
Logg från Älva  

Datum: 8/12-2018 

Elevloggare: Victor och Alexander 

Personalloggare: Jakob Thuresson 

Position: Gran Tarajal, Fuerteventura 

Segelsättning: N/A 

Fart: N/A 

Kurs: N/A 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/12 

Planerat datum för att segla vidare: 10/12 

Väder: Strålande sol, +25 grader, svalkande vindpustar från höger 

Elevlogg:  
Hej!  

Dagen startades normalt med en frukost 07:15 där vi strax därefter la till i hamnen som vi puttrat 

runt utanför i några timmar för att kunna lägga till i dagsljus! Efter vi lagt till var det dags för en 

ordentlig städning för att det inte skulle börja mögla här inne. Matrester på golvet, fulla 

papperskorgar och tomma pappersrullar, ja, så som det kan bli när runt trettio personer lever på 

Älva. Vi hoppade nämligen över den normala vardagliga städningen igår för att vi skulle hinna med 

allt som gårdagen erbjöd, så idag la vi lite extra kärlek på städningen!  

Efter en alltid lika god lunch så var det dags för en guidning ledd av några elever i MBV16 där en 

rundvandring med information av historia, kultur och marina arter som avslutades med en snorkling 

här på Fuerteventura berättades. Visste ni att alla Spaniens kändaste gatumålare träffades just här i 

Gran Tarajal 2015 för att skapa konst på stadens väggar? Eller visste ni att den Portugisiska 

örlogsmanetens ibland dödliga tentakler kan vara 70 meter långa och kan driva iland här? Ni kan vara 

lugna, allt vi såg var bara kristallklart vatten och diverse fiskarter. Den bästa snorklingen hittills med 

andra ord, otroligt lärorikt och vackert att få uppleva något sådant. Under snorklingen delade vi upp 

oss i par där det paret som hittade flest arter fick varsin glass, där vinnande par hittade 27 olika arter! 

Efter snorklingen begav vi oss hem för att äta middag och efter det få lite fritid för att upptäcka 

staden på egen hand. Skola på en lördag blir inte jobbig i den här miljön! 

Hoppas ni haft en lika bra dag som oss, även om ni kanske har det lite mörkare och kallare! 

 



 

 



 

Personallogg: 
Jag får börja med att göra en snabb presentation av mig själv då jag normalt sett har en annan 

arbetsplats. Mitt namn är Jakob Thuresson och arbetar som båtman (arbetstiteln på oss som kör 

lotsbåt) på västkusten i vanliga fall men har tagit chansen att få segla med Älva ner till värmen. Ett 

fantastiskt koncept som gör mig själv smått avundsjuk att jag inte fick uppleva det under min 

gymnasietid. Jag gick KY-utbildningen på skolan 2010 och nu har jag fått privilegiet att segla med 

under några veckor. 

Vi ankom Gran Tarajal strax efter frukost och efter vi var väl förtöjda körde vi rutinen rent skepp. Vi 

färskar av hela utsidan och insidan fejas skinande ren. Efter lunchen gick eleverna iväg för dagens 

guidning och vi i besättningen fortsatte med det dagliga underhållet ombord. Landström kopplas och 

vatten ansluts så vår generator och watermaker får vila tills vi avgår igen. Sedan passade vi på att 

skrubba av utsidan på skrovet från tidigare hamnars fenderskav. Dagen avslutades med lax,potatis 

med sandefjordsmör till middag som våra eminenta kock tillsammans med byssalaget tillagat. Livet 

ombord är härligt! 

Fridens 

 

 

 


