
Logg från Älva  

Datum:  19 februari 2016 

Elevloggare:  Daniel  

Personalloggare:  Janne 

Position:  Förtöjda i Puerto Vueltas, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare:  I morgon bitti 09.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Santa Cruz de Tenerife söndag förmiddag 

Väder:  Minst sagt växlande, sol ena stunden och ösregn nästa, frisk nordlig vind  

 

Elevlogg:  
Dagen D har åter kommit. Denna gång var det ett prov inplanerat, provet som vi pluggat dag och natt 

inför. Luften var stillastående timmarna innan starten, frukosten lika så då vi var i hamn. En städning 

utan motiv med blickarna spända i framtiden gjorde så att den sista timmen innan flög iväg. Sen kom 

det, ett utrop från besättningen som sa: ”nu kör vi.”. Utsprida över hela båten satt vi i tre timmar 

under bevakning av besättningen, regnet kom och gick medan syret konsumerades. Timmarna gick 

och sedan var det över, spänningen började släppa över lunch men det var lite senare som vi alla blev 

människor igen.  

Med morgonens panik ur vägen samlade vi krafter för att göra det som vi åkte ut för att göra från 

början, en biologisk exkursion på den marina faunan i hårdbottensmiljö. Efter ett kort taktiksnack 

satte klassen kurs mot stranden på andra sidan hamnen. Promenaden var kort och humöret hade 

återhämtat sig från tidigare, stranden undersöktes från topp till bott och på abundansen man fått ett 

mått. Men undersökningen blev inte enligt planen denna gången, inte nog med att kraftiga vågor höll 

alla i klasen förutom två ur vattnet så häller regn och rusk in från bergen och gjorde oss alla blöta, 

inte bara de som var i vattnet.  

När vi packat ihop allt igen drog vi tillbaka till Älva. Idag var nämligen en dag då man fick gå iland och 

äta, eller stanna på båten och få den som bjöds på där. Maten fyllde magen och kvällen bjöd på 

poledans för de som var manade eller spa för de som ville, allt detta ebbade ut i film. Just där sitter 

jag och ska strax ansluta med resten, så det finns bara en sak kvar att säga: Ses imorgon och vänliga 

hälsningar från Daniel.  

  



 

 

 



Personallogg:   
Hejsan, Janne här! 

Idag har jag suttit i maskin hela dagen. Vi har tätat ett läckage på värmeväxlaren. Allt gick väl.  

På kvällen gick jag iland. Här på Gomera är det väldigt fint, mycket gamla hippies :P 

Det är inte så långt att gå mellan byarna här i Valle Gran Ray, så jag promenerade till grannbyn och 

sedan tillbaka.  

Dagen har alltså varit lugn med både jobb och lite fritid.  

Det enda som varit på ostadigt humör det är vädret, med allt från regn till sol till blåst. 

Hoppas allt är bra hemma med snö och skidåkning. 

/Janne 


