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Elevlogg:  

 

Hej! 

Dagens huvudevent var vår marinbiologiexkursion. Efter att ha ätit frukost och städat begav 

vi oss till busstationen. Vi åkte 15 min till den strand som ligger närmast staden.  

Undersökningen utförde vi på vågbrytaren som bestod utav sten.  Tillskillnad från tidigare 

undersökningar så var det här en hårdbottenundersökning och inte en mjukbotten. Tyvärr var 

det ganska artfattigt och vi fann inte så många exotiska organismer. Senare ska vi undersöka 

en annan hårdbotten som inte är lika påverkad av människan som denna.  Vädret var inte så 

mysigt och så fort vi var klara åkte vi tillbaka in mot staden istället för att stanna och bada 

som vi planerat att göra. 



 

 

 



På eftermiddagen hade vi fritid, några gick in till staden medan andra vilade ombord.  Från 

hamnen där vi ligger kan man ta spårvagnen upp till den gamla delen av Santa Cruz, vilket 

några gjorde.  Det var väldigt spanskt bland annat är det siesta fram till 17 vilket gjorde att få 

affärer och caféer var öppna. Arkitekturen var också väldigt fin, det fanns många färgglada 

hus och fina kyrkor. 

 

 

Hejdå! 

Personallogg:   
Vi i personalen fick tyvärr inte följa med på hårdbottenexkursionen för vi hade saker att göra 

ombord. Vi har ägnat dagen åt att få klart allt inför morgondagen då vi ska lämna Santa Cruz 

och segla vidare mot Porto Santo. 

Vi har reparerat ett av stagen på bogsprötet som var skadat men nu är det ordnat och är i 

fullgott skick igen. Vi har bunkrat diesel så att vi har bränsle nog för att ta oss till Azorerna. 

Rutten är planerad och vårt nästa ben är 290 nautiska mil och förväntas ta tre dygn. Om vädret 

tillåter kommer vi att stanna till under lördagen på Selvagem, cirka halvvägs till Madeira. Jag 

har aldrig besökt Selvagem tidigare och ser verkligen fram emot det. Jag ser även fram emot 

att få segla med denna sköna klass. Alla är glada och taggade på segling och det känns 

jättekul. 



/Krister 


