
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  20 februari 2022 

Elevloggare:  Sofie & Hedda 

Personalloggare:  Lättmatros Max 

Position:  Mellan Teneriffa och Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:   Måndag eftermiddag 

Väder: Soligt, blåsigt, stora vågor 

 

 

 

Elevlogg:  

Hej hej! Idag har vi kastat loss från Gran Canaria och påbörjat vår första resa, med siktet inställt på 

El Hierro! 

Efter morgonstädningen hjälpte halva klassen besättningen att kasta loss, medan andra hälften hade 

marinbiologilektion. Vi möttes av ett något dramatiskt hav med stora vågor. Inte långt efter vår resas 

start. Därefter har vi avlöst varandra med att hänga över relingen och lösa av vakter uppe på däck. 

Det har varit stålande sol hela dagen och underbar temperatur ute. Kul att vara i väg på den första 

resan. Vi har haft ett gäng riktiga kämpar i Byssan. Några tappra själar som trots stor sjö slitit på och 

lagat gudomligt god mat! Humöret är glatt och vi har fått se både delfiner och bläckfiskar. 

Soliga hälsningar från oss alla på Älva!  

 

Personallogg: 

Hallå alla där hemma! Jag heter Max och går som lättmatros och maskinansvarig ombord på Älva. 

Tidigare, har jag också studerat på Marina läroverket på deras marintekniska linje, MT. 

 

Idag så har vi lämnat hamnen i Las Palmas och satt kurs mot La Restinga på El Hierro. Vi gick norr om 

Gran Canaria, vilket innebar att vi behövde stampa fram i lite motsjö innan vi kunde runda Gran 

Canarias nord västra udde och sätta stor, fock och stagfocks segel. För att sedan gå ner på en mer 

sydlig kurs. Eftersom Älva rullar och gungar väldigt mycket när hon inte har segel upp, är hon väldigt 

bra på att skörda offer för sjösjuka. Efter segelsättningen som gick väldigt smidigt och fort, så har vi 

haft superhärlig segling. Själv satte jag upp en hängmatta och låg och njöt av solen under min frivakt. 

Byssan har också gjort ett kanonjobb med att få fram superschysst käk.  

 

 



 

Så ska det se ut!       
 

  


