
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-09 

Elevloggare: Sara och Frans 

Personalloggare: Lasse 

Position: Smögen hamn 

Planerat datum för att segla vidare: 12/9 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil 12/9 

Väder: Disig morgon fin solig dag, ca 20 grader 

 

Elevlogg:  
 

Morsning korsning!  

Dagen började med frukost 07:30 som ställts fram av den tappra byssan. Vi hade avgång vid 08:30 då 

vi satte kurs söderut, mot Smögen! På morgonen var det havsdimma men klarnade upp framåt för-

middagen. Klockan 09.00 började lektionerna med Fartygsbefäl och Marinbiologi. Det var första 

dagen på länge som det gick sjö.  

Till lunch blev det potatismos med korv, och sallad såklart. Under färden så åkte vi igenom sund med 

små samhällen som var byggda trångt och väldigt nära vattnet, typiskt Västkusten. Vi har också märkt 

att fisket är en viktig del av västkusten och dess befolkning eftersom vid nästan varje brygga ser man 

antingen fiskenät eller olika typer av fiskebåtar. Befolkningen är också mycket trevliga och sprider 

mycket glädje. Vi åkte också igenom västkustens minsta sund Sotenkanalen. Vi kände oss nästan som 

kändisar när vi åkte igenom sunden eftersom nästan alla som stod på land höll upp en mobil eller 

hade kameran framme. Vi anlände runt 15:20 till Smögen hamn där vi möttes av flera åskådare. Till 

middag som serverades runt 17:50 blev det pasta penne med köttfärssås.  

Stora hälsningar från Smögen// Frans och Sara  

 

 



Personallogg: 
Hej igen! 

Vilka fantastiska dagar vi haft så här långt på västkusten, bra temperaturer, en hel del sol och allmänt 

skönt. Vi har legat att par dagar på Nordkoster, nästan så västligt man kan komma i Sverige, där vi 

haft mycket marinbiologi och även studier till kustskepparen. De två mjukbottensexkursionerna flöt 

på väldigt bra, över förväntan. Eleverna var oerhört duktiga och engagerade, vilket bådar gott för den 

slutliga produkten. 

Som beskrivet ovan gick vi ”inomskärs” ner till Smögen idag, fantastisk rutt nära småsamhällen och 

trånga passager. Ett par sälar har siktats men i övrigt inget större marint liv. Lektioner har även hållits 

i marinbiologi, där eleverna nu påbörjat sina rapporter. När det gäller kustskepparen har de lärt sig 

navigera både utan och med instrument, dock teoretiskt. 

Vi kommer ligga ett par dagar här i Smögen, det blir lektioner i kustskepparen för att eleverna ska 

kunna allt till provet i Lysekil. Det blir även fortsatt rapportskrivande och imorgon eftermiddag blir 

det snorkling i en snorklingsled. SMHI har lovat 23 grader och sol, så vi får väl hålla tummarna. 

Det här är en jättehärlig klass att segla med, allt bara flyter på, de är duktiga och engagerade, och 

stämningen ombord är fortfarande på topp. 

På återhörande 

Lasse  

 
Dimma och sol 



 

 

 


