Logg från Älva
Datum: 29 Januari
Elevloggare: Lina Nordqvist
Personalloggare: Kapten Jan
Position: N 32° 29 min V 16° 54 min
Segelsättning: Går för motor
Fart: 5,1 knop
Kurs: 195
Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon
Planerat datum för att segla vidare: ”Seglar” redan
Väder: Solen skiner dock är det lite moln i vägen för denna sol, men vi är glada ändå.

Elevlogg:
Här på Älva har vi just lämnat hamnen, en förvånansvärt snabb avresa från Madeira. Ett faktum som
kan förklaras av att vi elever blivit så fantastiskt duktiga på att segla och har full förståelse för alla
termer och sysslor som där hör till. Dock så kan det rimligtvis förklaras av att besättningen ger oss
elever enklare uppgifter: som att kvajla en tross, att helt enkelt rulla ihop ett rep.
Blandade känslor uttrycktes när vi idag lämnade Funchal, en vacker stad med både härliga fruktstånd
med de mest konstiga genmodifierade frukter, målningar och gatukonst på otippade platser samt
tyska kryssningsturister myllrande på gatorna. Att få njuta av solen, glass och resturanger har vi nog
alla uppskattat, men att få resa iväg till en ny ö, en ny stad vinner över den lilla sorg som känns över
att lämna Madeira.
Idag har vi elever utfört våra vanliga morgonrutiner: vakna, frukost, städning samt en kollektiv
pluggstund för alla elever i förberedelse inför kommande slutredovisning. Sedan drog medparten in
till staden, detta för att för att säga hejdå till Madeira, köpa nödvändigheter som oftast består av
godis och rena kläder (detta både för vår egen och de andras trivsel på båten) samt göra de sista
nödvändiga enkäterna. Klockan fyra möttes vi på båten för att räkna in oss alla och lyckligtvis nog var
vi alla med på båten och ingen lämnades ensam kvar på ön. Klockan fyra ”kastade vi ankar”, något
som senare informerades om att vi inte alls behövde göra då vi inte hade legat för ankare, och vi
satte åter kurs mot kanarieöarna.

Befälhavarlogg:
I morse fick jag dagstidningen var Älva var presenterad i en hel sida. Var ju trevligt att visa lite våran
verksamhet i den lokala pressen. Reportagen var visserligen på portugisiska så inte kunde man ju
själv förstå så mycket men jag såg nog till att reportern skulle få all fakta rätt under den gåriga
intervjun. I alla fall har vi haft mycket publik på kajen varje dag och ofta har man fått svara på frågor
om fartyget och skolan.

Avgång var planerad senare i eftermiddag och innan det skulle det göras sjöklart ombord. Agenten
samt dagstidningens, sjömanskyrkans och turistbyråns representanter kom ännu ner till kajen och
önska oss en god seglats. När lotsen var ombord var det bara att kasta loss och åka iväg.
I hamnen låg en gammal bekant till mig, ett kryssningsfartyg var jag jobbade som styrman för 15 år
sedan. Körde då i Sydkinesiska Havet mellan Hong Kong, Da Nang, Haikou, Ha Long Bay, Sanya,
Singapore…. Exotiska namn från fjärranöstern. Min goda kollega var fortfarande kapten ombord,
honom hade jag inte heller sätt sedan dess. Vinkade hej till honom och vi båda tutade till varandra
med tyfonen så hela hamnen ekade! Det var ett trevligt kort träff som väkte goda minnen. Världen är
liten. Men tiden går.
Väderleket lovade inge höjdare segling men senare på kvällen vid vaktskiftet satte vi alla segel ändå.
Vi gör nu mellan 2,5 till 4 knop. Vinden fyller ibland seglen bra, ibland inte just alls. På lördagen skulle
vinden avta ytterligare men hoppas på vi kommer under segel en bit närmare La Palma innan vi blir
tvungna att starta motorn för att behålla tidtabellen. Får se hur det blir.
Passerar här det 275 meter långa Norwegian Spirit.

Kapten Jan

