
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 12/9-2021 

Elevloggare: Frans och Elina 

Personalloggare:  Alva 

Position:  Lysekil 

Planerat datum för att segla vidare: 14/9 -2021 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Malmö den 16/9 -2021 

Väder: Mulet och småduggar 

 

Elevlogg:  
Tjena tjena! Just nu befinner vi oss i Lysekil. Morgonen började med en frukost vid 07:15 och sedan 

städning. Klockan 09.00 kastade vi loss från kajen i Smögen och vi begav oss mot Lysekil. Vi kom fram 

strax efter 11, precis i tid för att ta del av den fina lunchen. Efter lunchen var det lektioner hela dagen 

i både marinbiologi och fartygsbefäl. Vi gick igenom säkerhet ombord och brand. Senare på efter-

middagen skedde eget plugg och lite kortspelande. Middagen serverades kl. 17:30, det blev 

caesarsallad med vitlöksdressing och hemmagjort bröd.  Efter middagen sågs det på fotboll, det var 

matchen mellan Liverpool och Leeds.  

Hälsningar från Lysekil! /Frans och Elina 

     

 

En sälsam syn på vägen till Lysekil, tro det om ni vill! 



Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Idag har vi hunnit med mycket! Vi åt frukost i vanlig tid följd av morgonstädning. Runt 9 kastade vi 

loss från Smögen och rörde oss mot Lysekil. På vägen dit var det vakter som vanligt och extra besätt-

ning uppe på bryggan för att kunna göra övningar som ingår i klassens fartygsbefälsutbildning. 

Moder Jord bjöd inte på sol idag tyvärr. De som inte hade vakt eller gjorde övningar hade lektioner 

nere i båten. Strax innan 11 kom vi fram till Lysekil och vi hade lagt till i tid till lunchen. 

Efter lunchen fortsatte Catrin och Lasse att hålla lektioner för klassen och vi i besättningen ägnade 

oss åt diverse underhållsarbete. Vi har hållit på att måla efter sliparbeten, klä in gängorna på våra 

vantskruvar, varit nere i maskin och gjort de som behövs där nere. 

Till middag fick vi caesarsallad, min favoriträtt, så jag blev riktigt glad! 

Skepp o’ hoj, 

Alva 


