
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 13/09/2021 

Elevloggare: Maj och Hassan 

Personalloggare:  Madde 

Position:  Lysekil 

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

Beräknad ankomst till nästa hamn: Malmö den 16/09-2021 

Väder: Soligt med blå himmel  

 

 

Elevlogg:  
Tjenare! 

Dagen började med samma gamla visa, frukost och morgonstädning. Som vanligt gick det smidigt till. 

Idag var det också vaktskifte vilket betydde nya städområden. Efter frukost hade vi de två standard-

lektionerna marinbiologi och fartygsbefäl och idag försökte vi med lite extra koncentration då vi har 

kustskeppartentan imorgon. Sedan var det dags för lunch, soppa och nybakat bröd, super! 

Efter lunchen var det dags för det vi sett mest fram emot idag, studiebesök på Havets Hus i Lysekil. 

Där kunde vi upptäcka mer av livet i Västerhavet. Vi såg allt från bläckfiskar till storprickade rödhajar. 

Efter shoppingen i museibutiken väntade pluggstudier hemma på båten, ända fram till den efter-

längtade middagen, ugnspotatis och fläskfilé. Därefter fick vi se några modiga elever uppe i rået igen! 

Hemma på båten igen fanns det sedan pluggtid till de blivande kustskepparna. 

 

Personallogg:  
Hej alla där hemma!  

Hoppas ni har haft en bra dag. Det har vi i alla fall, fastän ganska jobbig. Eleverna har studerat massor 

inför morgondagens tenta och hunnit med en tur till Havets hus. Om ni inte varit där och har ett 

intresse för marint djur- och växtliv, OCH är i närheten av Lysekil någon gång, kan jag verkligen 

rekommendera ett besök dit.  

Vi i besättningen har målat, polerat i maskinrummet, mekat, haft lektioner och en hel del annat för 

att hålla skeppet i skick. Dessutom har vi välkomnat en till befälhavare ombord denna afton, Stefan, 

som ska segla med till Malmö nu för att hjälpa oss få i ordning vårt nya råsegel igen. Tjoho! Tyvärr 

kommer vi antagligen inte hinna segla med det på resan till Malmö, men vi har ändå förberett våra 



elever för seglingen i trean genom att låta några grupper klättra upp till rået och bekanta sig med 

höjden. Det var det som hände nu under kvällen.  

I skrivande stund sitter halva gänget och studerar inför morgondagens tenta, några ser på film i 

salongen som fungerar som vardagsrum samt lektionssal, byssagänget förbereder morgondagens 

brunch för – hör och häpna – imorgon får eleverna sovmorgon för första gången (!!), samtidigt har 

två hamnvakt och resten är ute och promenerar. 

Jag måste säga att jag är riktigt glad över att få segla med era ungdomar, deras utveckling från de 

första dagarna till den sista veckan nu är enorm och de är ett väldigt fint gäng. Bra jobbat! 

Nej nu är det dags att spela lite kort. Ha det gött alla där hemma! 

Ha det bäst  

/Maddematros 

 


