Logg frå n Alva
Datum: 24/1
Elevloggare: Alwa
Personalloggare: Sören
Position: 30 M söder om Teneriffa
Segelsättning: Kl 16 bärgade vi bredfocken, nu motorgång
Fart: 4 knop
Kurs: 270°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga på el Hierro 25/1 kl 08.30
Planerat datum för att segla vidare: 27/1
Väder:

Elevlogg:
Skepp och hoj alla landkrabbor!
Vi befinner oss nu någonstans mellan El Hierro och La Gomera. Dagen började med frukost och sedan
vakt med en otroligt vacker soluppgång. Sedan försvann det fina vädret och det var länge mulet.
Fram på eftermiddagen kom den efterlängtade solen tillbaka och gav oss lite glädje. I samband med
att solen kom fick vi även chansen att se delfiner. Deras hoppande lockade till sig en hop av
människor som ivrigt ville få med händelsen på film. Utöver delfinerna har dagen varit värdigt lugn till
skillnad från andra dagar. Mycket självstudier och eget arbete i vaktlagen har varit det genomgående
temat. Dagen har även bjudit på lite fin segling med bredfocken men i och med att vi gick in bakom
vulkanen Teide avtog vinden och resterande dela av färden mot El Hierro sker med enbart motor.
Imorgon bitti väntar tilläggning på El Hierro och efter det förberedelser inför vår andra
marinbiologiska undersökning.
Nu dags att krypa till kojs för att samla energi inför morgondagens äventyr!
God natt!
/Alwa

Personallogg:
När vi avgick från Las Palmas i går kväll, var vinden mycket svag, Men gammal dyning från avlägsna
blåsväder gjorde att vår gamla dam rullade ganska ordentligt. Ofta kan man råda bot på det genom
att ändra kurs 20-30°, men det hjälpte inte i det här fallet. Det var en egendomlig kors-sjö som kom
från två håll samtidigt. När vi gick på nordlig kurs rullade Älva, och när vi uppe vid nordudden girade
90° babord till rent västlig kurs, rullade hon lika mycket. Så det blev dåligt med sömnen för de flesta.
Först när vi kunde styra sydvästligt ner i sundet mellan Gran Canaria och Teneriffa började hon bete
sig lite anständigt. Och vid tretiden på natten kom vinden – exakt enligt prognos – så vi kunde sätta
bredfocken och stänga av maskin.
Om man tittar på väderkartorna (t ex passageweather.com), ser man tydligt hur nordostpassaden
accelererar i sunden mellan öarna, medan de höga bergen (framförallt Teide på Teneriffa) kastar
enorma läskuggor nedåt sydost. Så under natten och förmiddagen seglade vi med god vind ner förbi
Teneriffa. Mot sena eftermiddagen gled vi in vad jag vill kalla ”the Tenerife doldrums” söder om den
höga ön, så det var bara att giga upp bredfocken och fortsätta för motor mot El Hierro. En stilla kväll,
ljusen från byarna bland bergen på La Gomera glittrade i norr. En och annan delfin bröt den låga
dyningens sammetsyta och vid halvelvatiden steg månen blodröd upp rakt akteröver.
Hälsningar från Sören

