
Logg från Älva  

Datum: 8 maj 2021 

Elevloggare: Linda och David 

Personalloggare: Bengt 

Position: I Lysekils hamn 

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Planerat datum för att segla vidare: 9 maj 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 9 maj 

Väder:  

Soligt och klart 

Elevlogg:  

Hej alla trogna läsare! 

Idag har vi som vanligt vaknat vid 07:15’ och ätit god frukost för att sedan städa båten.  Efter 

noggrann städning begav sig halva klassen till Havets Hus, medan den andra halvan hade lektioner. 

På Havets Hus fanns fina marina djur, stora som små. Som ni säkert läst i tidigare logg har vi fångat 

och undersökt olika organismer från västkustens skärgård och vi fick nu komplettera den kunskapen 

med fler organismer vi inte fått upp tidigare, däribland mindre hajar, plattfiskar och rockor. 

Dessutom hade akvariet en liten shop, och då klassen knappt varit i en butik på två veckor var det 

många som valde att köpa flertal souvenirer. När halvklassen sedan kom tillbaka till fartyget var det 

lunch! Efter maten var det resten av klassens tur att besöka akvariet medan den första halvan hade 

lektioner. Efter detta var det gemensam (sånär som obligatorisk) pluggstund som fortgick resten av 

dagen. Då en donut-truck står på kajen precis bredvid Älva, har många fyllt på energinivån med 

nybakade munkar och våfflor under dagen. Två våghalsade individer valde även att hoppa från 

bogsprötet in i det iskalla vattnet. Efter ännu mer plugg så serverade byssan en god middag 

bestående av pulled beef wraps med sallad och vattenmelon. Då vi har provet i kustskepparn 

imorgon så har alla suttit uppslukade av sina böcker hela kvällen och försökt få de sista 

väjningsreglerna att fastna. Några fick även prova på att både tagla och splitsa för att ta en paus från 

båtkunskaperna, med andra båtkunskaper. 

Imorgon har vi då prov, innan vi drar vidare mot GÖTEBORG!!!! 

Vi ses när vi ses, 

Linda och David 



 

Havets hus 

 

 

Personallogg:  

Hej! 

Jag heter Benke och är maskiniststyrman ombord. 

Idag har det varit en del service: dränering av bränslets vattenavskiljare kontroll av 

bränslefilter,ventiljustering på en av motorerna som tillverkar elen ombord med mera. Efter 

arbetsdagen fick vi en god middag och efter som vädret var härligt tog jag en promenad på stan då 

det var ganska folktomt, men mysigt. Jag kan tänka mig att det är ett helt annat liv här när 

båtsäsongen drar igång. 



Hälsningar Benke.  

 

Havets hus 


