
Logg från Älva  

Datum:  23/5 2015 

Elevloggare:  Cecilia  

Personalloggare:  Maskinchefen Frida 

Position: Förtöjda i hamnen på Helgoland 

Planerat datum för att segla vidare: måndag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Esbjerg tisdag förmiddag 

Väder:  7 m/s vind och lite gråmulet 

 

Elevlogg:  
 

Hej hopp! 

Idag vaknade vi till att båten stod på tvären, när vi satt och åt den lite lyxigare frukosten, English 

breakfast á la Älva (d.v.s. korv med stekt ägg och tomatsås), gled alla ner mot styrbordsidan. Några 

kände sig mer träffade/mosade än andra. Dagen rullade sedan på som vanligt med lektioner, 

vaktpass och toppen mat. På vägen till Helgoland åkte vi förbi stora vindkraftsparker och Jan fick oss 

även att hålla utkik efter fåglarna som flög förbi.  Alla väntade spänt på att få ett sms som 

välkomnade oss till Tyskland. Dagen tog fart på riktigt när det blev dags för att lägga till hamn. Vid 

20:30 gjorde vi oss redo för att ta ner segel och lägga oss vid den eftertraktade hamnen vid 

Helgoland. Klockan 22:00 stod båten vid kaj och landgången sattes upp vid den något höga kajen.  

Nu går massa elever runt och jämrar sig för att vi missar dagens final i Eurovision Song Contest och 

andra börjar gå och lägga sig för att orka de sena hamnvakterna i natt. Ha det så bra där hemma i TV-

sofforna och njut nu lite extra för oss som missar ESC 

 

//Cecilia Jäger Stenberg 

 

 

Personallogg:   
Hej allihopa, 

Idag har det varit en riktigt fin dag, kanske inte vädermässigt, men en jättebra stämning bland både 

elever och besättning när vi alla fått veta att vi skulle få komma in till kaj. Vi skulle ha legat på svaj 

utanför men fick härligt nog ligga till kaj istället. 



Nu kan alla elever med flera slänga sig iland för en liten joggingtur eller för att springa till affären och 

bunkra upp med godis inför nästa etapp på resan. 

Sedan väntar arbete på däck och i maskin imorgon.   

Det ska bli riktigt skönt att komma iland för en lång promenad och utforska ön imorgon efter jobbet.  

 

Mvh Frida 


