
Logg	från	A� lva	 

Datum: 23/2   

Elevloggare: Karolina & Rasmus   

Personalloggare:  Tobbe           

Position: Liggandes till kaj Valle del Rey, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: 25 feb 

Väder:  Växlande molnigt, varmt, lätt bris 

 

Elevlogg:  

Hej hopp! 

 

Första heldagen på La Gomera.  

Dagen började som vanligt med frukost & städning, men det fattades en person ombord – vår kära, 

livserfarne & goa lärare Dag lämnade oss i morse. Den kommande veckan kommer vi att fortsatta 

kursen Crowd and Crises Management och dagen började med stor inriktning på denna kurs då det 

stod övningar på schemat. Vaktlagen roterade på följande fyra stationer:  

• Länsning av förliga inredningen med hjälp av brandpumpen i maskin.  

• Rökdykning – genomgång av procedurerna hur detta sker ombord & vi fick även prova 

rökdykardräkterna. 

• Nödstyrning 

• Uppstart & användning av nödaggregatet, vi kopplade även in fartygets dränkbara länspump 

till detta. 

Det var intressanta & bra övningar, vi är nu alla lite klokare & det tackar vi vår kära besättning för. 

Från fartyget ser vi flera härligt höga berg runtomkring oss, och bergsbestigningslustan tar lätt över. 

På en av dessa toppar står det längst ut ett ensamt litet träd, vilket man naturligtvis måste titta på 

lite närmare. Efter förmiddagens övningar ombord begav ett gäng av oss iväg. Med lite inledande 

uppvärmningsövningar genom de lokala odlingarna (en man pekade till slut ut vägen ut ur dessa med 

orden ”detta är ingen bra väg”) började vi vår bestigning. Jag vet inte exakt hur höga bergen omkring 

oss är, men vi uppskattar (med hjälp av ett armbandsurs höjdmätarfunktion) dem till cirka 600 

meter, ganska rakt upp. Uppenbarligen är vårt färdmål Trädet en ganska vanlig hållpunkt. Det finns 

en väl upptrampad stig upp, som visserligen är mycket väl gångbar, men dess slingrande upp längs 

det branta porösa berget gör den ändå till en upplevelse. Alla tog sig dock helskinnade upp och väl på 

plats fick vi en vidunderlig utsikt över havet och de stupande bergsidorna vid sidan.  Som vanligt inser 

man väl på toppen varför man startade uppstigningen överhuvudtaget. Ett glatt utpumpat gäng 

knatade till slut ner till fartyget och den väntande middagen med den härliga känslan av att uträttat 



ett gott dagsverke.  

De flesta i resten av klassen har spenderat eftermiddagen strosandes i den mysiga lilla byn och dess 

grannby som ligger en strandpromenad bort. Några är fortfarande i land och njuter av denna härliga 

ö medan ett antal har börjat kolla på film. Vakt & film kallar för vardera av oss så vi tackar för oss & 

hoppas att ni som läser även ni har det bra, vart det än må vara. 

/ Karolina & Rasmus 

 

Personallogg:  

Liggande till kaj på vackra La Gomera vaknade vi idag till stålande solsken. Dagens klädval shorts och 

t-shirt visade sig snabbt vara rätt så varmt och här och där kunde man under förmiddagen se 

kroppsfärger tona över från vinterblekt till välkokt-kräftrött. Äntligen. 

Förmiddagen gick i skyddstjänstens tecken. Som på alla fartyg är på Älva övningar i skyddstjänst 

obligatoriska att genomföra med vissa intervaller. Dessa krav omfattar ju givetvis enbart 

besättningen men våra elever kommer snart att vara besättningar och såsmåningom även föra befäl 

över fartyg på sina egna arbetsplatser. Snart kommer de också att driva egna övningar, något vi 

kommer att öva på de närmaste dagarna. Övningarna syftar bla till att göra oss mer bekanta med 

materielen och förfaranden vid olika typer av tillbud, något som gör agerandet vid en ev olycka 

snabbare och säkrare.   

Under eftermiddagen och kvällen har eleverna varit lediga och utforskat staden och omgivningarna i 

närheten, med en kort paus för en alldeles utsökt middag ombord bestående av pulled pork-wraps 

som byssalaget under fast handledning av vår excellenta kock Frida mycket uppskattat producerade.  

Nu är det kväll och nästan alla ombord har redan gått i bås. Snart är det put för oss alla utom 

hamnvakten som oförtrutet vakar över skeppet och dess sovande själars väl. I morgon far vi alla in 

emot inlandet för att besöka den vackra nationalparken, det skall bli spännande att se vad naturen 

har att bjuda på.  

På återhörande/ Tango Bertil  





 


