Logg frå n Alva
Datum:

18-08-2016

Elevloggare: Tor och Julia
Personalloggare: Kapten Sören
Position: Förtöjda vid södra kajen på Lådnalåren
Segelsättning: Inget
Fart: 0 knop
Kurs: ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: 24-08-2016
Planerat datum för att segla vidare: 19-08-2016
Väder:
Regn och dimma har präglat seglingen på kvällen har det även varit lite inslag av dimma.

Elevlogg:
Efter ett känslomässigt farväl vid Stocksunds hamn började det långa äventyret. Vi gick ut för motor
och medan eleverna hade informationsmöte kalibrerades kompassen på fartyget genom ca 10 st
360s. Redan då anades sjösjukan komma smygandes men det var lugnt för de flesta. Efter det satte vi
kurs mot Lådna och vaktpassen påbörjades. Under färden hände det inte så mycket. De som inte var
på vakt roade sig med att spela kort i mässen. Vi testade även en spansk oboy till mellis vilket inte är
att rekommendera, inte i nivå med vår invanda. Men runt kl 16 började byssalaget laga middag och
när doften av Tom Ka Gai spreds sig ombord började allas kistor kurra och minnena från oboyen var
snabbt bortblåsta. Maten levde upp till förväntningarna och smakade fantastiskt. Men matstunden
blev inte lång för de som skulle upp på vakt eftersom vi snart skulle lägga till. Tilläggningen gick lugnt
till vid den gamla militärbryggan på Lådna och efter en liten fysikgenomgång så utnyttjades fritiden
till att utforska en del av ön. Vissa passade även på att träna eftersom det är det är den sista dagen
på land på ca 6 dagar. Efter det föll mörkret och hamnvakten inleddes medan resten roar sig med
diverse spel så som rappakalja. Nu är det snart dags att krypa till kojs eftersom en ny spännande dag
väntar imorgon.

Personallogg:
Ja, efter en sommar späckad med underhåll och förbättringar på vårt kära fartyg är vi äntligen på väg.
Under sommaren har det bl a installerats ny ventilationsanläggning och skansen har fått helt ny
inredning. Dessutom har vår styrman Krister visat sina snickartalanger och skapat ett fint uteklassrum
på bryggdäck precis för om styrhytten.

Nu ligger vi alltså förtöjda för natten vid den gamla militärkajen på Lådnalåren. En gång i tiden hade
flottan minförråd här, men nuförtiden befolkas ön bara av herr och fru Grävling och några måsar.
Inget som distraherar i morgon, när vi skall ha förtrogenhets- och säkerhetsutbildning med våra
elever. Så snart det är avklarat, kastar vi loss på allvar för färden runt Sveriges kust till Lysekil och
Kristinebergs havsforskningslaboratorium. Där kommer våra elever att åka ut och ta bottenprover i
Gullmarsfjorden samt göra artbestämningar. Dessutom blir det mjukbottenundersökning i
strandkanten. Ett fint tillfälle att jämföra biotopen i Västerhavet med vad som finns i hemmavattnen.
Sedan lämnar vi Sverige och styr västerut. Hirtshals med sitt fantastiska Nordsjöakvarium och Esbjerg
där ny mjukbotten skall studeras är stopp på vägen till den fina medeltidsstaden Brügge i Belgien.
Slutligen ner genom Engelska kanalen till Portsmouth som är vår sluthamn på denna segling med
MB15a.
Varje dag kommer en ny logg att publiceras här. Följ oss på vår spännande resa!
Sören, lycklig över att vara till sjöss igen

