
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  8 feb 2020  

Elevloggare:  Niclas Säll, Michael Gross, Robert Kuba 

Personalloggare:  Dag 

Position:  Las Palmas, Gran Canaria 

Segelsättning:  Ej satt 

Fart:  0 

Kurs:  Till kaj 

Planerat datum för att segla vidare:  9 feb 2020  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  10 feb 2020 

Väder:  Ca 20 grader, växlande molnighet. 

 

 

Elevlogg:  
En uppskjuten resa är också en resa. 

Efter diverse strul med flygplan och förseningar, är vi i YH18 äntligen samlade igen. Glädjen var stor 

när klasskamrater, som ej sett varandra på upp till 8 dygn, äntligen fick återse varandra.  

Dagen började, en smula överraskande för de det gällde, redan 04:00 med att sitta hamnvakt. Tufft 

då man blir purrad, men fantastiskt att sitta på däck i atlantnatten med en kopp svart kaffe. 

I övrigt har det varit lugnt. Vi har bekantat oss med fartyget och fått information om en del rutiner. 

Stor förväntan finns i luften och alla ser fram emot morgondagens segling.  

De aktiviteter vi ägnat oss åt under dagen beskrivs bäst med bilder. Som höjdpunkter kan emellertid 

nämnas; vila, brottning, matlagning, musicerande och städning. 



 



Personallogg:  
Han är nästan två meter lång. Har kraftigt svart hår. Han är styrman på högsjöbogseraren Miguel de 

Cervantes. Han går mot vårt akterbygge med bestämda steg. Jag som står framför styrhytten känner 

lite oro över vad han egentligen vill. Nästan framme stannar han upp, pekar med hela armen mot 

den svenska flaggan som vajar vackert i solen och den svaga vinden. ZLATAN. ZLATAN IBRAHIMOVIC 

säger han med ett stort leende på läpparna. 

Hans engelska är ok. Han berättar om sin stora idol; Zlatan. Frågar om han kan få komma tillbaka i 

eftermiddag och titta på Älva. Såklart att han får det. Vi var nästan hela besättningen ombord på 

hans båt i förrgår. Väl ombord vill jag visa styrhytt, maskinrum och mässen. Han vill prata fotboll. 

Undrar om vi sett Zlatan i verkligheten. 

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Storföretagen, innovationskraften, unga människors 

möjligheter att plugga och göra det man brinner för. YH-utbildningen och Älva är bra exempel. I den 

unge och spanske styrmannens tankar finns dock mest världens bästa fotbollsspelare. Trots att han 

är svensk och trots att han spelar för Milan. Tänk om begåvningsreserven som sågar ner statyn i 

Malmö kunde förstå storheten i fotbollen och hos de som verkligen vill något. Som vågar gå sin egen 

väg. Kanske lite likt de 29 YH-elever som nu är ombord för att lära och uppleva sin dröm. Att vara en 

del av en besättning på ett stort segelfartyg ute på Atlanten. Nu när vi alla är på plats börjar både 

allvaret och allt det roliga. 

 

 
Flitiga matroser knackar rost i väntan på att sätta igång med förtrogenhetsutbildningen 


