Logg frå n Alva
Datum: 13/5
Elevloggare: Hampus, Hanna
Personalloggare: Sören
Position: Utanför Ramsgate
Segelsättning: Motorgång
Fart: 6 knop
Kurs: 060
Beräknad ankomst till nästa hamn: Oudeschild på Texel onsdag eftermiddag
Väder: soligt

Elevlogg:
Morsning korsning våra små solstrålar.
Dagen började tumultartat när oturligt nog en av eleverna ramlade ner för en lejdare. Besättningen
tog det säkra för det osäkra, och såg till att ett vårdteam från land genast kom ombord och under‐
sökte henne på plats. Inga skador upptäcktes, men för säkerhets skull fick hon åka med en sväng upp
till ”The Quennmother´s Hospital” för en ordentlig undersökning. En lätt hjärnskakning gör att hon
får hålla sig i stillhet ett tag, men på det hela taget slutade allt väl. När uppståndelsen lagt sig började
lektioner i engelska, som följdes av fartygsbefäl i halvklass. Vi hade eftermiddagen lediga och många
passade på att bunkra upp med billigt engelskt godis. Träningsfreaken kom fram i den resterande
delen av klassen och vid fyra tiden passade vi på att titta på det efterlängtade nya avsnittet av Game
of Thrones. Efter det var det dags för vår första temamiddag. Det blev kärlek på menyn och vi blev
serverade en delikat varmrätt bestående av spagetti med frikadeller i tomatsås och till efterrätt
serverades hemgjord italiensk maräng och hallonglass med tillhörande hjärtformade jordgubbar och
grädde. Nu är vi på väg vidare till Texel genom en blåsig engelsk kanal.
Puss och kram skumbanan 

Personallogg:
Kväll på södra Nordsjön, en del av havet som kan upplevas som ett enda stort industriområde. Om
babord har vi ”the London Array”, en jättestor vindkraftpark med långt över hundra verk. På
styrbordssidan, lite längre bort, ligger trafiksepareringszonerna, ”motorvägen” för den tunga sjö‐
trafiken från Engelska kanalen till de stora nordsjöhamnarna. De jättestora containerfartygen i 400
meters‐klassen fyller farlederna, lastade högt över däck med plåtlådor fyllda med alla våra

konsumtionsvaror från Fjärran Östern. När vi kommer lite längre norrut är havet översållat av platt‐
formarna för gasutvinning.

Radarbild måndag kväll. ”The London Array” syns uppe om babord.

Etappen upp mot Texel ger oss motvind, så det lär bli motorgång hela vägen. Vindstyrkan är ganska
måttlig, med en kortvarig puff på 10 m/sek under tisdag eftermiddag. Eftersom vinden ligger på
nordost, håller vi oss ganska nära belgiska kusten för att få lite sjölä och bekvämare gång. Nu i
kvällningen vaggas vi till sömns (de som inte har vakten, gudbevars) av den måttliga sjögången.
Hälsningar / Kapten Sören

