Logg från Älva
Datum: 9 januari 2015
Elevloggare: Sofia Andrén
Personalloggare: Kapten Jan Rautawaara
Position: Santa Cruz de Tenerife
Segelsättning: Ingen
Fart: I hamn
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag morron
Planerat datum för att segla vidare: Lördag kväll
Väder: Växlande molnighet med en regnskur, 20 grader.

Elevlogg:
Hej allesammans!
Igår landade vi på södra Teneriffa, för att sedan ta en busstur till Santa Cruz där Älva för tillfället
ligger i hamn. Där blev vi bemötta med varma mackor av Albin, Adam och besättningen. Efter det
följdes en snabb genomgång av det viktigaste på fartyget innan den efterlängtade sömnen efter vår
flygresa.
Idag har vädret växlat från strålande solsken och en kraftig regnskur. Vi har tillbringat en stor del av
dagen i land för att upptäcka Teneriffa och möta spanjorer. Under vår segling kommer vi gå ut i de
olika städerna och observera och intervjua människor och få svar på våra sociologiska frågor, om
bland annat migration, genus och kriminalitet.
Nu är alla ganska trötta och en del är solbrända, samtidigt som alla är utspridda över Älva.
Tack o hej, skepp o hoj!
Från oss på Älva, till er alla.
Hoppas ni har haft en lika härlig dag som vi.
Vid datorn, Sofia.

Personallogg:
Efter fyra års äventyrande på världshaven var det dags för mig att komma tillbaka till Älva en liten
sväng. Var verkligen trevligt att se bekanta och nya ansikten samt se hur Älva var väl så underhållen
och redo för en ny seglats. Nu idag har det varit fullt upp för oss besättningen att ta proviant och
bunkers och göra de sista förberedelserna innan avgång som skall vara i morron eftermiddag. På
förmiddagen blir det att gå igenom säkerhetsövningar med eleverna samt instruera om
sjövaktsrutiner och segelstationer.
Vädret ser inte segelmässigt så bra ut, vinden kommer att vara emot oss hela vägen till Lanzarote så
det blir säkert att motorsegla. Men annars är allt väl ombord och vi ser alla fram emot att komma till
sjöss igen!
Kapten Jan

