
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-21 

Personalloggare:  Överstyrman Bengt 

Elevloggare: Anna och Joachim 

Väder:  Sol och vågigt 

Position: Någonstans mitt emellan Gran Canaria och Lanzarote 

Temperatur:  Cirkus 25 grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2021-10-22 

 

 

Elevlogg:  
Hej alla där hemma! 

Nu är vi äntligen ute och åker och vi fick till och med sätta upp några segel. Vi har sett ett fåtal 

delfiner och valar och skattar oss lyckliga att vi fått göra det såhär tidigt.  

Tyvärr har i princip hela klassen varit gröna i ansiktet idag. Vårt vaktlag har byssan fram till i morgon 

och vi har haft en minst sagt intressant dag med all matlagning och diskning. Vi fick täcka för andra 

medlemmar som låg utslagna någonstans på båten på grund av vågorna, men vi löste problemen 

genom att dra fram en högtalare vilket genast gjorde susen på stämningen. Vi serverade i vilket fall 

fisk till lunch och korvköttbullar i tomatsås till middag.  

Vi hade en genomgång med Benke i sjömanskap och fick lära oss om kompassen och hur den funge-

rar med hjälp av magnetism.  I morse fick vi också besök från Svenska konsulatet som var väldigt 

nyfikna på Älva. 

I övrigt har vi inte gjort så mycket annat än att ligga och driva runt på båten och på något vänster 

försöka vänja oss vid att fartyget nu gungar. 

Ha det gott! 

/Anna och Jocke 

 

 

 

 

 









 

 

Personallogg:  
Hej, jag heter Benke och är överstyrman samt maskinansvarig under den här resan på Älva. Jag är 

utbildad via Marina läroverket och har jobbat ombord i många år. Idag, strax efter frukost, lämnade 

vi Gran Canaria, Las Palmas. Rätt snart efter att vi kommit ut på öppna vatten fick eleverna sätta 

segel för första gången, närmare bestämt storen, focken och stagfocken. Eleverna har alltså börjat gå 

sjövakt och vi har under dagen sett både delfiner och val, vilket gjort gott för stämningen trots en del 

sjösjuka på vissa håll. Jag har även hållit lektion för de som varit på benen, bland annat i hur kom-

passen fungerar. Vi räknar med att vara framme på Lanzarote runt lunchtid imorgon 

Benke 


