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Elevlogg:  
Tjena loggen!  

Idag har det varit vaktbyte vilket innebär nytt byssanlag och nya ansvarsområden, så nu är det vakt-

laget ”Sally” som skriver loggen. Förmiddagen bjöd på lektioner i fartygsbefäl, då vi gick igenom sjö-

kort och sjömärken, och marinbiologi där vi lärde oss allt om hur man undersöker en botten. 

”Piraterna” lagade sin första lunch, korv med potatismos, och vi har hört att den var god, men vi är 

vegetarianer båda två så egentligen har vi ingen aning. 

Efter lunch packade vi stövlar och biotoprutor och gav oss i väg till Texels södra strand. Där väntade 

en exkursion av en långgrund mjukbotten i sandig blåst och iskallt vatten. Några varmblodiga själar 

krånglade på sig våtdräkt och traskade ut i vattnet. Där hittades mängder av maskar som vi senare på 

kvällen försökte artbestämma i några timmar (det verkar som att det var rörmaskar). Vi hittade 

många olika snäckskal och några enstaka krabbor och maneter.  

Alla var väldigt trötta efter många timmar av sol, vind och vatten, för solen var borta och vi badade 

mest i sand, så när vi kom tillbaka var det väldigt lugnt på båten. Imorgon bär det iväg till den norra 

stranden för ännu en exkursion, men då blir det lerig botten.  

Nu ska vi ut på vakt så tack för idag! 

Kramar från Emma och Tilda 



 

 

Personallogg:  
Hej där hemma. 

Som Emma och Tilda skrev så fick klassen en lektion i navigation idag och vi har precis börjat gå 

igenom de olika projektioner som används för att tillverka sjökort. Vad för fördelar och nackdelar de 

olika typerna har samt vad för typer av elektroniska sjökort det finns. För mig är det viktigt att 

klassen lär sig att navigera just med sjökorten, men också att de förstår deras brister, som hur opålit-

lig och gammal djupmätningarna är på många ställen i skärgården och att det är oavsett hur ny och 

dyr plotter man har i båten hemma osv.  

Nu väntar vi på en till besättningsmedlem som kommer imorgon på kvällen, beroende på hur lång tid 

det tar för honom att anlända till Älva från flygplatsen i Amsterdam avgör också vår avgångstid. Min 

förhoppning är att vi kan avgå redan imorgon kväll och då väntas relativt lugnt väder upp längs 

kusten till den tyska ön Helgoland som vi sedan ska ankra utanför. Det lågtryck som rör sig över 

England kommer ge oss sydostliga (vridandes mot syd) men svaga vindar, inte tillräckligt för att segla 

som det ser ut nu, men mer vind väntas komma framöver. 

Bästa hälsningar,  

Kapten, Stefan Alvå 


