
Logg från Älva  

Datum:  2015-01-11 

Elevloggare:  Minora Bristedt  

Personalloggare:  Sofia Söderman 

Position:  N28°23’ W014°41,5’ 

Segelsättning:  Storseglet, focken och stagfocken  

Fart: 5,1 knop 

Kurs: 008° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2015-01-12 

Planerat datum för att segla vidare: 2015-01-13  

Väder:  Halvklart 

Elevlogg:  

Nu har vi kastat loss och begett oss ut på havet!! Livet på båten går i vågor skulle man kunna säga.  

Vågorna är höga och skeppet gungar på ordentligt. Svårt att hålla balansen när vi staplar oss fram. 22 

av 30 har ”matat fiskarna” så att säga, vissa mår sämre än andra. Men ni kan vara lugna vi är på 

bättringsvägen. De om står i byssan (köket) har det lite tuffare, svårt att undvika sjösjuka där, men 

som tur har vi vår duktiga kock Frida som hjälper oss i alla lägen.   

Stämningen på båten livades dock upp är vi såg delfiner hoppandes bredvid oss. Vi har även sett en 

Grindval, svårt att fånga på bild dock. 

För övrigt håller vi vakt, äter och sover ☺ 





 

 

 

Personallogg:  
Vi kom iväg några timmar före tänkt avgångstid igår. Att komma iväg i dagsljus och kunna hissa 

seglen innan det blev mörkt är alltid skönt ur en pedagogisk synvinkel men  tyvärr mådde ju många 

dåligt igår efter avgången. Likaså jag men efter universalmedicinen ”Sömn” så känns det som att de 

flesta är på banan igen.  Under 12-4-vakten nu på dagen så hade vi elever inne och styrde hela tiden. 

Det brukar vara något som är svårt att göra om man mår dåligt så det är ett tecken på att det börjar 

bli bättre.  Delfiner och Grindvalar har gjort att eleverna (och jag) i alla fall tillfälligt har fått upp 

humöret. Om en elev inte blir glad av att se delfiner då vet man att hen mår dåligt på riktigt. ;)  

För tillfället seglar vi med stöd av motorn och kryssar oss fram i motvind mot vårt mål, Arrecife på 

Lanzarote, där vi beräknas vara framme imorgon.  Den här dagen har ärligt talat varit ganska 

händelselös. Jag har gått runt och tittat till lite sjuklingar men i övrigt har det inte hänt så mycket. Det 

kan ju vara ganska skönt det också. 

Hoppas allt är bra där hemma. Här börjar det ordna upp sig. ☺ 

Sofia 

Styrman 


