
Logg	från	A� lva	 

Datum: Söndag 28 maj  

Elevloggare: Daniel, Johan 

Personalloggare: Lasse 

Position: Hirtshals. Danmark 

Datum för att segla vidare: 30/5 

Datum för ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö 31/5 

Väder: Kallt, dimmigt och duggregn 

 

Elevlogg:  

 

Hejsan svejsan, 

Idag käkade vi frukost och städade enligt våran rutin. Vi hade också Fartygsbefäl, där vi lärde oss om 

väjningsreglerna som gäller ute på sjöss. Dessutom hade vi Marinbiologi där vi påbörjade våra 

diskussioner i mjukbottenrapporten. Idag fick lite vind i våra segel, jämfört med igår. Vi övade också 

att ta ut positioner under vakterna. Under färden till Danmark idag rapporterades det in många 

fiskebojar från utkiken. Det är en förkylning just nu som sprider sig genom hela båten, då de flesta 

känner sig lite snoriga. Vid klockan 19:00 ungefär la vi till vid Danmark. Sedan när landgången var ute 

och alla tampar var kvajlade åt vi middag. Middagen bestod utav en slags paj för vegetarianer och 

kött med stekt potatis till icke vegetarianer. Sedan fick vi fritid och fick strosa runt i Hirtshals. I 

Hirtshals fanns det många små fiskebåtar, därav alla fiskebojar . De flesta var lika stora som mellan 

en roddbåt och större motorbåt. Vi ska påbörja ett Star Wars-maraton som ska pågå under hela 

seglingen. Men just nu kollar vi på 300, som är en film som handlar om 300 spartaner som skyddar 

sig från perserna som invaderar Grekland.  Simma lugnt  

 



 



 

Personallogg:  

Hej igen 



Som eleverna skriver har vi haft en helt vanlig bra dag på havet. Tyvärr verkar vädret gå åt fel håll nu 

med kyla och ev lite regn.  Imorgon kommer vi ha ”rent skepp-städning” vilket innebär att Älva städas 

mer grundligt. Detta bla pga att saltvatten har stänkt över båten och det behöver avlägsnas för att 

hålla henne i samma fina trim som vanligt. 

I övermorgon tar hela båten lite sovmorgon med brunch vid 10.30, därefter går vi iväg mot 

Nordsjöakvariet, som är norra Europas största akvarium. Här finns utställningar och akvarier kring 

alla norra Europas organismer såsom, hajar, klumpfisk, sälar etc. 

Tyvärr har det inte siktats så mycket djurliv under resan från Helgoland och hit, endast några 

havssulor och stormfåglar har observerats. 

På tisdag em rör vi oss vidare mot Tjärnö där ett av Sveriges största marinbiologiska forskningscenter 

finns, men mer om det i min sista logg på onsdag. 

Haj, haj (danska för ”hej”) 

Lasse 

 


