
Logg från Älva  

Datum: 26/09 

Elevloggare: Oskar och Ida  

Personalloggare:  Lasse 

Position:  45˚52.828’ N 8˚27,879’ W 

Planerat datum för att segla vidare:  - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder: Sol och moln blandat med regn. Det blåser 8-10m/s 

 

 

Elevlogg:  
Vi började med att äta frukost 07:15 som vanligt. Därefter städades hela fartyget. Sedan började 

lektionerna klockan 09:00. De lektioner vi hade idag var FB (Fartygsbefäl) och MB (Marinbiologi). I 

fartygsbefäl går vi igenom vad vi behöver kunna inför kustskepparprovet. Under marinbiologi-

lektionen fortsatte vi skriva på våra marinbiologirapporter från exkursionen i Roscoff där vi jobbade i 

våra vaktlag.  

Till lunch serverades korv stroganoff och till middag serverades bakad potatis med tonfiskröra. 

Eftersom en både en elev och vår mentor fyller år så bjöds det på bakad äpplepaj efter middagen.  

Just nu befinner vi oss mitt i Biscayabukten och är framme i Vigo om ca 24 timmar. Idag såg vi inga 

delfiner och dagen har generellt varit ganska lugn. Vågorna är större än tidigare dagar och flera 

elever har blivit sjösjuka. 

Dagen har inte varit så händelserik. De flesta eleverna är trötta och samlar energi inför sina vaktpass. 

Vi hoppas på en fortsatt härlig resa under morgondagen. 

Med vänliga hälsningar Älva, Oskar och Ida. 



 

       

Personallogg:  
Förutom de vanliga rutinerna ombord så har det inte hänt så mycket idag. Eleverna har jobbat på bra 

med sina mjukbottenrapporter, allt ifrån att artbestämma organismerna de hittade till att börja 

skriva själva rapporten.  

Det har varit ganska dåligt med varelser på och i havet, endast några havssulor och liror har siktats. Vi 

har bra fart ner mot Vigo och målet är att hinna dit före fredag då det enligt prognoserna ska komma 

lite tuffare väder. Just nu har vi en halvvind på ca 10 m/s, vilket gör att Älva gungar så där lite behag-

ligt i vågorna. Vi har tre segel uppe, stagfocken, focken och storen samtidigt som vi stödkör lite med 

maskin för att få rätt fart. 

När det gäller valar hade jag hoppats på att sikta någon idag, kanske blir det imorgon. Vi borde ligga i 

ett bra stråk för att stöta på någon. 

När vi kommer fram till Vigo så kommer vi bland annat att besöka ett forskningscenter för delfiner 

och valar. Dessutom har de även ett marinbiologiskt center där, vi får se om vi har möjlighet att 

besöka dem med. 

Ha det gott därhemma, för det har vi! 

Lasse 


