Logg från Älva
Datum:
Elevloggare: Olivia Muhrbeck & Kalle Boss
Personalloggare: Petra Nyberg
Position: 60 M SSW om Agadir
Segelsättning: Stagfock, fock och storsegel
Fart: 4,5 knop
Kurs: 060
Beräknad ankomst till nästa hamn: i morgon kl 09.00
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Klart och svag vind

Elevlogg:
Tjabba!
Igår natt när de bästa från vaktlaget var på utkiken (Olivia, Kalle, Björn) så fick vi syn på en nödraket
mitt ute på havet. Vi blev väldigt oroliga så att vi till och med sprang ned för att väcka kaptenen som
genast kontakta MRCC (sjöräddningscentralen i Las Palmas) som skickade upp flygplan för att hitta
de nödställda. Samtidigt satte vi kurs i den riktning vi tidigare såg nödraketen. Någon båt i nöd
upptäcktes dock aldrig, så vi lär väl aldrig få veta om det var en okynnesraket eller en verklig olycka.
Under förmiddagen tog vi en paus från lektionerna för att stanna Älva mitt ute på Atlanten för att ta
en dopp. De var väldigt uppskattat och roligt. Idag fick vi för första gången syn på en havsskölpadda,
som många först trodde var skräp som flöt förbi haha.
Dagens guldstjärna går till Ludvig som åt upp 1kg lasagne efter middagen.

Personallogg:
Hej!
80 sjömil kvar på denna överfart mellan St Cruz de Tenerife och Agadir. Vilken fin segling vi haft,
visserligen en del motorsegling, men ändå. Sol och nästan plattvatten.
Nu vajar den Marockanska flaggan i sitt sejnfall uppe vid rånocken. En liten grön stjärna mitt på den
stora röda duken, nyanserna gör sig bra mot en klarblå himmel. Flaggans röda färg är så intensiv att
den nästan kan mäta sig med elevernas röda hud, vilken de tillskansat sig genom att, packade som
sillar, ligga insmorda i kokosdoftande grillolja uppe på däckshustaket.

Efter knappt en vecka har jag upptäckt ett mönster. Eleverna verkar vara av ett synnerligen välartat
släkte, vilka i rakt nedstigande led troligtvis härstammar från många av er, kära loggläsare.
Vi har det så bra så, och döm om rorgängarens förvåning när jag avslöjade vilken melodi som plötsligt
hoppat på mig och etsat sig fast i huvudet på mig; ”Är du vaken Lars?”
Nu är dagen slut och en stunds vila innan nattvakten kommer att göra gott. Kanske vaknar jag 23.30
utan Gullan Bornemark och hennes sons röster i huvudet.
Hälsningar Petra Nyberg, 2:e styrman.

