
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 9/12 

Elevloggare:  Irmeli och Sol  

Personalloggare:  Max, lättmatros 

Position: N 28°09´  W 013° 51´ 

Planerat datum för att segla vidare:  Vi lämnade Lanzarote på förmiddagen runt kl 10. Nu är vi på 

väg mot El Hierro 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Vi beräknas ankomma till El Hierro på lördag den 11/12 

Väder: Det blåser 13-15 m/s och hyfsat stora vågor. Till och från under dagen har solen spruckit 

igenom molnen. 

 

 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen med att göra den vanliga morgonstädningen lite annorlunda från tidigare i veckan 

då vi nu har bytt positioner med vakter och byssan. Efter städningen var helt klar började vi lägga loss 

från Lanzarote. Det gick hyfsat smidigt och när vi kommit ut en bit satte vi focken och stagfocken, sen 

dess har vi seglat hela vägen.  

Under dagen har det varit en hyfsad lugn dag på havet då över lag har alla mått bättre än första 

seglingen. Sen började det lida mot lunch och till lunch var det thaisoppa med nudlar och vitlöksbröd. 

Efter lunchen var det egenjobb med VHF.  

Till middagen fick vi dragen ko i tacobröd med grönsaker, vilket var supergott. Under middagen fick vi 

information var någonstans vi var och vad som kommer hända senare under kvällen/natten. Runt 

kl 19 gjorde vi en kontrollerad jipp vilket gick väldigt smidigt och bra. 

När seglen var fixade hade vi marinbiologilektion där vi fortsatte skriva på våran mjukbottensrapport. 

Efter det är det dags att gå och lägga sig. Under natten kommer vi även att stå vakt mellan 00-04 

(vårat vaktlag) under sen kväll/natt kommer vi även att sätta storseglet som kommer vara uppe hela 

natten. 

Eftersom vi är ute på vattnet har vi ingen täckning vilket gör att vi inte kan lägga in några bilder 

tyvärr     

 



Personallogg:  
Tjena alla där hemma! Jag heter Max och jobbar som maskinansvarig lättmatros ombord på Älva. Jag 

är även gammal elev från skolan och gick marinteknik i klassen MT14. Sedan augusti så jobbar jag 

ombord på Älva.  

Idag la vi ut från Arrecife efter morgonstädningen och när vi kom ut ur hamnområdet förberedde vi 

för att sätta focken och stagfocken. När vi hade satt de seglen skotade vi till slör för babordshalsar. 

Det har varit fin medvind och då gungar det inte så mycket trots att det blåser och går lite sjö. Det 

märks att eleverna varit lite mer ödmjuka till att bli sjösjuka och förberedde sig bättre med sjö-

sjukepiller och plåster, så det har varit mycket färre som har varit sjösjuka än så länge. Några elever 

har haft i ett trollingspö även denna dag och fick en liten skipperjack. Vid 19-tiden gjorde vi en 

kursändring och eftersom vi seglar betydde det av vi var tvungna att göra en jipp, så nu seglar vi för 

styrbordshalsar. 

Ha en det trevligt där hemma så hörs vi! 

Max Holmén 

 
Här är i alla fall en bild tagen av kapten från fördäck under eftermiddagen 

 

 


