Logg från Älva
Datum: 2014-11-16
Elevloggare: Liam och Ludvig G
Personalloggare: Ingela
Position: 30’ 18,051 N 9’ 59,935 W
Segelsättning: samtliga förutom jagare och bredfock
Fart: 6,8 fög/knop
Kurs: 265
Beräknad ankomst till nästa hamn cirka 2 dygn
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: 10 m/s

Elevlogg:
Hej, idag har vi varit vid en av fiskehamnarna i Agadir. Där vi fick se ungefär 3-400
fiskebåtar i alla storlekar. Efter mycket om och men så släppte Bengt och Ingela oss fria
så vi fick spendera våra sista dirhams. Klockan 13.00 så lättade vi ankar och satte kurs
mot Graciosa. efter en stund fick vi vinden rätt och tillräckligt med vind för att segla, just
nu är vinden kraftigare så vi dunkar fram T/S tvålkopp i hela 7 knop. Hon går även
mycket stadigare med segel än för maskin.

Personallogg:

Hejsan. Idag har jag fått äran att skriva logg och det känns ärofyllt att få vara med på denna segling
nu med Mt13 och en jättefin besättning. Det är skönt att komma med på seglingen när alla rutiner
har satt sig och de flesta har fått ”sjöben”.
Idag bestämde vi oss för att låta dagens lektioner vara i Freinet-anda. D v s gå ut i verkligheten och se
på fiskemarknaden och fiskebåtarna i Agadir. Som vanligt nyttigt att se andra människors villkor för
överlevnad, tror ingen blev sugen på att arbeta på någon av fiskebåtarna vi såg idag.
Efter att vi deklarerat ut ur Marocko vid 13-tiden med en stor publikskara på kajen, kunde vi snart
börja göra oss redo för segelsättning. Eleverna fick dra i tampar så de blev svettiga och röda i
händerna. Men upp kom seglen och Älva blir ståtlig och tyst när hon seglar mot La Graciosa. Efter en
god middag har lugnet verkligen lagt sig även om det gungar en del och vinden friskar i. Enda
problemet är att det kanske går lite för fort, vi ska ju segla i två dygn tänkte vi.

