Logg frå n Alva
Datum: 7/9/2014
Elevloggare: Alexander och Lou
Personalloggare: Lasse
Position: N 57 05.879 E 008 17.032
Segelsättning: storen hissad plus motor
Fart: 5.7
Kurs: 221
Beräknad ankomst till nästa hamn: imorgon vid fyra
Väder: gråmulet

Elevlogg:
Vi väcktes av ett skränande alarm fem på morgonen. Trött som man är efter ett nattvaktspass, yr
man någonting om att bara sova fem minuter till, men sen kommer det någon och bankar på
dörrarna, och långsamt kommer insikten att det är brandalarmet som ljuder genom korridoren. Man
drar på sig stövlar och om man är smart även en jacka och går ut på däck. Där står vi i en ring och
väntar på information, de som inte ens tagit en tröja står och huttrar medan vi andra bara funderar
på hur skönt det skulle vara att bara lägga sig på däck och somna. Till slut kommer dock kapten med
information om att det bara varit en felaktig brandvarnare, hade vi orkat hade vi nog klagat, men
som det nu var for det bara ett muttrande genom klassen medan vi lommade tillbaka till de sköna
sängar som vi så onödigt lämnat.
Vid nio-tiden på morgonen kastade vi loss från Hirtshals för att bege oss emot Esbjerg en resa som
beräknas att ta ett och ett halvt dygn. Efter att vi kastat loss kom regnet med en grå tjock dimma och
det var svårt att ens se horisonten.
Idag har vi för en gångs skull följt schemat. VHF och Biologi på morgonen samt en timme sjömanskap
på eftermiddagen.
Lasse har ivrigt ståt med en kikare på däck och letat tumlare så fort som det fanns en möjlighet att
göra det. Dock har ingen Tumlare synts till ännu men vi har fått besök av en rödstjärt (fågel) som
givits namnet Bert och hållit vakterna sällskap.
Eftermiddagen spenderades med hembakta kakor och skvaller. Ett rykte gick om hur maskin-Frida
hittat något i avloppsröret och genast började undersökningen om vem det kan tänkas ha varit. Det

hela resulterade i ett schema med tänkbara skyldiga, som kan hittats på instagram under
#mbpåäventyr, så som alla upplagda bilder från Älva. Till slut fick vi svar på denna fråga, tråkigt nog
för oss skvallertanter, var det bara ett rykte och det hade varit på en annan resa.

Besättningslogg:
Hej
Efter ett dygn i Hirtshals med besök på Nordsjöakvariet så är vi nu på väg mot Esbjerg.
Nordsjöakvariet är norra Europas största akvarium med massor av olika havsmiljöer. Störst intresse
visade eleverna för akvariets två nya klumpfiskar.
Idag har vi gått in i riktiga havsrutiner med lektioner och vaktpass hela dagen. I marinbiologin har vi
pratat vidare om mjukbottnar och besättningen har lärt eleverna om navigation och VHF.
Just nu går vi ganska nära Jyllands västkust och eleverna spanar riktigt ordentligt efter marina
däggdjur. Det här är ett riktigt bra område för att se tumlare, ännu har dock ingen setts till. Vi får
hoppas på morgondagen.
Vi räknar med att komma fram till Esbjerg imorgon innan skymningen. Där kommer vi att göra vår
andra mjukbottenexkursion. Denna kommer att ske på en riktig "mud flat", dvs en härligt lerig
botten.
Det är ett fantastiskt gäng jag seglar med som ställer upp för varandra, har roligt och tycker det är
mysigt på havet.

Tjillevippen
Lasse

