
	Logg	från	A� lva	 

Datum: 5/3-2019 

Elevloggare: Fredrik, Noah och Alice. 

Personalloggare: Bengt 

Position: Tazacorte, La Palma 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 7/3 kväll 

Planerat datum för att segla vidare: 7/3 morgon 

Väder: Sol, halvklart, nästan vindstilla. 

Elevlogg:  

Hej alla läsare! 

Dagen började som vilken annan dag som helst, men med en liten twist. Det var nämligen Fabians 19 

års dag. Han kände verkligen en allvarlig lycka, som han hittills endast känt 18 gånger tidigare, då 

hans kära kamrater reste sig upp vid sin fastbrytning för att välsigna hans morgon med sång.  

Dagen fortsatte med en social aktivitet ledd av vaktlag fyra. Vi samlades efter frukost på kaj. Vi var 

alla spända över vad vaktlag 4 hade förberett åt oss, det visade sig att dem hade förberett ett par 

utmaningar. Hela aktiviteten avslutades med lite skräp plockning på stranden.  

Sedan begav vi oss tillbaka till fartyget för att förtära en lunch bestående av rester ifrån tidigare 

dagar. Vid denna tid fick vi bära tydlig vittnesbörd om det lyxliv vi levt under Walles vägledning, då 

varje måltid var planerad med omsorg. Byssan överraskade oss dock med en kaka efter lunchen för 

att fira födelsedagsbarnet ytterligare. Kakan var förträfflig.  

Dagen fortsatte med lektioner i fartygsbefäl för att förbereda oss för det kommande VHF provet. 

Byssan bevisade sina kunskaper i köket ännu en gång till middagen med en förträfflig måltid 

bestående av lax och bulgur. Nu på kvällskvisten ska vi studera inför vårt VHF prov. 

Det var allt från oss, vi hälsar er en god morgondag fylld med spänning och äventyr. Tror dock att vår 

kommer vara betydligt mera spännande och äventyrligare.  

 

Kram från Fredrik, Noah och Alice. 

Personallogg: 

Hej jag heter Benke och är överstyrman ombord.  

Idag har det varit fullt upp med felsökning på en av våra watermakers, det är en maskin som 

tillverkar dricksvatten av havsvatten, vi har två stycken ombord och dessa maskiner kräver en del 

underhåll.  



Vi har även gjort en del målning för att hålla rosten borta, maskinerna kräver också sitt. Det gäller att 

hålla ordning på allt inför avgången mot La Gomera som blir senare under veckan men imorgon blir 

det rundvandring på ön och jag har fått i uppgift att hänga med och hjälpa Janne att hålla ordning 

men eleverna är snälla och duktiga så det ser jag fram emot. 

Hälsningar Benke 

 



 



 



 



 


