är änna kojdags!”  

Tack för mig! /Madde 

(Vet ni vilket västkustens största rovdjur är? EN-ORM) 

 
Byssalaget kämpar med slutmiddagen. 

 



 
Mätta och belåtna, alla är taggade på att segla vidare men glada att vi hann med så många lektioner 

i lugn och ro. 

 


