
Logg frå n Ä lvå   

Datum: 27 januari 2023 

Elevloggare: Hilma och Sara  

Personalloggare: Sofia   

Position: - 

Planerat datum för att segla vidare: Under gång 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  28/1 

Väder: Soligt och klart, 5-7 m/s 

 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Efter frukosten med en något klumpig mannagrynsgröt, (och goda men något kompakta frallor 

bakade igår kväll av undertecknad) och en högst inspirerande morgonstädning, var det dags för SRC- 

prov. SRC-certifikat behövs för att vi ska få använda oss av VHF-radio.  

Efter detta kastade vi loss och började vår resa mot ön La Palma! Efter korvstroganoff-lunch som 

uppskattades starkt av såväl elever som besättning var det dags för egna studier och matematik-

lektioner i ett rullande schema. De som hade turen att vara uppe på däck vid rätt tillfälle fick chansen 

att se flera delfiner av arten striped dolphin som simmade och dök i vågorna kring båten. Man skulle 

nästan kunna tro att de ville visa upp sig för oss blivande marinbiologer!  

Vi har haft vinden rakt akterifrån sedan vi kastade loss, vilket lett till att vi gått för motor då Älvas 

segel inte är konstruerade för plattläns (segling med vinden rakt bakifrån). Det har också lett till att 

det inte gungat så mycket, till stor glädje för de mer känsliga. Efter en middag bestående av pasta 

pesto med kyckling och sallad med en trevlig dressing, ges nu ett tillfälle för frivillig pluggstuga och 

eventuellt en runda poker. 

 

Personallogg:  
Hej Hopp, idag kastade vi så loss för att bege oss till Tazacorte på La Palmas västra sida. För drygt ett 

år sen hade de ett vulkanutbrott inte långt ifrån hamnen vi ska ligga i och enligt de som varit där sen 

dess så ser man tydligt var lavan runnit och halva hus är täckta med stelnad lava. Det ska helt enkelt 

bli väldigt spännande att få komma dit för första gången (för mig) sen vulkanutbrottet. Tazacorte är 

nog en av mina favoriter som vi besöker under hela Älvas resa från Sverige och tillbaka. Det är något 

speciellt med att gå någon kilometer upp från hamnen till den lilla staden och sitta och dricka en juice 

med utsikt över hela Atlanten. La Palma är nämligen den absolut västligaste av öarna och nästa stopp 

västerut är Västindien. 



Idag hade eleverna som sagt prov och efter avgången satte jag mig och rättade proven. Resultatet är 

överlag väldigt bra. Det känns som att de har koll på det mesta och endast ett fåtal kommer behöva 

komplettera muntligt. Nu siktar vi in oss på skeppsteknik och stabilitet de närmaste dagarna. Det blir 

inte bara spännande för eleverna utan även för mig eftersom jag aldrig har haft just den delen av 

deras fartygsbefälskurs. Det var 13 år sen jag själv läste stabilitet så det blir onekligen bra repetition 

även för mig.  

Nu har jag precis gått av min vakt och ser fram emot nybakad morotskaka och sen att gå och lägga 

mig.  

Hoppas ni har det fint därhemma. Här har vi det bra. =) 

 

 



 


