Logg frå n Alva
Datum: 22/05-16
Elevloggare: Vilhelm Lindvall
Personalloggare: Erik Nygren
Position: Oudeschild, Texel
53° 02.584’ N
4° 51.342’ E
Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland, Tisdag 24/5-16
Planerat datum för att segla vidare: Idag, Söndag 22/5-16 kl: 21:00
Väder: Mulet och dimmigt med ett antal regnskurar. Runt 14-15 grader, solen gick att glimta ett fåtal
gånger.

Elevlogg:
Min tid att skina i elevloggen, KUL!
Sista dagen på den minst sagt udda ön Texel var händelserik och härlig. Efter frukost inledde vi
dagen med att arbeta på våra mjukbottenrapporter efter gårdagens gyttjebad. Enligt mig var det den
mest effektiva lektionen vi har haft här på Älva, alla vaktlag jobbade fokuserat medan vi förde livliga
diskussioner om diverse maskar och musslor som vi hittat i smörjan. Med en svampsoppa i magarna
efter lunch satte vi oss på en privatbuss som skulle ta oss till Texels akvarium, Ecomare. Väl framme
tog vi först en promenad ner till stranden genom ett vackert, öppet landskap som liknade något från
Sagan om Ringen. Vid stranden fanns branta sanddynor som jag, Felix, Isac och Casper kastade oss ut
för. Flygturen var rätt ordentlig, men ännu värre var sanden som tog sig in ända in i kalsongerna. Vi
väntar oss sandstränder till sängar ikväll.
Inne i akvariet väntade en guide som först höll en 20 minuters introduktion om verksamheten.
Sälarna och tumlarna som lever på Ecomare har alla blivit räddade. Tumlarna till exempel var
föräldralösa och utan mamman kan de inte lära sig jaga fisk. Vi fick även lära oss lite om
Nordsjön/Engelska kanalen och kusten längs med Nederländerna, Tyskland och Danmark. Tydligen
finns det mycket kvarlevor från mammutar, som tänder och betar, på Engelska kanalens bottnar som
tenderar att förstöra fisketrålar. Efter introduktionen fick vi fritt gå runt på akvariet och titta på
tumlare, knubb- och gråsäl, myror och oerhört intressanta fiskar. Vi fick även se skelett från större
valar, kaskelotens penis var 1,70 m lång vilket gjorde den längre än de flesta i klassen! Tyvärr var
bassängerna som sälarna och tumlarna lever i alldeles för små. Turisterna fascinerades av de gulliga
däggdjuren som simmade runt i sina badkar. Vi stod mest och kritiserade akvariets sätt att behandla
sina djur, typiskt marinbiologer (vi tyckte dock att djuren också var väldigt söta, tumlarna var
betydligt mindre än vad vi väntat oss)! När vi återvände till Älva hade vi fritid, dvs alla kröp ner i sina

hytter för en tupplur. De förhållandesvis sömnlösa nätterna börjar ta ut sin rätt. Småsaker som en
strumpa som ligger i vägen skapar lätta irritationer mellan oss. Det är nu man verkligen utvecklas
som människa genom att försöka se allt från den positiva sidan och inse att energin vi lägger på att
vara irriterade är bättre om vi sparar till andra vettiga saker, man måste helt enkelt prata med sig
själv mer!
Batman VS Superman visas i Salongen i väntan på avgång, snart ska vi vaggas till sömns bland havets
vågor. Avgång planerad klockan 21:00. Helgoland nästa!

// Vilhelm

Personallogg:
Hej.
Då har vi lämnat den charmiga lilla fiskebyn Oudeschild på Texel för vidare färd mot Helgoland. Det
ska bli kul, första gången för mig. Som gammal ornitolog ska det bli speciellt att se allehanda sjöfågel
som häckar där.
I Oudeschild har vi i besättningen haft två dagar vid kaj då vi kunnat hålla på med underhåll ombord,
det har gått bra trots att det regnat till och från. Vi gör bara korta stopp på vägen hem så det blir inte
så mycket tid till underhåll förrän vi förhoppningsvis lägger till på Idskär för sista storstädningen
innan Stocksund. Men vi behöver inte skämmas för Älva när vi kommer hem till gamla Svedala.
Måste också säga att de 28 jungmännen ombord är angelägna och arbetsvilliga, det är riktigt kul att
segla med dem.
För övrigt så är segling ett trevligt sätt att färdas.
Hej då, hälsningar från Erik, matros och maskinist.

