
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2016-04-17  

Elevloggare: Isac och Evelina  

Position: N 37° 43,9’ W 25° 47,6’ 

Segelsättning: Inga 

Fart: 3,5 knop 

Kurs: 290° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: tisdag 2016-04-19 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Molnigt 

 

Elevlogg:  

Hej alla loggläsare!  

Dagen började som alla andra dagar här ombord. Frukost 07.15 och därefter den mycket 

uppskattade dagliga städningen. När alla städområdena var godkända kunde vi äntligen fokusera på 

annat. Dagen fortskred utan lektioner, men detta betyder inte att studierna uteblev. Efter gårdagens 

exkursion har vi nu allt material vi behöver för att skriva klart rapporterna som ska in till Lasse innan 

han lämnar oss på torsdag. Skrivandet tog därför en stor del av dagen, men självklart hanns även 

andra sysslor med. Solning på däck, en sista runda in till staden för införskaffande av sötsaker inför 

kvällens avgång till Horta, en simtur i havet, mm.  

Vid tvåtiden kom tillslut det regn som så länge synts på håll, dock tillsammans med något mycket 

oväntat. Springandes till båten kom ett antal elever pekandes mot andra sidan av det närmaste 

huset. Samtliga informerade om att en tromb befann sig där och övriga ombord begav sig iväg för att 

se denna. Väl på andra sidan av byggnaden gick den inte att missa. Mitt ute i den närmsta viken reste 

sig en hög, roterande pelare från havet till himlen. Detta var bland det coolaste vi sett hittills, men 

tyvärr syntes den dåligt på bild.  

Något som blev betydligt bättre på bild är dock Älva, som traditionsenligt avbildades på kajen där vi 

låg. Här på Azorerna är det nämligen en tradition att alla som kommer hit efter att ha korsat Atlanten 

målar båten eller båtens logga på kajen. Trots att vi inte kom över Atlanten kände vi ändå att Älvas 

konturer hörde hemma på kajen. Denna målning tog största delen av eftermiddagen att färdigställa 

och trots vissa tvivel om kvalitén till en början blev resultatet mycket lyckat. Det blev absolut den 

snyggaste på kajen, enligt oss.  



 

Klockan 18 var det sedan dags för avgång och majoriteten av klassen infann sig på däck för att hjälpa 

till. Losskastningen gick utmärkt och det dröjde inte länge förrän delfinerna kom på besök. Såväl 

Common dolphine som flasknosdelfin visade upp sig vilket var uppskattat. Allt som allt vart det en 

händelserik dag och det enda negativa var att vi nu tyvärr inte har wifi längre. Nu börjar klockan dock 

bli mycket och för oss som skriver är det dags att gå vila inför nattens vaktgång. 

Tack för oss! 

Evelina och Isac.  

 

Personallogg: 

Här har vi det riktigt bra. Idag så snyggade vi till på Älva med att pensla på lite färg på skrovet , man 

fick tidspress när mörka moln passerade ovanför oss.  Fick även fylla på vatten i båten, det var inte 

någon kubik vatten som gick åt, antingen är vi duktiga på att dricka vatten eller så är vi duktiga på att 

hålla oss rena. Man fick även passa på att köpa på sig lite smått och gott innan avfärd så nu hoppas 

jag att jag kommer klara mig.  Nu blir det att se på film med de andra innan man ska ut i det goa 

mörkret på vakt.  

 

Praktikant Jocke 


