
Logg	från	A� lva	 

Datum: 27/08-2017 

Elevloggare:  Jonas & Fanny 

Personalloggare:  Erik 

Position:  Hirtshals, i hamn 

Datum för att segla vidare: 28/8-17 

Väder: Klar himmel med solsken 

Elevlogg: 

 Hej alla där hemma! 

Efter kyliga nattvakter och god frukost med scones från byssan lade vi till i Hirtshals Havn strax 

efter 11. För vissa var det den första vakten med fart genom vattnet vilket var oerhört 

spännande jämfört med ankarvakt. Vi hade enligt vanlig ordning lektioner i både marinbiologi 

och fartygsbefäl. Sedan hade alla chansen att fylla på sina godisförråd och njuta av den 

underbara solen såväl på däck som på Hirtshals gator pyntade med ett stort antal 

fiskrestauranger. Alla ombord försöker med ett gemensamt danskt ordförråd svara på de 

nyfikna danskarnas frågor, ibland får man pinsamt nog växla till engelska. Trots att det är en 

liten stad känns det som ett myller av ansikten efter att ha sett samma 40 sedan vi lämnade 

Stocksund, på så vis är det förstås trevligt att ligga i hamn men självklart längtar vi till havet som 

de maritima elever vi är!  

Vår rapport i marinbiologi har påbörjats, som vanligt känns det som ett väldigt stort men 

samtidigt ett väldigt intressant arbete. Vi är taggade på att gräva efter maskar och käka lite lera i 

Esbjerg men ännu ner taggade på akvariet här i Hirtshals, men det får ni läsa mer om imorgon. 

 

 

Vi hoppas att ni som läser har lika fint väder som vi. 

Med vänliga hälsningar från alla ombord på Älva 



Personallogg 

 

 Hej alla loggläsare. 

 Hirtshals hamn, första kajen efter Stocksund. Vi ligger mittemot en kaj där fiskebåtarna lossar fisk 

och lastar is. Vid kajen bakom går högfartsfärjorna till Norge. Full fart och full kommers. Trevlig liten 

stad. 

 Vi kom hit lagom till lunch efter en lugn natt med motorgång. Lite segling hittills tyvärr, men hoppas 

det blir bättre vindar framöver. Efter lunch hade Linda och jag lektioner. Jag undervisade i väder och 

meteorologi. Roligt ämne! 

 Annars har vi det riktigt bra, fint väder, bra stämning, god mat och alla har sina sysslor ombord att ta 

hand om. Jag är maskinansvarig och det finns alltid att göra med det tekniska ombord. När allt 

fungerar bra så finns det allt underhåll att ta hand om.  

 I morrn Nordsjöakvariet, sen på kvällen så bär det vidare till Esbjerg för nya äventyr. Förhoppningsvis 

så har vi vindarna med oss och kan sätta segel. 

 Ha det bra hälsar Erik 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


