
Logg	från	A� lva	 

Datum:  20/4-2016 

Elevloggare:  Lukas och Agnes  

Personalloggare: Lasse 

Position: Faial 

Segelsättning: ingen 

Fart: 0 knop 

Kurs: ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5-2016 

Planerat datum för att segla vidare: 23/4-2016 

Väder: Sol och moln 

 

Elevlogg:  

Dagen började med en tidigare frukost än vanligt. Klockan 6.45 gick alla ombord upp för att 

efter städning åka iväg på valsafari. Väl framme fick vi först information om alla valar och 

delfiner som vi hade möjlighet att få se innan det var dags att åka ut. Efter uppdelning i två 

stora ribbar la vi loss och började ta oss ut på valvatten. Under fyra timmar fick vi se flera 

individer av valar och delfiner plus en mängd fåglar. Sillval och Risso delfiner var de arter vi 

hade turen att få se. Efter hemkomst väntade en lunch i form av ugnspannkaka. Efter en lång 

utflykt gick lunchen åt och det lär vara första tillfället som det inte blev kvar några rester. 

Resten av dagen har många valt att arbeta med sin rapport i marinbiologi som ska vara inne 

senare ikväll. Några har även varit ute på stan och bunkrat snacks och godis innan 

tolvdagarsseglingen. Vid middagen passade även Lasse på att säga hej då till klassen 

eftersom han sticker tidigt imorgon bitti. Vår nya kapten Thomas mönstrade även ombord 

vid slutet av middagen. Vi återgår nu till vårt rapportskrivande och ser fram emot brunchen 

och sovmorgonen imorgon.  

 

Tack och hej leverpastej!   

PS. Vi lägger in lite bilder från valsafarit ☺



 

 



 

 

 

Personallogg:   
 

Hej för sista gången på den här resan. 

Valsafarin i morse blev en riktigt fin upplevelse med flera sillvalar (fenvalar) på nära håll. Sillvalen (på 

bilden), upp till 25 m lång, är den näst största valen efter blåval. Riktigt mäktigt att se!  Den andra 

bilden visar några gulnäbbade liror, en vanlig havsfågel på de här breddgraderna. 

Elevernas jobbar för fulla muggar med marinbiologirapporten som ska vara klar ikväll eftersom jag vill 

ha med den hem. De har jobbat på bra med allt arbete ombord, studier, byssan, vaktgång etc. 

Gruppen har fungerat hur bra som helst, både internt och med besättningen. 

Imorgon lämnar jag klassen, besättningen och Älva för den här gången. Det har varit en fantastisk 

resa där vi fått uppleva mycket saker tillsammans, allt ifrån hårdbottenundersökningar, delfiner och 

valar, till riktigt gungigt hav med en del sjösjuka men också alltid glada miner. Sällan har jag upplevt 

en så konfliktfri resa som denna, allt har fungerat utan gnissel, det har hela tiden varit glada miner 

och hjälpsamma händer. Tack Mb13a och besättningen för en oförglömlig resa! 

Lasse 


