Logg från Älva
Datum: fredag den 18 maj 2018 2018
Elevloggare: Karl Fredrik & Emil
Personalloggare: Jan
Position: N-52°03’.4 E-003°53’.9
Segelsättning: Inga segel satta; motorgång
Fart: 6 knop
Kurs: 355°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Förmiddag söndagen den 20 maj 2018 till Helgoland, Tyskland
Väder: Mulet, 10°C; Nordnordväst, 6 m/s

Elevlogg:
Vi rycktes upp ur sängen med ”Ja, må han leva!”. Efter det väntade byssanlagets delikata pannkakor
uppe i mässen. I dag var det Fredriks tur att fylla arton år. Direkt efter födelsedagsfrukosten kastade
vi loss från kaj för att slussa tillbaka till havsnivå igen. Dagens vanliga städrutiner fick då vänta tills
senare. Själva slussningen tog oss bara ett fåtal minuter – höjdskillnaden var bara en halv meter.
Däremot så är den normala skillnaden mellan flod och ebb (högsta- och lägstanivå) tre meter.
Kapten Sören hade därför planerat avfärden så att Älva kunde gå ut på högvatten. Detta gav oss både
en kortare slussning och medström genom flodmynningen Westerschelde. Därigenom gick färden för
motor ut och vi är för nuvarande på väg mot Helgoland (Tyskland). Till lunch avnjöt vi en
currykyckling med ris. Då var vi precis i Westerscheldes mynning mot Nordsjön. Vi fick soppa ”lätt att
spy upp” till middagen men då denna seglats har varit betydligt lugnare än vår förra (ta i trä) har inga
fler streck eller namn kommit upp på statistiktavlan.
Senare på kvällen (innan skrivandet av denna logg) hade vi en marinbiologigenomgång med Jan. Den
omfattande vår kommande mjukbottenrapport från undersökningen vi utförde häromdagen. Jan
berättande även om vår kommande seglingsrutt och uppgifter samt att visa bilder han tagit på oss
under resan Ramsgate-Yerseke.

Klockan 18.33 (under skrivandet av denna logg) hade vi närkontakt med en nyfiken lotsbåt som
puttrade rakt tvärs oss.

Då temperaturen nu endast ligger på omkring 10°C har overallerna kommit väll till pass för
vaktgående klasskamrater.

Personallogg:
Vi har en bra stämning på båten. Alla var lite oroliga för väder och vågor inför seglingen, men när de
upptäckte att vågorna inte alls var lika höga som på vägen hit har oron släppt och det har varit
mycket skämt och skratt i skeppet idag. Jag tror också att de har börjat vänja sig. Ser fram emot
Helgoland med alla aktiviteter vi skall ha där.
Utbytet i Yerseke gick över förväntan. Eleverna gjorde ett mycket bra jobb och de har nu fått en hel
del data att analysera, så jag ser fram emot att läsa deras rapporter om några veckor.
Hälsningar från magister Jan

