
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 07-03-2022 

Elevloggare: Hampus och Elliot 

Personalloggare:  Styrman Morten 

Position: Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 11 mars 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz, Teneriffa 12 mars 

Väder: Sol, 20 grader varmt, vind NNV 6-8 m/s och god sikt 

 

 

 

Elevlogg:  

Dagen startades till sjöss med dom vackra vyerna av ön Lanzarote på horisonten. Efter en god frukost 

inledes förberedelserna för att lägga till i hamn. Med vaktlag 1 och 4 på däck, som förberedde tros-

sarna som skulle användas, samt sjösatte ribbåten som sedan användes för att köra in 2 elever till 

kajen i förväg för att at emot förtöjningsgodset. När vi närmade oss vår förtöjningsplats var det dags 

för Älva att visa sin majestätiska tuta för att få de mindre båtarna att flytta på sig. Efter en proffsig 

förtöjning var det dags för ”Rent skepp” och alla utom byssan hjälpte till att skrubba däck ända fram 

till lunch, detta för att ta bort allt salt som vi dragit på oss till havs. 

Efter det inledes det en eftermiddag med studier och förberedelser för matteprov imorgon. Därefter 

var det dags för en smarrig middag där det bjöds på lövbiff med potatis vilket var väldigt uppskattat 

efter dagens hårda slit. När middagen var över dök det också upp överraskningar då Arvid köpt en 

vacker hatt till mig, Hampus! Nu får vi hoppas att det inte blir en alltför sen kväll för alla så att vi är 

utvilade inför provet. Imorgon är det upp till bevis för alla att visa sina kunskaper och se om vi kan 

behålla vårt rykte som Björns bästa klass       



 

Älva tryggt i hamn bland alla småbåtar 
 

 

Ett tappert gäng uppe på bredfocken 



Personallogg: 

Den riktigt fina överfarten från Las Palmas på Gran Canaria till Arrecife på Lanzarote avslutades med 

passage genom den trånga infarten och en snygg förtöjning i Marina de Lanzarote. Förtöjnings-

platsen några dagar framöver är långsides på en flytbrygga bland främst segelyachter och några 

intressanta katamaraner.  

Förutom rent skepp efter förtöjning ombeslogs båda klyvarna av vaktlag 1 medan övriga lag fixade 

lunch, tvättade ur repen från salt och beslog bermudaseglen. Efter väl utfört arbete blev belöningen 

riggklättring för de som ville. Väl säkrade, ibland med båda säkerhetslinorna samtidigt, klättrade 

eleverna runt bland rundhult och stående - såväl som löpande rigg. Hovfotograf Björn dokumen-

terade (tog bilder för logg m.m.) och eleverna tog ”selfies” för framtida användning på Instagram 

och Tinder (överhört av vakthavande besättningsman i riggen). 

Eftermiddagen bjöd på avslutande mattelektioner inför morgondagens prov och skeppsteknik under 

ledning av skeppare Stefan. För att rensa hjärnan från GZ-kurvor, metacenterhöjd såväl som 

asymptoter och gränsvärden gav sig några elever återigen upp i riggen under eftermiddagen. 

Dagen avslutas med goda nötrullader med ugnsstekt potatis och parmesanostsås samt studier i 

matte, skeppsteknik och radar. 

Vid pennan medan lugnet börjar lägga sig över T/S Älva, 

Morten 

 


