
Logg från Älva  

Datum: 2015-04-24  

Elevloggare: Ludvig Palmheden   

Personalloggare:  Mikael 

Position: N 53o E 38o 

Segelsättning: Nästan fulla segel, bort sett från klyvarna. 

Fart: 5-6 knop 

Kurs: 030o 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 maj 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Moln med skymtar av sol. 

 

Elevlogg:  
Ja må hon leva! Orden som klingade i mässan under frukosten då hela båten sjöng för Clara-Filippa 

som fyller 19 år idag. Istället för flagg har vi nu hissat seglen och efter en lyckad bunkring en kurs mot 

Grönland (även om vår destination är England). 

        ”Vindarna vänder” och vi gjorde verkligen rätt val att åka idag! Vad då rätt val? Jo, för idag kan vi 

pricka av två nya valarter på vår lista över del valar vi har sätt. Som de Marinbiologer vi är så har 

dessa nycklats: Pilot Whale och Stripped Dolphin! Det är fina fisken. 

       Det vågar på bra här och jag skulle säga att man är rätt vågad om man ska gå ut på däck, men 

däck blir senare. Nu väntar vi alla på tårta och så även jag. 



Ha det gött och fortsätt simma! 

 

Personallogg:   
 

Hej alla Loggläsare där hemma.  

Idag sattes åter segel mot en ny hamn och vi lämnar Azorerna sakta men säkert bakom oss. Vi 

började dagen med att bunkra inför det längsta benet på denna resa, en resa som flera har sett 

framemot inklusive mig själv. På eftermiddagen så hade Frazze fartygsbefälsutbildning med eleverna 

där de fick lära sig allt om väjningsregler (19 st). Jag själv får vänta med min undervisning tills 

imorgon och då drar vi igång med olika typer av Bevis.  

Just nu verkar alla vara inne i sina egna världar och det gungar lite så det är ganska svårt att skriva. 

Hoppas ni alla har det bra hemma så hörs vi senare. 

//Mikael  


