
Logg	från	A� lva	 

Datum: 21/4/16   

Elevloggare:  Alina&Joachim   

Personalloggare:  David 

Position: Kajen i Horta 

Segelsättning: Ingen 

Fart: Ingen 

Kurs: Ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5/16 

Planerat datum för att segla vidare: 23/4/16 

Väder: Växlande molnighet med sol, sval kväll 

 

Elevlogg:  

Dagen började med en skön sovmorgon tillsammans med en fantastisk brunch gjord av byssan. 

Brunchen bestod utav pannkakor samt äggröra med fläsk. Lasse lämnade Älva igår så idag var vi 

lärarlösa vilket gjorde att vi fick göra vilka aktiviteter vi ville. Ett alternativ var att åka över till Pico, 

som är grannön och den minsta ön av azorerna. Den här möjligheten utnyttjade ett tiotal elever som 

åkte med färjan över. Vaktlag D åkte till Pico för att spela in deras valfria projekt som ska bli en 

dokumentärfilm av azorerna och vår resa. Andra åkte över för att uppleva öns miljöer samt att äta en 

glass. Alina, Sofia, Pontus och Hanna åkte taxi en bit från staden upp till en vandringled som gick 

längs kusten. De fyra elverna fick se vinoldingar som grundlades på 1500-talet samt en fantastisk kust 

av svart lavasten. Erik, Catarina, Vidar, Isac och Clara åkte till en grotta för en guidad tur. Hela ön 

består av lavasten vilket ger grottorna en speciell karaktär. Flera elever valde att stanna på Älva eller 

dra runt på Horta. En fin strand finns att besöka cirka 15 minuter från båten, här spenderades dagen 

av flera vilket gjorde att många elever förvandlades från människor till Rudolf med röda mulen. 

Victor och Joanna hoppade från de vackra klipporna och hade även de en fantastisk dag! 

På kvällen hade vaktlag C sin sociala aktivitet som är en del utav gymnasiearbetet. Deras aktivitet var 

lagtävlingar där de tre olika lagen blev behandlade olika bra då vaktlag Cs tema är Rättvisa i Världen. 

Exempelvis var en station frågesport där de olika fick olika svåra frågor beroende på vilket lag de 

tillhörde. Det lag som blev orättvist behandlat på ett negativt sätt fick frågor såsom” Vilket datum 

och år dog gustav den 2:a Adolf?” och fick springa sin del av stafetten i den djupaste sanden, medan 

den bäst behandlade laget fick frågor som ”Vilken fisk är Nemo?” och fick springa i vattenlinjen. 

Många i det sämre behandlade laget blev  arga och upprörda medan de väl behandlade bara 

skrattade och hade det bra. Jätteroligt tyckte vaktlag C som höll i aktiviteten. 



 

Hanna, Sofia och Pontus bland de gamla vinoldlingsmurarna(?)  

 

Pontus doing what he likes 





 

Alkoholfri öl efter en trevlig dag på Pico. Vidar äter en god matlåda som vi fick till middag. 

 

Personallogg:   
I dag har vi i besättningen underhållit båten, det har slipats rost bytts tampar och sett över riggen i 

maskin har man rensat sjövattenfilter och bytt bränslefilter inför överfarten till England om några 

dagar Eleverna har haft fridag som inleddes med en brunch där efter tog några färjan över till ön Pico 

medan några gick till stranden. Under kvällen hade dom social aktivitet med tema rättvisa i värden, 

vid återkomst till båten så hade vi en liten städ stund då båten hade lämnats vind för våg. I morgon 

blir det en bussutflykt för eleverna och vi i besättningen fortsätter våra förberedelser inför avgång.  

Styrman Grönberg 


