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Position: Esbjers hamn 
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Fart:  - 
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Beräknad ankomst till nästa hamn:  

 

Väder: Blandat under dagen med duggregn och sol. 

 

Elevlogg:  

Hejsan där hemma i tråkiga Sverige! 

Idag har vi återhämtat oss efter gårdagens resa annars har det inte hänt speciellt mycket. De 

amerikanska pannkakorna vid frukosten var dock en stor händelse. 

På förmiddagen var vi lediga efter vi hade genomfört våra vardagliga sysslor. Samtidigt under denna 

tid var Lasse och undersökte lämpliga platser att genomföra vår nästa mjukbottensexkursion. Han 

hittade tydligen en väldigt bra plats där det fast gott om maskar och sälar.  

Fram mot eftermiddagen hade vi de lektioner som vi igår missade under en guppig resa med mycket 

spyor. Lektionerna vi hade var sjömanskap med Sören då vi fick en liten uppfräschning om lanternor, 

fyrar och punktmärken. Därefter hade vi en lektion med Lasse då vi fick jobba på vår rapport om 

mjukbottenexkursionen.  

På kvällen valde vissa att gå ut och äta medan några stannade kvar på båten och åt pannbiff med 

potatismos. Resten av kvällen har det varit ledigtid för alla utom de som har haft hamnvakten. Just 

nu står några nere i Östermalm (den mittersta inredningen) och dansar av förväntan för att vi 

imorgon ska åka iväg för att undersöka en mjukbotten.  

Tack och hej, leverpastej! 

 



 

 

Besättningslogg: 

 

Hej! 

 

Ännu en dag till ända. Denna gång i Esbjerg, en småstad på den Danska västkusten. Stora områden av 

mudflats har lockat marinbiologerna, och därmed även oss sjöfolk, hit till paradiset för 

mjukbottensundersökningar. Jag har hört rykten om lera till knäna, men vi i besättningen stannar på 

båten med fast stål under fötterna. Vi utför våra sysslor med stor frenesi, håller båten hel och 

flytande efter bästa förmåga. Hinner vi så försöker vi även att bibehålla den snygg, vilket kan vara 

svårt när regnet hänger i luften alternativt ramlar rätt ner från himlen. Idag när vi vände fartyget runt 

och bytte sida mot kaj, regnade det i och för sig inte rätt ner, utan med en vinkel mot däck på ca 30 

grader. Vändningen gick bra och överstyrman vände runt utan problem och med en vind som blåste 

fartyget in mot kajen avslutades manövern på ett stillsamt sätt. 

 

I kväll var det dags att prova det danska köket. Några fick in de största hamburgarna jag sett, vilka 

inte kändes särskilt danska. Undertecknad beställde in Moules frites, vilket inte heller var särskilt 

danskt, men jag hade inte karaktär nog att kunna vänta på musslor kokta i vin, grädde och vitlök tills 

vi kommer till Brugge, och musslorna kom från havet här utanför, så varför vänta? 

 

Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman 

 

 

 

 


