
Logg från Älva  

Datum: 2016-04-22   

Elevloggare: Vidar och Sofia  

Personalloggare:  Thomas 

Position: Horta 

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2016-05-05 

Planerat datum för att segla vidare: 2016-04-23 eftermiddag 

Väder: molnigt och lite regn 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Nu sitter vi här mätta och belåtna efter en hel vegansk trerätters middag. I enlighet med vaktlagets 

tema ekologisk hållbarhet var middagen vegansk med en god efterrätt bestående utav Azorisk frukt.  

Imorse gav vi oss iväg på en guidad busstur av ön. Vår guide Fred hade inte bara hår som en gud utan 

även kunskaper som kan mäta sig med den allsmäktige. Resan förgylldes utav hans goda kunskaper 

samt roliga historier om ön. 

 

Vi började med att få en fin utsikt över hamnen och himlen var någorlunda blå. Ju högre upp vi kom 

desto mer moln hopade sig. När vi kom upp till den kända ”caldeiran” var sikten nästan obefintlig. 

Det vi skulle sett var en vulkankrater högst upp på ön.  Vi åkte vidare för att gå en kortare 

vandringsled ner mot havet.  Under vandringen såg vi många träd och fick en fin utsikt över havet. Vi 

kom ner till havet och sandstranden med svart lavasand. Tyvärr blåste det så mycket att sanden flög i 

luften och stack som nålar i huden. Vi åt vår lunchmatsäck i lä vid en lekpark istället. Efter lunchen 

åkte vi vidare mot en känd fyr där vädret tog oss med storm. Efter en tid vid fyren återvände en blöt 

och nöjd klass till bussen för att återvända hemåt. Våra hjältar kom hem till båten mörbultade och 

utsargade, men efter en vegansk middag så återvände krafterna hos klassen och nu är stämningen 

bättre än någonsin på båten. Vi har även lyckats plocka på oss ett flertal extra kilo på båten då stora 

delar utav klassen börjar bli orolig för sockerbrist på den stundande tolvdagarsseglingen. 



 

  



Personallogg:   
 

Vi är nu redo att segla vidare imorgon vid lunchtid. 

Jag som skriver heter Thomas och har löst av kapten Jan. Det har varit en regnig dag, vädret växlar 

ofta här på Azorerna. Idag har vi tagit ombord proviant och sett till det sista inför avseglingen. Vädret 

ser lovande ut för de närmsta dagarna, prognoserna längre fram är ingen mening med att titta på 

eftersom de säkert kommer att ändras. 

Jag har varit på Horta ett antal gånger och känner det ungefär som att komma till Kalmar, men jag 

kommer ihåg hur det kändes de första två gångerna. Vi kom då från Karibien och hade alltså haft en 

lång resa och så ligger där ön utslängd mitt i Atlanten men är ändå så vanlig. Om man går ett kvarter 

upp från hamnen så kan man lika gärna vara i en stad mitt i landet trots att närmsta land söderut är 

Antarktis. En märklig känsla. Känns som om befolkningen vänder ryggen till denna stora tomhet. 

Portugal betraktar Azorerna som en provins i landet men 150 landmil bort. 

Nu ser vi fram mot resan till England, beräknad seglingstid är 11 dygn. 

 

 


