Logg från Älva
Datum: 25/5
Elevloggare: Filippa och Axel E.
Personalloggare: Bengt
Position: N 57° 45’ 0 E 010° 06’ 0
Segelsättning: Motorgång
Fart: 5,2 knop
Kurs: 025°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag kl 11, Tjärnö
Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:
Hej loggen!
Idag vaknade vi med fint väder i Hirtshals. Frukosten serverad och sedan städning enligt de
vanliga rutinerna. Efter städningen av hela skeppet bytte vi om till svalare kläder och gick iland
för att besöka ”Nordsjöakvariet”, vilket låg så pass nära så att vi kunde gå dit. Där inne såg vi allt
från 120 kg klumpfisk och sälar till sjöstjärnor och hajägg. Vi delade upp oss i vaktlagen och
svarade på frågor genom att ta ut information om de olika organismerna. När klockan närmade
sig lunch gick vi tillbaka till skeppet och åt en god paj. Under eftermiddagen hade vi en lektion i
fartygsbefäl där vi lärde oss om lite uppdaterade regler gällande olika sjölagar och dylikt. Efter
detta passade vi på att sola, bunkra upp med godis i stan inför den kommande sjögången och
vissa spelade lite fotboll på kajen. Kl 17 kastade vi loss och satte kurs mot Tjärnö och planerar
att vara framme imorgon förmiddag. Just nu är havet stila, vi elever går vakt, jobbar på
marinbiologi och sover.
Skepp och hoj!

Personallogg:
Hej! Jag heter Benke och är maskinist och matros ombord. Dagen började som vanligt med frukost,
städning och arbetsfördelningsmöte och sen drog eleverna iväg till ett akvarium. Jag satte igång med
service och oljebyte på våra två elverk. Alva och Frida körde på med slipning och målning av
småskador. Robban Stefan och Sören tog mått till ett blivande kapell över däckshustaket. Vi hade
navigationslektion efter lunch som handlade om lagar och regler. Vi provianterade det sista vi gjorde.
Det blev sex överfulla kundvagnar. Butiksföreståndaren sa att vi var så välkomna att handla i
fortsättningen också.
Hälsningar från Benke

