
Logg från Älva  

Datum: 22 februari 

Elevloggare: Simon och Noah 

Personalloggare: Kerstin  

Position: N29°05’ W013°25’ 

Segelsättning: - 

Fart: 7 knop 

Kurs: 185° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife, ikväll klockan 21:00 

Planerat datum för att segla vidare: 25/2 

Väder: Ökenhetta med viss disighet 

Elevlogg:  
Hej alla underbara föräldrar! 

Hoppas kylan där hemma biter riktigt ordentligt i era rosenröda kinder.  

Idag har vi varit på den underbara ön Graciosa. Innan vi åkte dit så inträffade de som absolut inte fick 

hända; det blev dåligt väder och utflykten höll på att ställas in. Som tur är hade vi vår underbara 

lärare Kerstin och Benke som kunde uppehålla oss med matematik- samt radarlektioner i toppklass 

medan vi väntade ut ovädret.  

Runt 11 tiden lönade sig våra böner och vinden mojnade! Vår underbara ”Skeppspappa” Robban var 

redo med ribben och körde oss in till efterlängtade Graciosa. Efter fyra superspännande ribbturer 

med befälhavare Robban kunde vi äntligen påbörja vår 7 kilometers långa ökenvandring, förbi strand 

efter strand och längtan efter ett svalkande dopp var extrem.  

De allra tappraste av eleverna valde en vandring istället för att kasta sig i det stora blå. Deras mål låg 

på hela 250 meter över havet, de skulle bestiga Peak Graciosa. Expeditionen visade sig vara lång, 

hård och svettig. När vi precis började tappa motivationen så kom våra räddare, supersöta 

ökenödlor!!! Efter det blev vi så glada att vi sprang hela vägen upp till toppen. Som grädde på moset 

blev vi överraskade med den utomordentliga utsikten över vår vackra Atlant. 



 

Nu väntade bara den långa vägen tillbaka till stranden där klassens klättrare fick avnjuta det helt 

fantastiska snorklingsparadiset med resten av eleverna i klassen. Dagens gassande sol visade sig vara 

starkare än vad vår solkräm klarade av. Det resulterade i att många löpte risken av att få solsting och 

var tvungna att skynda sig tillbaka till hamnen. Väl framme i hamnen var vår skeppspappa på hugget 

och räddade oss tillbaka till skeppet.  



 

Där avnjöts en fantastisk kyckling med ris lagad av vår skickliga kock Valle. 

Alla kom ombord och Älva började bege sig mot nya äventyr!  

Mvh Noah och Simon 

Personallogg: 
I morse var planen att ge oss av mot Graciosa redan klockan nio. Byssan hade fixat matlådorna redan 

igår så allt flöt på fint. Utom vinden, som bestämde sig för att friska i rejält där efter frukost. Det 

hade helt enkelt inte varit säkert att ge sig av, så vi fick raskt planera om. Lite besvikna blev vi såklart 

allesamman, men inga sura miner syntes hos våra härliga elever. Två lektioner på raken (Radar och 

matte) blev det för allihop, och sedan åt vi vår matsäck ombord. Men vid tolvtiden hade vinden 



mojnat tillräckligt så att vi kunde ge oss av, nio i taget. Förutom klassen och jag (Kerstin) följde 

styrman Eva, jungman Simon och jungman Felix med på utflykten. 

Efter lite provianterande i den lokala affären vandrade vi iväg på de typiska sand-vägarna som är de 

enda som finns här på Graciosa. Detta bland mycket annat lärde vi oss när vaktlag 2 höll en 

presentation om ön i morse för oss alla. 

 

Efter trekvarts vandring i omväxlande lös sand och lite bättre underlag var vi framme vid stranden. 

Halva gänget stannade där, medan andra halvan gick iväg för att bestiga berget vi ser rakt fram på 

bilden ovan, under ledning av Simon och Felix. 

Många av eleverna som var kvar snorklade och försökte ägna sig åt övningen ”Stalk-a-fish”. Den går 

ut på att man studerar en fisk och vad den sysslar med, vad den har för revir och annat eleverna har 

lärt sig om fiskars 

beteende under 

fem-tio minuter. 

Tyvärr var det 

väldigt grumligt i 

vattnet så det var 

svårt. Men en stor 

sjöborre såg de i 

alla fall, och en hel 

del fiskar. 

 



 

 

Solen sken, det var varmt och skönt och det blev en del badande och solande innan vi fick syn på 

andra halvan av klassen uppe på berget:  

 

På stranden fanns det tyvärr en hel del plastskräp, så Eva och jag initierade ett litet miljöprojekt. ”Alla 

plockar minst fem skräp med sig på väg tillbaka!” var uppmaningen. Utfallet var större än vad som 

syns på bilden, för många slängde sitt skräp direkt i en papperskorg. Så med min skrytbild gick det 

sådär… Men en hel del fick vi med oss i alla fall! 

 



 

Tillbaka på båten har vi ätit en god middag, och nu ser några på film, andra sover och många pluggar 

eller spelar kort. Precis nu kommer en uppmaning, hela vaktlag 2 och 4 ska upp på däck! Det betyder 

att vi närmar oss Arrecife, vi kommer att komma dit redan ikväll. 

 

På återhörande! 

Hälsar Kerstin efter ”en vanlig dag på jobbet” (nästan  ) 


