
Logg	från	A� lva	 

Datum: 21 maj 2018 

Elevloggare: Jonatan och Fredrik 

Personalloggare: Överstyrman Stefan 

Position: Südhafen, Helgoland 

Planerat datum för att segla vidare: 22 Maj 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25 Maj 

Väder: Klart och soligt med lite vind 

 

Elevlogg:  

Hejsan! 

Denna dag började med en stabil frukost och en snabb städning innan vi ännu en gång var på väg 

mot nya äventyr. En rask promenad genom den lilla staden senare befann vi oss på en liten färja på 

väg mot Helgolands andra betydligt mindre ö. Resan var betydligt kortare än det vi har blivit vana 

med (tack o lov), det dröjde bara några minuter tills vi var till fots igen med kikare i högsta hugg. Vi 

var nämligen där för att spana in öns lata befolkning, nämligen hundratals sälar av olika arter som 

slappade på den långa sandstranden. ”Sälsafarin” avslutades med en promenad runt ön tillbaka till 

färjan.  Tillbaka i skeppet möttes av en färdiglagad lunch gjord av besättningen då kocken var ledig. 

Eftermiddagen ägnades åt studier, navigationslektioner och jobb på marinbiologirapporten. Sedan 

var det middagsdags som många av oss spenderade på öns restauranger, en chans att utforska vad 

Tyskland har för rätter att erbjuda (mycket schnitzel). Kvällen tillbringades som vanligt, en härlig mix 

av plugg, schackspel, kort och snacks såklart ☺ 

 

Hoppas ni har det varmt och skönt där hemma! Tack för oss! 



 

Personallogg:  

Hej! Idag har vi i besättningen fortsatt med det dagliga underhållet av fartyget fram till lunch ungefär, 

då tog några ut sin lediga dag och spenderade den på klipporna i solen. Då det var min tur att vakta 

Älva idag så fick jag njuta av det fina vädret här ombord medan jag småfixade med riggen.  Vid lunch 

så kom eleverna tillbaka och fick lära sig om kall- och varmfronter och hur viktigt det är att ha koll på 

vädret ute till havs, frontpassager är inget att leka med! 

Rain before wind, take the topsails in! Wind before rain, you can take them out again! 

/Stefan 


