
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  27 aug 

Elevloggare:  Ralph Gröbacher, Anton Gustafsson 

Personalloggare: Catrin Palmqvist-Loukomies 

Position: 55, 03 N 19, 00 E 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Gdansk 28 aug 07:00 

Planerat datum för att segla vidare: 29 aug 18.00 mot Helsingör 

Väder:  Klart 

 

 

Elevlogg:  
Idag har vi gått för maskin hela 

dagen pga av motvind. Vi gjort 

färdigt Härdplastutbildningen där 

vi lär oss om säkerhetstänk 

gällande plastarbete. Byssalaget 

har idag tillagat lasagne som 

besättningen uppskattade. En del 

av gruppen tittade på Shutter 

Island på eftermiddagen. Vi för-

väntar oss att anlända till Gdansk 

ca 07:00 imorgon bitti.   

 

Personallogg:  
Hej på er där hemma! 

Jag heter Catrin Palmqvist-

Loukomies och arbetar som 

andrestyrman ombord, denna resa 

även sjukvårdsansvarig och tar 

hand om 4-8 vakten.  

 

 

 

 

 



Nu känns det som att resan verkligen kommit igång. Vi har fått våra första sammanhängande sjödygn 

och jag måste säga att den här klassen har fått en skön start på något jag hoppas blir en fin resa. 

Stillsam segling i något dygn efter Revengegrundet, segelsättning och bärgning i milda förhållanden 

som ändå verkade bringa stor glädje. Vi har helt tydligt ett ivrigt gäng ombord, behövs det hjälp har 

det inte tagit länge efter att frågan blivit ställd till att uppdraget är i full gång.  

När vi nu börjar närma oss första förtöjningen efter röstningen i Vaxholm ska det bli spännande att se 

lite grann av Gdansk. Trots att vinden dog ut och vred emot oss har vi ändå kunnat dra nytta av den 

rätt länge det här benet, medelhavstemperaturerna som fortfarande dröjer kvar i nattens mörker är 

något vi inte blir bjudna på alla gånger i Östersjön. Tidigare idag svängde en falk förbi, rätt bokstav-

ligen då den försökte slå sig ner på radararmen. Ett fint tillägg på eftermiddagen. Bilden på den 

kommer förhoppningsvis imorgon när fler får möjlighet att skicka bilder till loggen. 

Hoppas ni njuter lika mycket av sensommaren där borta som vi gör här. 

Catrin  

 

 

En panoramabild från vår nya, fina styrhytt, även kallad Navigationspalatset 



 

Mot Polen! 

 


