Logg frå n Alva
Datum: 2014-09-08
Elevloggare: David och Joanna
Personalloggare: Styrman Sören
Position: Hamn i Esbjerg
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate den 14 september
Väder: Molnigt och blåsigt

Elevlogg:
Efter 19 timmars resa från Hirtshals är vi äntligen framme i Esbjerg. En tuff dag med mycket vind,
bjöds det på stora vågor och ett gäng instabila elever. Efter en god frukost men med tallrikar, flingor,
fil och juice på durken blev den hektisk. Det var inte bara halva frukosten som hamnade på durken,
elever vinglade fram och tillbaka och gjorde produkterna sällskap. Byssan har helt enkelt haft en dag i
helvetet. Smör blandat med chokladsås gjorde det omöjligt att ha fäste och byssalaget gled från sida
till sida, men maten levererades och god var den också! På förmiddagen tillbringade en stor del av
klassen uppe på bryggan, dels för att lektionerna ställdes in och dels för att sjösjukan slog till. Några
spyor fick vi också på köpet.
När Älva väl var förtöjd vid kajen blev det storstädning. Alla hjälpte till och städade på sina tilldelade
städområden eftersom det inte blev någon städning på förmiddagen på grund av att det gungade för
mycket. När Älva äntligen var städad och klar så gick många in till centrum, några gick även till ett
gym för att duscha då det inte var så mycket vatten kvar i tankarna.
Ha det bra!

Besättningslogg:
Ja, den stilla ostliga bris vi hade när vi avgick från Hirtshals i går, vred om till västlig och ökade
ordentligt vid 5-tiden i morse. Exakt enligt prognosen, kan man tillägga. De vindprognoser vi har
tillgång till via internet är för det mesta kusligt korrekta. Det blåste ju inte mer än 10-12 m/sek, men
sjön bygger upp ganska snabbt här utanför Jyllands västkust, och vi fick rulla en hel del innan focken
kom upp och stabiliserade. Egentligen skulle vi helst ha hissat segel redan vid 5-tiden, men vi vill inte
gärna väcka alle man när de sover som bäst, eleverna behöver sin sömn.
Nu i kvällningen njuter besättningen av den stilla friden att ligga i hamn, film och popcorn i
skepparsalongen.
Landskapet här kring Esbjerg och Fanö är väldigt flackt, med mil efter mil av det som vår biologilärare
Lasse benämner ”mud flats”, alltså områden som ligger över vatten vid ebb och under vid flod. De ser
livlösa ut på håll, men skenet bedrar, har jag förstått. Under ytan finns mycket djurliv, som bl a föder
stora mängder vadarfåglar. I morgon ger sig Lasse ut och rekar för att hitta ett bra område där
klassen kan göra mjukbottenexkursion.
Hälsningar från styrman Sören

