
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2020-10-19 

Elevloggare:  Emma och Jonathan MbV19 

Personalloggare:  Matros Frida 

Position:  Förtöjda i Lysekil 

Planerat datum för att segla vidare:  Tisdag morgon 08.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Göteborg onsdag middag 

Väder:  Soligt och vindstilla, men kallt mot kvällen 

 

 

 

Elevlogg:  
 

Vi började med att kasta loss i Smögen och begav oss mot Lysekil. Under vägen blev det ett konstant 

kryssande mellan fiskebojar eftersom hummersäsongen börjat och det fastnade en hummertina på 

båten som vi lyckades ta bort utan några större konsekvenser. (Tinan innehöll tyvärr inte någon 

hummer, men väl telefonnumret till ägaren, så han fick komma och hämta den i Lysekil när vi hade 

lagt till.) 

När vi förtöjt i Lysekil så var det avmarsch till Havets Hus, där vi såg många vackra fiskar, exempelvis 

rockor, och sjöstjärnor. 

Efter den vackra sevärdheten så begav vi oss mot en intressant guidning i naturreservatet Stångehuvud 

och på väg tillbaka till Älva blev det sedan en väldigt bra gjord tipsrunda. 

Stångehuvud är sedan en tid tillbaka ett naturreservat och räddades av Calla Curman. Under tidiga 

1900-talet så köpte Calla stora delar av Stångehuvud för att de inte skulle brytas sten där och sedan 

säljas. 1925 så överlämnade hon Stångehuvudområdet som en gåva till Kungliga Vetenskapsakademin 

för att de skulle hålla området bevarat och som ett naturminne. 

 

Personallogg: 
Hej allihopa,  

Idag har vi som sagt lagt loss från Smögen och landat i Lysekil. Det var en spännande miniöverfart på 

två timmar. ☺ 

Moder Jord har bjudit på strålande fint väder och vi har verkligen njutit av varje solstråle. Livet 

ombord rullar på som vanligt för oss i besättningen med arbeten på däck, i maskin och styrhytt. 



Några av oss hängde med till Havets Hus för att kika på fiskar och den elevguidade turen till 

Stångehuvud. Vi andra har skurat i maskin, utfört service på ena generatorn och rättat prov. 

Vi håller tummarna för att det blir lika vackert väder när vi ska ut på nästa tur ☺ 

Hoppas ni har det bra där hemma! 

//Frida 

 

 

Vi glider ut förbi Hållö…                                                                                                     Foto Reino Virtanen 



 

…och seglar vidare mot soluppgången.                                                                          Foto Reino Virtanen 



 

På utkik efter fiskebojar                                                                                         Foto Ola Håkansson 



 

Havskatt på Havets Hus                                                                                             Foto Catarina Nordlander 



 

Stilla väder vid Stångehuvud                                                                                               Foto Ola Håkansson 

 


