
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 26 januari 2022 

Elevloggare: Kerstin, Ronja och Valdemar  

Personalloggare:  Sören 

Position: Förtöjda i Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon 27 januari kl 16.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal fredag morgon 

Väder: Svalt på morgnarna, ett par regnskurar, men på det hela taget underbart 

 

 

Elevlogg:  
Skepp och hoj våra fans! 

Nu tar de riktiga coronabarnen över. Ni kanske undrar vad vi har gjort under dessa dagar. Vi som inte 

kunde åka ner på planerad tid pg. COVID. Under tiden resten av klassen har varit här så har vi gått 

igenom en blandning av ilska och sorg. Vi har idag inga tårar kvar att fälla och allt vi behöver är en 

kram men sådant går inte för sig här nere (med goda anledningar). 

Vår dag började kl. 9 på Arlanda flygplats. Ronja hade med sig olagliga vätepatroner men tullen 

verkade inte bry sig (det var patroner för flytvästar, helt lagligt). Planet lyfte kl. 11.35 mot Gran 

Canaria (GC som Lasse säger) där vi mellanlandade. Mellanlandningen gick mycket bra plus att Ronjas 

väska var den tredje som kom ut (hon tyckte det var mycket viktigt att nämna). Det blev sedan en 

kaffepaus medan vi väntade att hoppa på nästa plan till Lanzarote. Det tog ca 45 min och sen hände 

det sjukaste någonsin, Valles väska kom först ut på bandet. Vi tog sedan en taxi till marinan där vi fick 

ett gott välkomnande (utan kramar såklart     ). Sen fick vi lite info om regler och även äta sen 

middag. Det var vår dag. 

Simma Lugnt / Kerstin, Ronja och Valle       

  

Personallogg:  
Härligt! Nu är vi äntligen fulltaliga! Som ni ser, är det våra nyanlända och efterlängtade som skrivit 

dagens logg. Och i morgon kastar vi loss! Tack vare att vi förlängt seglingen fem dagar skall vi nu ta 

igen allt vi förlorat, så vi ser jättemycket fram mot den fortsatta resan. 

 

Idag har jag hållit ett par lektioner i ämnet skeppsteknik och stabilitet. Hur kan man bedöma och 

mäta ett fartygs stabilitet? Vilka riskfaktorer finns att se upp med? Vad är GZ-kurva och metacenter-



höjd? Såna grejor. Jag tycker att det är ett spännande ämne, i synnerhet och man illustrerar med 

olyckor som inträffat. Tyvärr finns det ganska många att välja mellan. 

I den mån eleverna har haft ledigt är det förstås många som – med vederbörligt avstånd och mask – 

strosat på stan. Det är en väldig skillnad på munskyddskulturen här och hemma i Sverige. Hemma 

känner man sig ju som en avvikare och foliehatt även i den värsta trängsel om man har munskydd på 

sig. Här har alla mask, även utomhus. Och man kommer överhuvudtaget inte in i en butik om man är 

omaskerad. (Gå in på banken utan att vara maskerad – otänkbart!) 

Kvällsfriden lägger sig över båten. Byssalagets överraskning för dagen, sockerkaka med glass, är 

uppäten. Frånsett några som skall gå upp och gå brand- och säkerhetsronderna varje timme under 

natten, hoppas jag att alla får en lugn och ostörd sömn. I morgon blir det sjövakter och nattsegling 

söderut. 

Natti natti! 

Kapten Sören 

 

 

Så här glada var Ronja, Kerstin och Valle när de äntligen kom fram till Älva efter sin långa resa. 

  


