
Logg	från	A� lva	 

Datum:  28/8 

Elevloggare:  Albin C.  

Personalloggare:  Linda S. 

Position:  N 57o 33’ E 009o 15’ 

Segelsättning: Storsegel, Fock, Stagfock och Yttre klyvare  

Fart: 6,2 knop 

Kurs: 275 grader  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  30/8 tisdag 

Planerat datum för att segla vidare: 32/8 torsdag 

Väder: Mulet med svag nederbörd 

 

Elevlogg: Hej, svejs! Då var vi här igen! 

 Idag tidigt på morgonen anlände vi till Hirtshals, detta sågs nog som en lättnad för de flesta i klassen 

då dagen innan var minst sagt hård med mycket sjösjuka och gung hit och dit. Efter att vi ätit en 

stadig frukost och skeppstädning så begav vi oss mot Nordsjön, Hirtshals stora akvarium där vi skulle 

få se deras gigantiska vattentankar fyllda med djur från Nordsjön. Efter en snabb till på de olika 

tankarna så satte vi oss under den största tanken och skulle äta lunch då man plötsligt hörde någon 

ropa ”Kolla här kommer klumpfisken!” och alla kom springandes som barn på julafton för att se det 

som kom att bli nya favoriten i havet. 

 

När vi kommit tillbaka till Älva så var det dags för avfärd i det smått dystra vädret, men trots det så 

har det varit några som stått på akterdäck och fiskat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personallogg:  

Hejsan! Idag var det dags för att gå på nordens största akvarium, Nordsjöakvariet i Hirtshals. Trots en 

regnig och smått dyster dag, var det med ett glatt gäng jag traskade iväg mot akvariet. Det som fick 

eleverna mest exalterade var ett gäng saccosäckar som var placerade under oceantanken. Där kunde 

de sitta tillbakalutade och bara stirra på alla fiskar som långsamt simmade förbi ovanför dem… De låg 

även och konstaterade att det fanns fler honhajar än hanhajar som simmade förbi dem.  

När det var dags att lämna Nordsjöakvariet var det många som passade på att köpa sovenirer, en 

elev köpte en klumpfisk i form av ett gosedjur. Han vill ha ett dop för detta gosedjur ombord Älva. 

Jag har röstat på namnet Gösta. 

Nu sitter vi salongen och snackar lite strunt medan vi väntar på nybakat från Byssan (det doftar 

fantastiskt!). 

 

Hälsningar / Linda 


