Logg frå n Alva
Datum: 24/5-2014
Elevloggare: Erik Lind
Personalloggare: Lasse
Position: Uddevalla
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad avgång: Tisdag em.
Väder: Blå himmel med enstaka moln
Dagens logg:

Elevlogg:
Vi anlände till Uddevalla vid lunchtid(lokaltid) till en strålande soligt västkust stad. Vår tilläggnings
plats är vid en liten äng omgiven av hus, det första som slog oss var att det var fullt med
hästtransporter, ägare och hästarna så klart. Frågan restes snabbt huruvida vi skulle ge dem en salut
med skeppshornet för att skrämma livet ur de stackars djuren. Detta blev nedröstat från höge ort,
trots protester. Efter en tids tilläggande och rännande på däck beslutade byssan att det var dags att
äta en efterlängtad lunch som bestod av välsmakande paj. Mitt under vårt stillsamma ätande
anlände den till kvällen väntade Mikael. Efter att lunchen ätits gavs order om ”rent skepp”(alla ytor
skall skina, alla saker ska vara undanplockade och fönstren putsade). Som belöning blev det tillåtet
att besöka de mer centrala delarna av Uddevalla och som råttor från ett sjunkande skepp skingrades
eleverna åt alla håll. Detta lämnade Älva lugnt och fridfullt med bara ett par enstaka elever kvar
pluggandes, knoppande och solande, som en helt vanlig dag på Älva.
Nu har vi ätit en utsökt Fläskfilé Áfrikana, vi är för tillfället i full gång med att förbereda
morgondagen. Nu ska en hel drös med skepps kamrater iväg för att se på fotboll på den lokala
sportsbaren och vi som är kvar kommer att fortsätta vara inne i slömode.
Med vänlig hälsning//Erik och resten av MB12b.

Besättningslogg:
Hej
Min sista logg för den här gången, imorgon åker jag hem till Stockholm igen. Vi anlände till Uddevalla
vid 11-tiden idag. Här kommer eleverna att göra sin brandutbildning på måndag och tisdag, här sker
även lärarbyte. Micke kom ombord idag och kommer att undervisa eleverna i fysik, fr.a. meteorologi.
Det känns som resan verkligen gått i marinbiologins tecken, med besök på marinbiologiska
institutioner i Portsmouth, Yerseke och Tjärnö. Vi har även besökt Nordsjöakvariet i Hirtshals och de
två fantastiska öarna, Helgoland. Jag känner mig verkligen nöjd med vad vi har uträttat under min två
veckor ombord på Älva. Det beror såklart på en fantastisk besättning och duktiga, ambitiösa och
intresserade elever. Ikväll är det dags för inlämning av elevernas slutliga mjukbottenrapport. Med
tanke på deras otroliga arbetsinsats så är förväntningarna väldigt höga.
Stort tack till alla som gjort denna resa till vad den blev, besättningen, eleverna, min kollega Eva.
Jag ser redan fram emot nästa års segling med Mb12b!

Lasse

