
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27/1-2022 

Elevloggare: David Kjellberg & Albert Cederlund  

Personalloggare:  Lasse 

Position: Arreciffe 

Planerat datum för att segla vidare: 27/1-2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/1-2022 

Väder: Mulet med lite sol :P 

 

Elevlogg:  
Hej hopp alla fina fiskar. 

Idag har det äntligen hänt, vi har fått segla vidare mot nya äventyr!!!!! Otroligt efterlängtat och vi är 

mer taggade än någonsin. Dagen började som vanligt med en utomordentlig frukost med nybakade 

scones, mackor och gröt mm. Därefter en ordentlig städning för att ha det så fint som möjligt under 

vår seglats till Gran Tarajal.  

Innan vi kastade loss runt 16-tiden så hade vi lite eget plugg av VHF och radar samt lite eget fix och 

trix. När det väl var dags för avfärd klockan 16.00 tilldelades två vaktlag uppgifter att göra under 

losskastningen. Det var två personer som blev kvar på kaj för att lossa trossar, och blev därefter 

upplockade med ribben tillbaka till Älva.  

Vi gick för motor ett tag innan kapten gav order om att sätta segel. Dom flesta av oss skyndade iväg 

till våra segelstationer, medans andra låg och sov pga sjösjuka :p. Trots det fick vi vind i seglen och 

numera är vi i full fart på väg mot Gran Tarajal. Kvällen avrundas med en otroligt fin stjärnhimmel och 

trevligt umgänge. Slut       

       

Personallogg: 

Hej! 

Efter en hel dags resa kom jag och tre elever ner till Älva igår. Vi fick ett varmt välkomnande ombord 

av alla, som vanligt. Vi som kom ner har slängts mellan hopp och förtvivlan, nu åker vi, nej det blir 

inget, men kanske ändå, nej fast jo, nu finns det en ljusning. Till slut kom vi iväg, härligt. 

Vi förstår att alla på Älva har kämpat under en tid, men vilka härliga och positiva elever och fantastisk 

besättning vi kom ner till, underbart! 

Jag trodde inte det var möjligt att hålla avstånd på Älva när vi 40 personer ombord, men allt är väl-

ordnat och genomtänkt. Vi bär munskydd när vi är inne och när vi inte kan hålla avstånd, även ute. 



Måltiderna äter vi utspridda över hela fartyget, så jo, det går faktiskt att upprätthålla avstånd och 

utglesning av oss alla. 

Idag har vi förberett oss på avgång till Gran Tarajal på Fuerteventura. På förmiddagen fick vi som inte 

var med från början en förtrogenhetsutbildning. Eftermiddagen ägnade sig eleverna åt att plugga 

VHF och radar, vilket kommer att behövas då de kommer skriva prov i Fartygsbefäl klass VIII. 

Klockan 16 kastade vi loss och just nu har vi satt segel och går mot Gran Tarajal, det blåser ganska lite 

men vi har inte så långt dit. Vi räknar med att vara framme strax efter frukost imorgon. Vi kommer 

bara att stanna ett dygn där för att göra vi första hårdbottenexkursion och därefter tar vi sikte på La 

Restinga, El Hierro. 

Som marinbiolog ser jag mycket fram emot dagarna här nere, med alla intressanta marina djur och 

andra upplevelser. 

Vi har visserligen några restriktioner, men vi har det ändå bäst! 

Lasse 

 

 



 


