
Logg från Älva  

Datum:  2017-04-22 

Elevloggare:  Jonatan och Otto  

Personalloggare:  Matros Karin 

Position:  Till ankars vid Mumble Head 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Vi går in till Swansea i morgon eftermiddag 

Planerat datum för att segla vidare: …och seglar vidare mot Guernsey måndag eftermiddag 

Väder: Soligt och svag nordlig vind 

 

Elevlogg:  
Ohoj, alla landkrabbor! 

Idag har vi satt segel efter frukosten med stöd från motorn p.g.a ganska svag vind. Till lunch åt vi 

kycklingrullar med potatismos och flera goda såser, våra komplimanger till kocken!  Delfinerna och 

stora maneter har fortsatt följt med oss och solen har skinit till stora delar. Vi ankrade utanför 

Swansea och har därigenom inträtt i brittiska vatten.  Vi anlände strax efter 19. Nu har vi en fin 

kvällssol på däck. Nattvakterna har fått se mareld med delfiner.  Vi väntar spänt på att se vem som 

först blir sjösjuk .  Dagens lektioner har bestått av seglingsprojektet som pågår genom hela 

seglingen, dessutom har vi haft engelska där vi fick tid till att läsa våra böcker i förberedelse för 

bokringen.  Alla verkar ha det bra och mycket glada miner.  Till middag blev vi serverade fläskfilé i sås 

med potatis, sallad och b.l.a bearnaisesås.  Imorgon väntar pannkakor och tårta och vi slussar in till 

Swansea.  

Hälsningar Otto och Jonatan! 

 



 



 

 

Personallogg:  
Vi har avklarat första sjödygnet på resan, avslutat med ankring utanför Swansea. Det har varit väldigt 

lugnt så eleverna fick en mjukstart med bra möjligheter att lära sig styra och gå post. Vi lyckades 

sätta lite segel också som fick vara uppe under dagen. Vädret är fint, folk är på gott humör, många 



bra valskådningar, många olika valar, delfiner  (common dolphin) och en val som vi tror var en vikval, 

eventuellt, i alla fall var den stor. Vi såg också en säl samt många söta sjöfåglar, någon slags grissla 

samt många sulor. I natt ankarvakt. Nu fika.  

Hälsningar / Karin 


