
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-19 

Personalloggare: Kapten Stefan 

Elevloggare: Kaspar och Ivar 

Väder:  Växlande molnighet    

Position: Puerto De La Luz/ Las Palmas, Gran Canaria 

Temperatur:  26 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-21 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan! 

I natt så anlände vi till Las Palmas vid 23-tiden med flyg, med mellanlandning i Barcelona. Därifrån 

satte vi oss på bussen mot Älva som ligger mitt i hamnen. Direkt fick vi en snabb säkerhetsgenom-

gång och en macka innan det var läggdags, detta gällde dock endast de som inte var tvungna att stå 

nattvakt. Som tur var så fick vi en timmes sovmorgon innan dagen drog igång. 

Efter frukosten så var det dags att städa och vi blev indelade efter våra vaktlag och sen drog städ-

ningen igång. Därefter var det dags för den så kallade förtrogenhetsutbildningen. Under den fick vi 

alla lära oss om båten, allt från säkerhet till var man tvättar sina kläder. Det tog ganska lång tid att gå 

igenom allt i värmen men till slut blev det lunch, väldigt efterlängtad köttfärssås och spagetti. 

Efter lunchen fick vi testa så att allas flytvästar fungerade som de ska, ställa in dem och kontrollera så 

att alla lampor fungerar. Vi fick även en genomgång om hur livflottarna fungerar. Sen var det dags att 

dela in klassen på alla Älvas segel, där vi i grupp fick lära oss om hur seglen fungerar. Vi fick också 

testa på att kvaila rep, vilket många märkte var svårare än det såg ut.  

Efter alla genomgångar av Älva var det tillslut dags för egen tid där vi också fick möjligheten att kliva i 

land! Detta var mycket uppskattat, i land kunde man äta glass, gå till den mycket fina stranden och 

bada o sola, eller bara njuta av den spektakulära spanska stadsmiljön. Efter det fick vi middag, 

mycket god fisk och potatis med tillbehör, mums.  

Hälsningar Ivar och Kaspar. 

Här är några bilder: 



 

Personallogg:  
Hej! Ja nu äntligen är vi tillbaka till vår 

normala seglingsrutt här runt Kanarie-

öarna under hösten, vintern och våren, 

innan vi sedan vänder hemåt igen så vi 

hinner hem till Stocksund lagom till 

studenten där i juni. 

Vi i besättningen har alltid mycket att 

göra om dagarna för att hålla skeppet i 

skick, både utvändigt på däck och uppe 

i riggen, men också inomhus så att alla 

system ombord fungerar. Idag har vi 

inte hunnit annat är att utbilda 

eleverna och provianterat råvaror inför 

resan, men imorgon fortsätter under-

hållet av fartyget. Två segel är bland 

annat lite skadade efter förra resan 

efter att de hamnade i en lokal storm, 

så hoppas kunna säkra dessa inför 

denna resa, stormasten ska få ett nytt 

fall också.  



Om två dagar lägger vi ut och kommer tyvärr att ha motvind hela vägen över till Lanzarote och 

hamnen Marina Rubicon. Vi planerar att segla ner till Fuerteventuras södra udde och sedan ta lä upp 

för maskin, vi får se hur prognosen hinner ändras. 

Bästa hälsningar, Kapten Stefan Alvå 

 

 

Från höger: Vilma, lättmatros, Catharina, fartygskock, Alva, lättmatros, Victor, 2:e styrman. Robert, 

matros, Bengt, överstyrman och Stefan, kapten. 

 
 

 


