
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 7/09/2022 

Elevloggare: Hilmer Viberg  

Personalloggare:  Björn Compier 

Position: Byssan. (Nej allvarligt talat, vi ligger förtöjda vid Anderssons kaj i Lysekil nu)  

Planerat datum för att segla vidare: I morgon torsdag efter lunch 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate den 12e eller 13e september 

Väder: Bra i Lysekil 

 

 

 

Elevlogg:  

Tjena Tjabba hallå, Idag ankom jag till Lysekil med buss då jag har varit ute på andra äventyr. 

Båten ankom till södra hamnen i Lysekil ca 12.30.  Jag har varit med och handlat mat och 

sedan hjälpt till med att laga pannbiffar med potatis, lök och brunsås. Nu ska jag egentligen 

vara och diska, men mina medarbetare är snälla och låter mig skriva. Jag har tyvärr inte varit 

med om något speciellt idag så jag tror att jag avslutar loggen här, ha en fortsatt trevlig dag. 

Från oss alla till er alla. / Hilmer 

 

Personallogg:  

När vi anlände till Lysekils hamn möttes vi av en säl som villigt eskorterade oss en bit, även 

om det troligaste är att sälen följde ett stim med makrill, som de lokala hobbyfiskarna flitigt 

fiskar från kajen där vi ligger. 

VHF- och konstruktionslektionerna har fortsatt som planerat. Byssalaget har återfått Hilmer i 

sitt lag. Byssan levererade precis som vanligt en superb middag med allt mindre stöttning av 

mästerkocken Lars som tackar för sig för denna resan för att ge sig ut på ett kortare privat 

äventyr med orden ”I will be back” ;o). 

Nu förbereder sig eleverna för sista benet som slutar i Ramsgate inte långt från Dovers vita 

klippor i England. Vi räknar med att tillbringa 5-6 dygn på havet innan vi är framme i 

hamnen.  

Kloka ord från en mycket klok björn: 

Människor säger att ingenting är omöjligt, men jag gör ingenting hela dagarna. 



 

 

 

Älva passerade Hållö på väg mot Lysekil i förmiddags.                                                 Foto Reino Virtanen 


