
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23 maj 

Elevloggare: Lina och Lou  

Personalloggare: Stefan 

Position: Strömstad 

Planerat datum för att segla vidare: 24 maj, eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  24 maj, ankringsplats utanför Tjärnö 

Väder: Sol och moln 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej loggen! 

Dagen började bra, vaktpasset 04-06 fick en fin soluppgång att njuta av. Efter frukosten var det 

marinbiologi på schemat i två timmar där vi skulle börja skriva på vår diskussion om mjukbotten-

undersökningarna. Till lunch blev det restfest i stora lass, bland annat tomatpasta, tonfiskröra, 

revbensspjäll och klyftpotatis. 

På eftermiddagen anlände vi i Strömstad, vilket betyder att det stod på schemat ”Rent skepp”. Det 

betyder att vi städar hela båten från botten till toppen, utsida och insida. Detta innebar att städa på 

alla okända och kända platser ombord med verktyg vi aldrig sett. Vi tillhörde däckstädningsgruppen 

som skrubbade däckshustaket, väderdäck, reling och brädgången. Musklerna var helt död efter 

denna städning som tog TRE timmar! Men nu är båten skinande ren utan saltrester från seglingen hit. 

Nu väntar ett besök i hamnen med gott käk på restaurangerna. Klassen ska nu bunkra upp med god-

saker, eftersom detta är det sista stoppet i hamn då vi i nästa hamn ska ankra.  

Vi från Älva önskar er en fortsatt trevlig kväll! 

 

//Lina och Lou 

 

Personallogg:  
Hej! 

Efter en lugn och vindstilla natt över Skagerack med smulsjö så ankom vi till den svenska västkusten 

lite tidigare än planerat, så det blev ett spontant lyx-stopp i Strömstad så eleverna kunde springa av 

sig lite.  



Många nyfikna lokalbor kom förbi för att få sig en glimt av oss och en seglarskola med 10-åringar på 

samma flytbrygga som oss fick komma ombord och se däck och styrhytten. Imorgon eftermiddag 

avgår vi igen och det är bara någon timmes färd till ankringsplatsen utanför Tjärnö. 

Känns skönt att vara på svenskt vatten igen! 

Bästa hälsningar, 

Kapten Stefan 

 

 
Soluppgång över Skagerack. 

 



 
Väl framme i Strömstad. 

 


