
Logg	från	A� lva	 

Datum: 20 maj 2018 

Elevloggare: Simon och Noah 

Personalloggare: Sören 

Position:  Förtöjda i Südhafen, Helgoland 

Planerat datum för att segla vidare: 22 maj på kvällskvisten 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hirtshals 25 maj 

Väder: Sol och varmt 

Elevlogg:  

Hejsan svejsan! Vi har det jättebra här på Älva. Idag anlände vi till Helgoland klockan 11.00 efter en 

underbar soluppgång klockan 05.30. Vi städade hela skeppet och gick sedan ut på fågelsafari på de 

höga röda klipporna. Ön var en viktig ubåtsbas under WWII och på vägen till klipporna bevittnade vi  

 

många kratrar efter de brittiska flygvapenattackerna. Det fanns både vita och svarta fåglar som lever 

längst klippkanterna. Dom levde många och trångt på de små klippkanterna. Det var främst 

havssulor. Det gick att se tydlig vilka som lever ihop då de har ett speciellt beteende de gör. De 



gnuggar huvudena mot varandra. Det fanns också får som gick lösa på ön. De hade nyligen fött lamm 

och det var jättesöta.  Vi återvände sedan till skeppet för att äta den klassiska trerättersmiddag som 

är i slutet av varje byssalags söndag. Temat var ”baklänges” och varje elev fick en liten lapp med 

något de skulle göra under middagens gång. Det kunde t ex vara att sjunga eller dansa helt random 

under middagen. Eller snacka politik hela middagen.  Det serverades bröd med tomat. Till varmrätt 

var det kyklingklubbor med potatis. Och avslutningsvis fick vi chocklad/vanlijpudding. Dagen 

avslutades med en jättefin solnedgång över Nordsjön.  

 



Personallogg:  

 

Hit till Helgoland har vi färdats genom det industriområde som kallas södra Nordsjön. Gas- och 

oljeplattformar, vindkraftparker, sandsugningsfartyg, fyrar och lysbojar och de havets motorvägar 

som med separerade filer skiljer den ut- och ingående trafiken till alla storhamnarna; Antwerpen, 

Zeebrugge, Rotterdam, Amsterdam, Bremerhafen och Hamburg. Farlederna är fyllda av lastfartyg av 

alla typer, inte minst de enorma containerfartygen som matar in konsumtionsvaror från Asien till 

Europa. Vid ett tillfälle idag hade vi inte mindre än fem av dessa bjässar i 350-400-metersklassen i 

sikte samtidigt i den mötande filen. En bättre illustration av att vi lever i tidsåldern Antropocen är 

svår att tänka sig. 

Vid synranden om styrbord skymtar den låga frisiska ökedjan, och där innanför ligger det märkliga 

Vadehavet, en enorm areal av sand- och lerbankar som torrläggs vid ebb och där hundratusentals 

vadarfåglar ännu borrar ner sina långa näbbar efter havsborstmaskar och annat gott. 

Mötet – eller kollisionen – mellan konsumtionssamhälle och natur blir också väldigt påtaglig här på 

Helgoland. Nedanför klipporna ligger hamnen med taxfreeparadiset där stora, snabba katamaraner 

sätter iland ett par tusen köpsugna från Cuxhafen och Hamburg varje dag. Går vi trapporna upp till 

högplatån i norr, kommer vi helt nära fågelbergen med tusentals häckande grisslor, stormfågel och 

inte minst havssulor, dessa vackra, majestätiska fåglar med sina urtidsansikten. Deras bon är 

färggranna, för de är till stor del byggda av plast, rester av fiskenät och syntetiskt tågvirke som 

spolats upp på stränderna nedanför. Antropocen. 

I morgon beger sig klassen över till ”Die Düne”, den låga grannön med sitt sälreservat, och sedan blir 

det mjukbottenexkursion under magister Jans ledning. 

Hälsningar från kapten Sören  

 

 


