
	Logg	från	A� lva		

Datum: 18 maj -14 

Elevloggare: Joakim Jidkvist 

Personalloggare: Lasse 

Position: Helgoland 

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Väder:  

Dagens logg:   

Elevlogg:  

 

Söndagen bjöd på mycket intressant, på förmiddagen var vi förbi säl-ön vid Helgoland, och såg 

mängder av sälar liggandes i solen latandes. Ön bjöd på mycket, sälar, fina stränder och 

turistområden där glass såldes i stora lass. Efter ett tag släpptes vi fria att shoppa loss på Helgoland, 

gå igenom godisbutiker, klädbutiker och annat, följt av en spänd väntan inför söndagens 

trerättersmiddag. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, och Italienskt var det som 

väntades. Sparris och ost till förrätt, Pesto pasta med kyckling till huvudrätt och hemgjord vaniljglass 

med bär till efterrätt, som vi behövde vänta lite på då frysen hade varit för effektiv. 

 

 



 

Besättningslogg: 

 

Hej igen 

 

Just nu har vi lättat ankar från Helgoland med destination Hirtshals i norra Danmark. Vi räknar med 

att resan tar två dygn.  

Helgoland var en riktigt trevlig bekantskap, två öar av väldigt olika karaktär. Vi har haft riktigt tur med 

vädret, soligt och fint, dessa dagar. Igår var vi på den västra huvudön som hyser ett fantastiskt 

fågelberg med havssulor, treåriga måsar, sillgrisslor, tordmular och stormfåglar. Vi fick se dessa 

väldigt fint på nära håll. Förutom måsarna så livnär sig de övriga på fisk, dvs de påverkar det 

marinbiologiska livet på ett markant sätt.  

På förmiddagen idag har vi varit på den något mindre ön som hyser en stor koloni av gråsälar, inte 

helt oväntat så påverkar även dessa det marina livet genom att äta en hel del fisk. Ön är en stor 

sandö där befolkningen försöker bevara sanden genom att plantera buskar för att den inte ska röra 

sig fritt. 

Ikväll är det så var det även dags för resans andra trerätters middag. Fantastiskt vad bortskämd man 

kan bli på havet, bra jobbat byssan. 

Stämningen ombord är riktigt bra, ingen längtar hem, alla hjälps åt, eleverna är flitiga och vi har det 

riktigt trevligt. 

 

Hälsningar från ett soligt Helgoland 

Lasse 

 

 

 





 

 


