
Logg från Älva  

Datum:  12 mars 2016 

Elevloggare:  Anders Åsell  

Personalloggare:  Stefan 

Position: Förtöjda i Puerto de Tazacorte 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kväll 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Valle Gran Rey, La Gomera, måndag morgon 

Väder: Varmt och skönt, men halvmulet 

 

Elevlogg:  Hej loggen. I dag har vi haft en dag till kaj. Då har vi haft lektioner i ledarskap. Vi har en 

mycket bra lärare i detta ämne. Man får lära sig mycket i hur man agera som ledare i grupp. Vi har 

fått uppgifter som vi skulle diskutera i grupper. Vi fick fem olika scenarion att jobba med, det blev 

olika bra lösningar som grupper kom fram till. I övrigt har det vart ett riktigt äventyr där man får lära 

sig mycket om sjömanskap och arbeta i vaktlag. Fair winds     

 

Ett par vykort från bananmetropolen Tazacorte: 

 



 

Personallogg:   
Hej igen, Stefan här. 

Idag har vi i besättningen fortsatt med underhållet av fartyget. Ankarspelet har Kapten Sören kämpat 

med då en låskrans hade fastnat i öppet läge, men det fixade han lätt med sin lilla verktygslåda, glada 

humör och en svets. Styrhytten och babords bryggdäckslejdare har fått lite ny lack på sig av tack vare 

ett par glada kollegor, det blev lite knasigt då de två inte synkade slipning och lackning så att 

slipdamm från den ena fastnade i lacken hos den andre, men det blev ganska bra i alla fall. 

Maskinrummet har jag knappt vågat gå ner i idag, men jag vet att vår förträffliga maskinist Erik har 

haft fullt upp med att fixa en manometer till brandpumpen och få bort lite slagvatten ur kölsvinet. 

Själv har jag brottats med två stycken slacka och envisa vantskruvar till fockvanten hela dagen. Jag 

lyckades till slut få loss allt och sträcka upp vanten igen, känns stabilt! Men höjdpunkten idag måste 

ha varit trefikat då Kapten Sören bjöd på mandelkakor. Allt gott! Rigg-Stefan 


