Logg från Älvå
Datum: 18:e oktober
Elevloggare: Wera & Tilde
Personalloggare: Marre
Position: Smögen
Planerat datum för att segla vidare: Måndag morgon
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil måndag strax innan lunch
Väder: Strålande sol och svaga vindar

Elevlogg:
När jorden påbörjat sin rotation för tvåhundranittioandra gången sedan 2020’s begynnelse och
solstrålarna träffat vårt skrov, där vi stod och guppade vid Smögens södra kaj, serverades som alltid
07.15 en smaksensation. Och för trettonde gången drog vi sedan fram dammvipporna och
desinfektionsmedlet, men nu har vi ju fått order om att det inte är det vi ska återberätta om för att
ingen tydligen vill veta om hur vi slet för att få denna skuta skinande, arbetet var alltså helt i onödan.
Nej, endast fokus på det väsentliga, som den pina som väntade 09.00-radartentan. Oj som vi hade
fruktat och bävat, stunden var kommen, pennorna var vässade och Benke var i sitt esse.
Efter lunchen väntade äventyr på olika håll: riggklättrande, Hållö, snorkling och rapportskrivning. Vi
loggskrivare valde här olika vägar. Wera tillhörde en av de få som skulle få uppleva guidningen på
Hållö, medan Tilde fick uppleva det livsuppfyllande av rapportskrivande……zzzzz…. eller kanske sov.
Men på Hållö blev det äventyr i dess vildaste form, där väntade gryt och sprickor från när moder
natur gått loss i sitt skapande och en guidning av kungarna Ronja och Lisen som berättade historier
om fyren som stått i seklen och väglett sjöfarare. Kvar i Smögen blev det snorkling av tre tappra
personer plus en landkrabba. Med våtdräkter tjocka som inlandsisen och simfötter längre än vår
framtid tog de sig vatten över huvudet. Väl under ytan fick Leon, en av snorklarna, beskåda
utkämpandet av en kamp på liv och död mellan två krabbor. Med det civilkurage som fyller Leons
hjärta försökte han tappert skingra de två, men förgäves, men så är det i den dramatiska vardagen av
evolutionens gång - survival of the fittest. På annat håll skådades bioluminiserande blobbar och
tallrikar. Ombord klättrades det för fullt i riggen. Vittnen från upplevelsen talar om den utsikt som
där uppifrån skådades när Smögen bredde ut sig under en. Men mer än utsikten är belöningen med
klättrandet för många är det en krävande utmaning som tar dem till deras spets, men ack den
lyckorus känslan som väller inom en efteråt. Citat från en höjdrädd, premiär riggklättare ”Jag var rädd
som gatan, men det var fantastiskt”.

När alla åter samlats på den skuta vi börjat kalla hem förvandlades vi från alldagliga elever till
supercoola superhjältar. När salongen fyllts med hela familjen Incredibles, KaptenCnidaria,
PowerPuffPinglorna, tomten, SuperDalarna, MED FLERA var vi redo för slutmiddag. Det blev två
rätters med feta hamburgare och kristyrtoppade muffins. Det vattnas än i munnen när vi nu timmar
senare drömmer oss tillbaka.
Nu börjar en efter en slumra så sött, så vi får och ta och hälsa god natt: sleep tajt and don’t let the
bed bugs bajt.

Personallogg:
Hej! Marre här igen!
Idag har varit en dag med väldigt mycket gott och blandat. Dagen började med en fantastisk
soluppgång som färgade hela horisonten rosa. Redan då visste vi att denna dag skulle bli fantastisk
den med. Efter frukost var det som vanligt morgonstädning av fartyget följt av det fruktade
radarprovet (de hade ingenting att oroa sig för, det har gått hur bra som helst!). Under tiden
sysselsatte jag mig med lite riggarbeten.
Efter provet så åkte några till vackra Hållö för en guidad tur som de hade förberett. Ett annat gäng
gick bort till snorkelleden och snorklade runt. Ett annat gäng roade sig med att skriva på sina
rapporter och några fiskade i eftermiddagssolen medan jag rättade prov med Benke. De fick tyvärr
inte upp något till middag, men tur var det för vi fick en helt fantastisk två rätters middag med
superhjältetema! Jag klädde ut mig till Zorro. Några riktigt roliga utklädnader var
powerpuffpinglorna, hummermannen, familjen incredibles och Kim possible. Maten bestod av
hamburgare och muffins. Nu ligger hälften av alla ombord i matkoma i salongen och kollar på film.

