
Logg från Älva 
Datum: 1/2 

Elevloggare: Egon Detthoff & Hedda Bothin  

Personalloggare: Lasse 

Position: N 28⁰48’54 W 014⁰58,798 

Segelsättning: Mesan, Focken, Stagfocken och inre klyvare 

Fart: 4,4 knop 

Kurs: 091⁰ 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon eftermiddag 

Väder: regnigt och mulet 

Dagens logg 

Elevlogg: 

Idag har det inte hänt någonting speciellt. Segel sattes efter frukost och vi såg ett tecken på liv under 

dagen i form av en fiskmås. En delfin kan också ha setts, så vi hoppas att vi inte är helt ensamma här 

ute. Vädret varierar mellan regn och sol så idag spenderade vi en hel del tid på att göra klart våra 

marinbiologirapporter. De dagliga rutinerna flyter på som vanligt, frukost, lunch och middag 

serverades. Men vi har slut på sallad, till allas stora besvikelse. Eftersom vi fick en så stjärnklar natt så 

har Madeleine börjat med stjärnskådning, och spenderade några timmar med att observera den 

otroligt klara stjärnhimmeln. 

 Vår kära klasskamrat och dagens loggskribent Hedda, har tagit på sig den ärbara uppgiften att baka 

muffins till hela besättningen. Vilket troligen behövdes under denna rätt så ickehändelsefulla dag.  



 

  

  

Besättningslogg: 

Hej igen 

Gårdagen bjöd på en hel del roligt för en marinbiolog. På förmiddagen kom vi in i sundet mellan 

Gomera och Teneriffa. Det är känt för sin stora population av grindvalar, totalt såg vi ca 20 stycken. 

Väl framme i sköldpaddsviken var vi knappt tio personer som snorklandes fick syn på Green Turtle 

(Falsk karettsköldpadda, den heter faktiskt så på svenska). 

Idag har vi haft lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl. Det enda marina livet vi sett idag är en trolig 

val som siktats av utkiken, och en stormfågel. 

Vädret har varit växlande med moln, sol och regn, dessutom ganska svalt. 

Just nu sitter ca 20 aktiva elever och jobbar med sina hårdbottenrapporter, härligt. 

Vi räknar med att komma fram till Playa Blanca på Lanzarote i morgon eftermiddag som blir sista 

stoppet innan Agadir i Marocko. I Playa Blanca sker även lärarbyte, Magnus och Lena kommer på 

måndag och jag lämnar Älva på tisdag. 

  

Over and out 

Lasse 

  

  

 


