
 Logg från Älva 

Datum: 26/1 2014 

Elevloggare: Alexandra Karlsell och Maja Markiewicz 

Personalloggare: Lasse 

Position: La Gomera 

Segelsättning: Till kaj 

Fart: 0 knop 

Kurs: - grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Typ Onsdag 

Väder: soligt och en touch av asmycket vind  

Dagens logg 

Elevlogg: 

Hallo allihopa! 

 

Denna dag började tidigt för somliga av oss, redan 04.30 började vi göra iordning för avfärd till 

Gomera. Pillemasarna och Sextanterna var de vaktlag som gick upp tidigt medan Snusmumrikarna 

samt Mögtockarna fick vila ut. Vågorna skakade hela skeppet (seriously, allt låg huller om buller i 

Östermalm). Att sjösjukan slagit till märkte vi direkt vid lunch eftersom det för första gången inte var 

kö till maten.  

 
 

Sedan tittade även en efterlängtad sol fram vilket passade de sjösjuka bra eftersom de då kunde ligga 

och sola sig i friska luften. På eftermiddagen var det dags att ta ned de två segel vi hade uppe, 



Stagfock och Fock och sedan la vi till i Gomeras hamn, Valle Gran Rey. Snart därefter såg vissa till att 

bada medans andra jobbade hårt med hamnstädning.  

Vi har precis njutit av en faaaaantastisk middag; skagenröra, fläskfilé och chokladtryffel, som avslutar 

den första vaktperioden.  

Chokladsötahälsningar från Kaschellan och Yaya 

PS; vi glömde nämna den fantastiska soluppgången!

 

 

Besättningslogg: 

Hej igen 

Första dagen med sol och lite värme, härligt. Vi lämnade ett gråmulet La Palma bakom oss och reste 

rakt in i solen på Gomera. På grund av ogynnsam vindriktning så var vi tvungna att kasta om öarna El 

Hierro och Gomera i planen. 

Dagens vågor gjorde det ganska svårt att se några marina däggdjur, dock sågs en delfin på håll. 

Just nu är vi proppmätta efter en fantastisk trerätters avslutningsmiddag av byssagänget. Härligt att 

se sån aptit igen efter dagens väder. 

Imorgon kommer vi att bege oss ut på två vandringar, en ner i världens största lagerbladsurskog och 

en längs en bergskam och vidare ner i dalen. I övermorgon är det så dags för vår andra 

hårdbottenexkursion och snorkling. Eleverna ligger väl i fas med marinbiologin, inklusive rapporten, 

och jobbar på flitigt.  

Stämningen ombord är fortfarande på topp, alla hjälps åt och vi har det väldigt bra tillsammans. 

 

På återhörande 

Lasse 

 


