
Logg från Älva  

Datum: 29/2 

Elevloggare: Anton och Kristian  

Personalloggare:  Kock-Catarina 

Position: 28°11.6’N 015°44.8’ W, Utanför Gran Canaria 

Segelsättning: Storen, fock och yttre klyvare 

Fart: 4 knop 

Kurs: 265° 

Planerat datum för att segla vidare: Avfärd vid lunch 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2/3 

Väder:  

Lätt molnighet, 8.8 m/s nordostlig, 18° C, låg sjö och dyning 

Elevlogg:  
Halloj 

Dagen startade som vanligt med frukost 07:15 och efter detta var det städning. Efter städningen var 

det dags för marinbiologi och fartygsbefäl. Marinbiologin fortsatte med gårdagens artbestämmande 

och skrivande på rapporten medan fartygsbefälet handlade om stabilitet på sjön och MARPOL 

(marine pollution). Efter lunch förberedde vi oss för avgång mot La Gomera och resan skulle kunna ta 

ca: 1 dygn, men vi ska segla lite långsamt på den vind vi har, spana valar mellan Teneriffa och La 

Gomera och förhoppningsvis stanna och bada, så det kommer ta lite längre tid.  

Sjövakterna fortsatte på som vanligt och några tursamma klasskamrater såg en Rizzo delfin och en 

stor mörk okänd fena. Spekulerades om detta kunde vara en späckhuggare men inte ens Lasse kunde 

tyda mer av bara en fena. Till middagen serverades det kött och sötpotatis med bearnaisesås. Under 

middagen delades det även ut ”presenter” (saker som glömts framme)till några lyckligt lottade som 

vid nästa ankomst kommer få putsa mässing. Efter middagen var det dags för segelsättning och 

storsegel, fock och yttreklyvare blev satta. I skrivande stund har film sats på och belysning sänkts till 

en mysig nivå. I natt sker det andra vaktbytet och ”The Plastics” tackar för denna veckas 

loggskrivande. Imorgon får ni höra från vaktlaget ”Piratklubben”.  

Tack o hej leverpastej! 



  

Personallogg:  
Hej Catarina kock ombord här på Älva, idag efter lunch lämnade vi Gran Canaria för färd mot La 

Gomera. Byssalaget avslutade med en god middag bestående av fläskfile,sötpotatis och egenslagen 

bearneisås samt lite olika sorters god sallad. Under tiden som de diskade och stökade undan, satt 

resten av lagen upp seglen. Så nu får vi en trevlig tur inatt mot en ny hamn, med spännande 

studiebesök och så hoppas vi på sol. 

Tack och Gonatt från Byssan   



 

 

 

 


