
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28/2 - 2023 

Elevloggare: Sofia och Anton  

Personalloggare:  Morten 

Position: Färd mot Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: Sista benet för denna klass 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  1/3 – 2023 KL: Ca 17:00 

Väder: Soligt och fint, med endast ett fåtal moln, N 6-8 m/s 

 

 

Elevlogg:  
Vi började dagen med frukost som vanligt kl. 07:30, och sedan gick vi upp till bryggan för att göra en 

färdplanering inför resan till Santa Cruz. 09:30 gick vi mot Lanzarotes sjöfartsskola för att göra ett 

studiebesök. Det var intressant eftersom den utbildningen liknar vår. Efter detta gick vi tillbaka till 

Älva och åt en utsökt lunch, som vår fantastiska kock lagade medan vi var i väg. När vi hade ätit 

färdigt var det dags för avfärd och vi satte kurs mot Santa Cruz. Hittills har det varit mycket dyningar, 

och mycket rullande. Vi såg även delfiner.  

Till kvällen erbjuds frivillig kurs i astronomisk navigation, med vår lärare Morten. Vi får hoppas på klar 

himmel och bra väder.  

       

Personallogg: 
Tyvärr var det molnigt när vi gick ut vid 20-tiden och kikade på stjärnor. Orion med den ljusstarkaste 

stjärnan på himlavalvet Betelgeuze såg vi, liksom några planeter; Venus och Jupiter, men polstjärnan 

där i norr lyste med sin frånvaro. Månen stod i zenit, d.v.s. precis rakt upp. Detta gör att månens pro-

jektionspunkt vid just 20.00 idag den 28 februari är vår position. Vi skulle alltså kunna läsa av detta i 

Nautikal-almanackan.  

Det var riktigt trevligt att få göra ett andra studiebesök på ”Escuela de Pescuero”, fiskarskolan som 

har utbildning för såväl fiskare som nautiker i närfart, dykare, marina jordbrukare/fiskodlare, marin-

biologer och maskinpersonal. Sjökaptensutbildning bedrivs på Teneriffa men i stort sett alla andra 

nivåer inklusive högsta nivån för spanska fiskare bedrivs på skolan vi besökte. Cirka 200 elever som 

går fleråriga program och totalt 6-700 elever med kortare utbildningar och kurser. Det vi alla impone-

rades av var att all utbildning fanns på samma plats, inklusive brandplatta, dykarsystem, livbåtar, 

simulatorer för radio, radar och ECDIS liksom maskinverkstad. 



Ledarskaps- och krishanteringen går mot sitt slut. Jag höll den näst sista teoretiska lektionen på övre 

däck där vi pratade ledarskap till sjöss på mindre fartyg/skärgårdstrafik. Vi behandlade både ordina-

rie drift och hantering av passagerare vid dom krissituationer vi tidigare gått igenom och övat.  

Efter ett härligt bad och lite riggklättring för några vid 16-tiden satte vi kurs för maskin genom sundet 

mellan Lanzarote och Fuerteventura. Byssalaget, nja vi får nog kalla dom kockar allihop vid det här 

laget, bjöd på en supersmarrig lasagne innan vi satte oss ner de som ville och pratade astronav. 

I skrivande stund börjar lugnet lägga sig på skutan. Tack för mig för den här gången loggen!’’ 

….   ._   …   _   ._         ._..   .._   .   _ _.  _ _ _ 

”Magister Morten” 

 


