
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 12-3-2022 

Elevloggare: Arvid Rossby, Carl Berggren 

Personalloggare:  Morten Bendz 

Position: Santa Cruz, Teneriffa 

Väder: Strålande sol, varmt och lätt sydlig vind på eftermiddagen, bleke på förmiddagen 

 

Elevlogg:  
Jag, Arvid, har i princip stått i byssan hela dagen. Först frukost för att efter dagens första matte-

lektion och sen börja förbereda gazpacho till mitt jaktlags trerättersmiddag. Sen fortsatte jag med 

middag, då det vart oxfilé med klyftpotatis och rödvinssås. Utöver matlagning har jag fixat färdigt 

med mina navigationsuppgifter på bryggan.  

Även jag, Carl, har haft en intressant dag. Som många andra och Arvid har jag gjort klart mina 

övningar uppe i styrhytten, men även ägnat för mycket av min dyrbara tid på matte. Men på efter-

middagen fick jag och grabbarna en jättebra idé att dra och bada väldigt långt härifrån i en pool. 

Tyvärr så var det bara ett mindre hav då poolen hade saltvatten. Men jag och boysen hade det 

väldigt trevligt ändå och en badvakt vart väldigt imponerad över våra hopp. Sedan var det dags att gå 

den långa vägen hem till en jättegod middag lagad av Arvid och byssalaget. Nu ska även jag gå o lägga 

mig. Tack       

 

Personallogg:  
I likhet med Arvid och Carl tar jag mig friheten att bli lite personlig denna min sista kväll ombord. Jag 

har nu avverkat min första segling med Älva och förhoppningsvis inte den sista! Att få förmånen att 

jobba som besättning på denna skuta en månad i februari-mars och segla runt bland solindränkta 

kanarieöar när hemlandet är inbäddat i vinterkyla är inte alla förunnat       Jag har trivts oerhört bra 

ombord och kommer som sagt gärna tillbaka. Jobbet som andrestyrman har inneburit en väldigt bra 

blandning av vaktgång till sjöss, utbildning av elever, praktiskt arbete ombord, trevliga utflykter och 

möjlighet till lite egna aktiviteter på komplediga dagar och kvällar i mysiga hamnar. Skulle jag få 

önska så kanske några fler dygn till sjöss hade varit bra. Dels för egen del men inte minst för eleverna 

som fått lite för lite tid att praktisera sina navigationskunskaper tycker jag. Men… vilken fantastisk 

förmån att få ha skolgång på en segelskuta i spännande farvatten! 

Dagen har inneburit ganska mycket jobb med elevernas uppgifter i navigation och sjömanskap på 

bryggan men också syrning av ankaret för att bli av med rost. En sväng upp i fockmasten med klätter-

sugna elever i skymningen var ett fint avslut på dagen. 

Tack alla härliga elever, lärare och besättningskollegor för en fin månad! Jag kommer inte i likhet 

med elevloggarna att gå att och förmodligen sova gott på härliga minnen från vår seglats! 

Tack för mig! / Morten 



 
Bad boys på jakt efter bad. 

 

 
Ett relativt öde saltbad inte så långt från hamnen. 


