
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-09-10 

Elevloggare: Gustav och Emelie L 

Personalloggare: andrestyrman Catrin  

Position: Till kaj i Smögen 

Planerat datum för att segla vidare: 2021-09-12 kl 09.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil ett par timmar senare 

Väder: Soligt 

 

Elevlogg:  
Hallå där ute i sofforna! Hoppas ni har det bra! Dagen till ära startade med sol och en härlig frukost 

som sedan förgylldes med städning och en omförtöjning av Älva, då arbete skulle ske på kajen. Sedan 

följde två lektioner, marinbiologi samt fartygsbefäl. Till lunch serverades det en fantastisk wok med 

kött och tofu. Efter lunchen vandrade några runt i staden medan andra pluggade febrilt. Klockan 13:15 

rörde sig hela klassen mot Smögen Diving Center där det skedde snorkling och bad i fullt ös. Medan 

halva gänget snorklade, roade sig andra med magplask och bad i den fina viken.  Under ytan kunde 

man få syn på brännmaneter, fiskar och vilsna marinbiologer. Den långa dagen resulterade i kurrande 

magar som sedan fylldes med byssans extravaganta hamburgare som lagats med blod, svett och tårar. 

Med smått matkoma pluggade vi sedan innan vi gick ut och njöt av den fina kvällssolen.  

Simma lugnt// Emelie L och Gustav 

 



 

 

       

 

Personallogg: 
Hej på er där hemma. Idag visade sig Smögen verkligen från sin bästa sida, bortsett från ett misstag i 

kommunikationen mellan hamn och kommun om jag förstod det rätt. Förhalningen gick dock undan 

med hjälp av våra elever och där vi ligger nu har ändan på Älvas bogspröte möjlighet att spana runt 

hörnet in i nästa hamnbassäng. Tack vare att Smögen bjöd oss på en så superb sensommardag (för det 

är så det känns fast ni kanske har höst där hemma) var det ett ypperligt tillfälle för mera underhåll. 

Medan Madde undervisade om väjningsregler målades det flitigt på fördäck, vantskruvarna fick 

uppmärksamhet med en ton av tjära och jag tog tillfället i akt att betsa en byrå. När det dagar som de 

här arbetas på olika projekt i de flesta hörn är det på något vis extra skönt att få samlas över en kopp 

kaffe och prata ihop sig under dagen. Trots att vi verkligen uppskattar energin eleverna bidrar med 

ombord är det definitivt praktiskt med eftermiddagar då vi kan breda ut oss med större projekt. 

Visserligen tog eftermiddagens projekt för mig med att förstärka texten på våra livbojar och 

förberedelser inför nästa korta resa inte så mycket plats på däck men andra har mer glädje av 

utrymme. Etapperna mellan stoppen här på västkusten är inte så långa alla gånger, reseplaneringen 

som är en del av mitt ansvar påminner ibland om öhoppning i skandinavisk miljö. Imorgon är vi ännu 

på Smögen men Lysekil väntar kring hörnet. Ta hand om er där hemma så susar vi snart vidare här.

 Andrestyrman Catrin 

 

 


