
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  07/11-21 

Elevloggare:  William och Leo 

Personalloggare:  Kapten Stefan Alvå 

Position:  Las Palmas Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare:  09/11 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  10/11 

Väder:  22 grader varmt, soligt och nordostliga vindar 

 

 

Elevlogg:  

Dagen började kl 05:00 på Arlanda där vi 

samlades för att gemensamt checka in. 

Därefter väntade vi på att få borda vårt 

flygplan. Klockan 09:20 gick vi ombord på 

flygplanet och väntade på att vi skulle lyfta. Vi 

flög i ungefär 5 och en halv timme och sedan 

var vi framme. Efter det så hoppade vi på 

bussen som skulle ta oss till flygplatsen. Där 

stod vi i kö för att visa våra spanska 

hälsodeklarationer och därefter hämta vårt 

bagage. Vi gick runt och letade efter 

bussterminalen en stund och till slut hittade vi 

den. Vi tog en buss som skulle ta oss till Las 

Palmas. I Las Palmas hoppade vi av bussen och 

gick ett par minuter till Älva. När vi kom fram 

kändes det som hemma. Besättningen 

berättade då lite kortfattat om Älva och 

därefter fick vi äta mat. Det var kyckling med 

ris, det var väldigt gott. När vi hade ätit klart så 

fick de som hade byssan (köket) diska och 

städa. Sedan så berättade de hur nattvakten 

skulle gå till och vilka regler vi har ombord och 

på land. Därefter fick vissa fritid och andra 

skulle ut på nattvakten.    

 

 



 

       

Personallogg:  
Hej, mitt namn är Stefan och jag jobbar heltid som kapten här ombord på segelfartyget Älva. Nu är vi 

äntligen tillbaka till vår vanliga seglingsrutt här nere bland de Makaronesiska öarna utanför Afrikas 

kust. Här brukar vi segla runt under vinterhalvåret innan vi sätter kurs norrut mot ögruppen Azorerna 

och sedan hem igen lagom till juni och studenutspringet i Stocksund.  

Här nere ska denna klass få segla mellan Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro, Teneriffa, La Gomera och 

slutligen tillbaka hit till Las Palmas/Gran Canaria. På grund av vulkanaktiviteten på La Palma har vi 

valt att undvika den ön, jordskreden känns över alla öar. 

  



På färden kan delfiner i bogsvallet och Grindvalar som ligger och solar på vattenytan i sundet mellan 

Teneriffa och La Gomera garanteras. En och annan havssköldpadda glider nog förbi och en hel del 

soliga dagar. Flygfiskar som skjuter fram mellan vågorna och om vi har tur så kanske vi lyckas fånga 

en tonfisk eller två.  

Nu börjar nästa resa, och på tisdag halar vi alla fall och styvhalar alla skot för att ta vinden mot 

Fuerteventuras södra udde och sedan upp mot marina Rubicon på Lanzarote. 

Allt gott, Kapten Stefan 

 

 

Från vänster: 2-styrman Catrin, 1-styrman Sofia, fartygskock Catarina, lättmatros Max, matros 

Robert, lättmatros Alva och kapten Stefan 

 



 

 

 


