Logg frå n Alva
Datum: 20/5‐19
Elevloggare: Antonia, Moa, Thea
Personalloggare: Alfred
Position: Förtöjda i Südhafen, Helgoland
Väder: Dimma på förmiddagen, men senare soligt och varmt
Planerat datum för att segla vidare: 22/5
Planerad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö den 26/5

Elevlogg:
Guten tag!
Dagen började med mycket dimma och förberedelser inför förtöjning i Helgoland. Vi fick lov att
förtöja på utsidan av ett fint tyskt skepp vid namn Albert Johannes. Väl förtöjda hade vi storstädning
av skeppet och två lektioner. På eftermiddagen fick vi fritid, vissa passade på att träna medan vissa
valde att gå ut på stan eller chilla. Helgoland visade sig vara en mysig ö med fin natur. Denna kväll
fick vi även möjligheten att äta ute vilket vi alla uppskattade. Efter middagen promenerade vi runt på
stan och gick längs en strand. När vi kom tillbaka till Älva fick alla blåsa i alkometern och självklart
blev utslaget för samtliga 0,0. Fattas bara!
Auf widerstein!

Personallogg:
Hej från Alfred/praktikanten
Jag kommer från Marinaläroverket och går i klass MT17 och jag har min APL på Älva.
Dagen började med en tjock dimma och riktigt dålig sikt. Vid kl 08:30 såg vi Helgolands pirar som två
stora murar i vattnet. När vi skulle lägga till så fanns det inte tillräckligt med plats så vi la oss med
styrbords sida mot ett annat segelfartyg vid namn Albert Johannes. Efter vi hade lagt till så var det
dags för alla att göra Klart Skepp. Senare började eleverna med sina lektioner (Alva höll en lektion om
väjningsregler) medan besättningen fixade med båten. Jag och Sören byte ut ett plattjärn mot ett
nytt rostfritt dito i en av stormportarna på babords sida. Eftermiddagen blev solig och skön, så efter
flera dagars kyligt väder kunde vi njuta av sol och värme. Framåt kvällen kom en segelbåt och i sin tur
lade sig på vår utsida. Som ni förstår, är det lite trångt i hamnen här på Helgoland.
Hälsningar från Alfred

