Logg frå n Alva
Datum: 18/5
Elevloggare: Elinor
Personalloggare: Stefan
Position: 51° 22.9’ N 002° 11.2’E
Segelsättning: Mesan, stor, fock, stagfock, inre och yttre klyvare.
Fart: 4 knop
Kurs: 360°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/5
Planerat datum för att segla vidare: 22/5
Väder: Molnigt och regn

Elevlogg:
Hejsan!
Idag har det varit en ganska lugn dag. Erika fyller 18 år idag och det har vi firat med sång vid
frukosten, happy birthday banderoll och morotskaka till efterrätt. Till middag fick vi kalops och
potatis. Det har varit molnigt, blåsigt och regnat under hela dagen så många av oss har suttit inne och
skrivit på våra uppgifter i historia. Vi har även haft lektioner i våra vaktlag. En timme engelska då vi
pratade om upplevelsen på ubåtsmuseet vi var på igår samt en timmes historia lektion där vi skrev
självständig med hjälp av Magnus. Under eftermiddagen gick preventern av, det är det rep som ska
hålla bommen stadig och still. Då behövde många hjälpa till på däck för att få ordning på allting igen.

Personallogg:
Hej igen, idag har vi haft en fin dag, lite regn men det får man räkna med ute på havet och framförallt
här mellan Dover och Calais. Som Elinor redan skrivit så fick vi en vindkantring idag som gjorde att vi
fick back i alla segel på någon sekund och kraftig ökad vindstyrka när vi passerade centrum av ett
lågtryck, det fick mig att minnas den gamla regeln ”Rain before wind, take the topgallants in!” Det
betyder att om regnet kom före vinden så fick man vara snabb med att ta in de sköra toppseglen
(bramarna) på de gamla fullriggarna. Men de elever som var på vakt tillsammans med besättning
lyckades säkra allt snabbt och sedan med hjälp av elever på frivakt städa upp det som behövde fixas
på däck. Havet ligger lugnt och månen lyser upp vår väg, även om vi är omringade av stora fartyg här
i trafiksepareringen så känns allt väldigt rofyllt både ombord och utanför Älva.
Bästa hälsningar, Rigg-Stefan
Se besättningsbild på nästa sida

Från vänster:
Robert Niesink, matros
David Grönberg, överstyrman
Erik Nygren, matros
Peter Karlsson Sincic, kock
Stefan Alvå, andrestyrman
Sittande: Sören Engzell, kapten
Saknas på bilden: Frida Jakobsson, lättmatros

