
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  17 januari 2022 

Elevloggare: Filippa Nyman och Olivia Larsered 

Personalloggare:  Sören 

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 21 januari 2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  22 januari 2022 på eftermiddagen 

Väder: Molnigt och lite regnskurar 

 

 

Elevlogg:  
Hej alla där hemma!  

I vanlig ordning startade vi dagen med gemensam frukost. Till skillnad från den dagliga städningen 

begav sig elever och besättning ut på däck för att förbereda tilläggning i Arrecife, Lanzarote. Sören 

styrde Älva i vindöga, och därefter tog vi tillsammans ned samtliga segel. Vi passerade hamnen för 

att sedan lägga till i marinan som ligger längst in. Efter ankomst påbörjades storstädning av alla ut-

rymmen. Detta inkluderar däcket, som under seglatsen fyllts av sand från Sahara.  

Efter noggrann städning hann vi med engelska lektion innan vaktlag 1:s slutmiddag. Det serverades 

fajitas följt av en utomordentlig efterrätt beståendes av kardemumma-kladdkaka samt citronsorbet. 

Mycket utsökt! Ikväll/i natt/i morgon bitti väntar hamnvakt för vissa elever. De andra får njuta av en 

stilla natts sömn efter fyra nätter ute till havs. 

Filippa och Olivia med klass, lärare samt besättning önskar er alla en fantastisk kväll samt morgon-

dag. Vi hörs och syns! 

 

Personallogg: 
Nästan alltid är det nordostpassaden som härskar över de här farvattnen. Men under den senaste 

veckan har ett lågtryck legat parkerat över Azorerna och gett oss sydliga till ostsydostliga vindar kring 

Kanarieöarna. Det har fört med sig två saker. Dels har vi haft bra vind för att ligga och segla mellan 

Gran Canaria och de östra öarna, men långa slag åt nordost och sydväst. Dels har luften fyllts av ett 

gulaktigt dis som så småningom börjar kännas i halsen: mycket fin sand eller snarare damm från 

Sahara.  Men det har varit tre väldigt fina dygn av segling. Jag har brukat säga att det nästan inte går 

att kryssa med Älva, men jag får ta tillbaka. 

 



Inga lysande kryssvinklar kanske, men har vi bara skapligt med vind och gott om tid, så tar vi oss mot 

vinden. Bara i sundet mellan Lanzarote och Fuerteventura, Estrecho de Boycana, fick vi starta maskin 

och stödköra mot vinden för att komma igenom, annars har det varit härlig segling. 

 

Och nu ligger vi alltså tryggt förtöjda i marinan här i Arrecife. Fortfarande en del sand i luften, men 

inom de närmaste dagarna skall ostvinden ge med sig. 

Hälsningar Från kapten Sören 

 

 

Hårt hemskotade motorseglar vi genom Estrecho de Boycana, magister Viktor på utkik 

 



 

Ribben kör före in till marinan med två elever som skall ta emot trossarna 


