
 

Logg från Älva  

Datum: 8/10-2014 

Elevloggare: Malin Lindelöf   

Personalloggare:  Annika Moe 

Position:  Nord 44* 54min Väst 006* 52min 

Segelsättning: storen och focken är botten revade sen är även stagfocken uppe  

Fart: 3 knop 

Kurs: 290* 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Söndag 

Väder: mulet, sydväst ca 10 m/s hög dyning ca 4-5m 

 

 

Elevlogg: 

Ännu en dag till havs! 

 Idag är en sådan dag då det ej har hänt speciellt mycket. Vi går framåt och det gungar, precis 

som vanlig nu har vi börjat vänja oss med att saker flyger kors och tvärs igenom tid och rum;)  

Så långt ögat når ser vi bara hav, hav och mera hav. Inte en enda båt har synts till på hela 

dagen av våra vakter. Det är en häftig känsla! Vi och naturens krafter i ett. För att sysselsätta 

våra dagar till havs så erbjuds båda lektioner projekttid, FIFA och en liter tradition vi fått 

ombord när vi ha till havs, film kl 19. Då alla samlas och myser ihop. Igår blev de Titanic och 

ikväll blir det the blues Brothers. 

Vi har även testat på lite djuphavsfiske utan någon större fiskelycka men vi ser i alla fall lite 

havsulor som flyger lite här och där. 

Glödande nyheter!! Nu har jag fått ny information, vi har nyss slagit och styr nu mer sydväst 

och siktar in oss på Vigo, Spanien. 

I natt blir det en lång natt för våra vaktlag då det nämligen är vaktlagsbyte detta innebär att 

vissa av våra tappra kamrater får lite sömn och vakt i 4-timmars pass istället för 2-

timmarspass som det brukar vara men vi stöttar och pushar varandra så vi alla ska gå med 

ett leende på läpparna och gå och lägga oss och vara nöjda med dagen! Det är ju så, efter 

sex dagar till havs börjar humöret tryta och dessutom med vågor som slår dygnet om så blir 



det inte allt för mycket sömn, men vi försöker göra det bästa av situationen och hjälpa 

varandra att förstå äventyret vi är ute på och komma ihåg att njuta av detta! 

Vi ses era landkrabbor! Skepp och hoj ☺ 

P.S tre dagar i rad har vi fått sällskap, se bilderna. D.S 



 

 



 

 

 

LÄRARLOGG: 

Hej och hå vilka sjömän vi är! 

Eleverna har fått nytta av sina jongleringslektioner i ettan under denna överfart. ☺ Skulle ett 

glas eller en tallrik få fart när skeppet rullar fångar någon galant upp den i andra änden. 

Studierna, som kommit lite på efterkälken för några efter flera sjösjukedygn, börjar ta fart 

igen. Tappra är de, våra matroser.  Vi har följts av två svarta måsar idag (ja det är säkert 

någon art sjöfågel i alla fall), men nu har de lämnat oss och vi viker av mot väst för att runda 

Spaniens nordvästra hörn. I byssan vankas dessert, då det är sista kvällen innan vaktbyte. Nu 

håller vi bara tummarna för att Björn och jag hinner med vårt flyg på lördag. Vi räknar dock 

inte med det… Nåja, så är det när man är i händerna på vädrets makter. Lite spänning det 

också.  

Ha det bra, vi ses snart 

Annika Ankan Moe 

 



 


