
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2016-05-31 

Elevloggare:  Casper  

Personalloggare: Stefan och Robban  

Position:  Förtöjda vid Anderssons kaj i Lysekil 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Idskär 5/6 

Planerat datum för att segla vidare: Så snart som möjligt 

Väder:  Klart väder, god sikt. 

 

Elevlogg:  

Hej allihop! Nu har vi kommit fram till den mysiga hamnstaden 

Lysekil, och vädret är så bra som det bara blir. Efter den lyxiga 

frukosten som bestod utav äggröra, mannagrynsgröt och 

smörgåsar med brieost, begav sig klassen ut på äventyr mot havets 

hus. Havets hus är ett akvarium som specialiserat sig på arter som 

finns kring västkusten, vilket innebär att allt vi såg där lever fritt i 

vår relativa närhet. Efter besöket på havets hus fick klassen ledigt, 

och vi gjorde allt ifrån att spela fotboll till att shoppa och äta glass. 

Även om klassen var väldigt utspridd till en början, dröjde det dock 

inte allt för länge tills alla började dra sig tillbaka mot båten för att 

kunna ligga på däck och njuta av den underbara solen.  Efter att 

ett antal personer fallit offer för solens strålar, började folk röra sig 

inåt i tron om att vi skulle avgå kl 16.00 som planerat. Men därav 

blev intet, som framgår av besättningens logg nedan. Så nu ligger 

vi och skrattar till några avsnitt av ”Solsidan” i väntan på besked 

om avgång.  

Hoppas ni har det lika härligt där hemma som vi har det här! 

//Casper 



Personallogg: 

 Hej alla, i morse kom vi in i Lysekil efter en klar och fin natt fylld med slalomåkning mellan fiskebojar 

och nät. Efter ankomst så snabbstädades fartyget innan eleverna skulle iväg till Havets hus, ett 

akvarium här i Lysekil på studiebesök och efter besöket var eleverna lediga och har gått runt i staden. 

Vi i besättningen har jobbat på i skift hela dagen och turats om med att ta igen nattsömnen så som vi 

brukar göra efter ankomst. Vi har städat däck, planerat sista resan hem och provianterat den mat 

som inte kom med i förra leveransen på Tjärnö. Planen var att avgå kl: 16:oo’ men det har försenats 

då den elev som skadade handen i Holland åkte iväg till sjukhuset på återbesök med sin hand och 

vart skickad till Trollhättan för att få sitt finger kontrollerat. I väntan på avgång så sitter eleverna och 

tittar på film. 

 

Ses snart! Stefan och Robban! 


