
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023/02/12 

Elevloggare: William Karlström  

Personalloggare:  Torun 

Position: Hamnen Santa Cruz 

Planerat datum för att segla vidare: 2023/02/12 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2023/02/13 

Väder:  - 

 

 

 

Elevlogg:  
Morgonen den 12:e februari. Första natten ombord på segelfartyget Älva. Mycket nya intryck för oss 

alla i klassen. Jag själv har ett par år till sjöss sedan innan. men även den mest sjösaliga blir snabbt 

omlagd till det mer ödmjuka. Det första man slås av är de beigefärgade masterna som ger grund till 

den mäktiga segelrigg vi ännu inte har fått hissa men med iver ser gemene man fram emot det. Även 

om jag själv är den motorintresserade typen kan jag inte skymma med att jag gott ser fram emot att 

få klättra upp i rån, som jag fick lära mig igår kväll vid hamnvakten att det är den mast som ligger 

tvärs och jämte fockmasten.  

Purrning 06:45 denna morgon och en mycket kunnig besättning stod ivern redo efter frukost för att 

ge oss den gedigna inskolning av fartyget vi behöver för att kunna fungera ombord ute till sjöss. I vår 

folkmun kallas detta för förtrogenhetsutbildning och det är inte för intet det trycks på vilka luckor 

som skall vara skalkade, vilken tvättmaskin som skall användas och var all LSA (Life Saving Appliances) 

utrustning finns. Sjukvårdsansvarig Madde tog oss från inredning mitt till verkstad och tvättstuga 

akteröver där vi väl möttes av maskinansvarige Max som gav oss en snabb genomgång av maskin-

rummet och dess system. Upp från maskinrummet till kommandobryggan väntade befälhavare 

Christoffer tillsammans med sin överstyrman Torun. Väl där uppe blev vi varse om fartygets GMDSS-

system. Det är den kravbild som satts upp av International Maritime Organisation (IMO) och den 

säger hur många radarapparater vi skall ha, vilken satellittelefoni som är aktuell för oss samt hur 

omfattande backupsystemet skall vara. Detta är endast ett axplock av det som ett vakthavande befäl 

skall hålla koll på och nu vid 11:35 avslutar jag denna logg för lunchen innan losskastning väntar.  

  



Personallogg: 
Hej hopp! 

Då var vi äntligen i väg igen. Denna gång med vuxenelever ombord. Samtliga visar mycket intresse för 

livet ombord och tar sig an alla uppgifter från städning till segelsättning med energi och glädje. 

Direkt när vi kastat loss körde vi igång med seglingsteori. Under seglingsteorin ställdes många kloka 

frågor. Ungefär mitt i lektionen hörde jag hur Madde ropar grindval och uppmanar alla att gå ut. En 

lite annorlunda bensträckare. Efter en liten stund kom det ännu fler individer. En av dem kom väldigt 

nära oss. 

Eftersom vädret var väldigt lugnt satte vi jagaren för att känna på att hissa lite segel. Jag tyckte det 

var väldigt roligt att få upp den eftersom vi använder den så sällan. När den var satt såg vi att den 

fyllde, det tillsammans med de pigga yh-eleverna som glatt ville sätta fler segel blev det att sätta fler 

segel!  

Men när dagen led mot sitt slut bjöds det på en fantastisk solnedgång där solen gick ned i horisonten 

med en sandstorm som gjorde solen helt glödgande och runt. Vid sidan av stack Teide upp ovanför 

ett lite tjockare molntäcke. Akter om oss fick vi en fantastisk horisont med blåa nyanser. Om det inte 

var nog kom en hel flock med delfiner. Det var en stor flock som cirklade runt oss en lång stund. Vissa 

cruisade lugnt kring skrovsidan medan vissa hoppade och gjorde volter. Vi ser delfiner rätt ofta 

ombord men ändå blir man inte mätt. När det kommer en stor flock delfiner är det inte så många 

som står oberörda.  

/ Torun 


