
 Logg från Älva 

Datum: 2/2 2014 

Elevloggare: Linnea B, Felix V 

Personalloggare: Styrman Sören  

Position: N 28*51,4’ W 013*49’ 

Segelsättning:  

Fart: 0 knop 

Kurs: - grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn: I eftermiddags kom vi hit, till Playa Blanca på södra Lanzarote 

Väder: Strålande sol/ regn  

Dagens logg 

Elevlogg: 

Vi vaknade till ett mindre vågigt hav med strålande sol och vi hade Yttre klyvare, Stagfock, Fock samt 

Mesan hissade under natten och fortsatte så tills vi närmade oss Lanzarote runt klockan två. 

Det fina vädret försvann samtidigt som seglen och vi blev välkomnade med ett kallt regn.  

Under dagen har lektioner och vakter flutit på som vanligt och inte mycket har hänt, vi har konstant 

spanat efter delfiner och andra valar men förgäves, bara några enstaka fåglar har synts till och ett 

ensamt fartyg. 

Kort och gott så har mestadelen av dagen gått åt till att segla. Men till middag fick vi en underbar och 

mycket välsmakande trerättersmiddag bestående av en förrätt som kallas chevîche (influerad av 

Peru), huvudrätt av hasselbackspotatis och oxfilé med passande tzatziki. Och till efterätt fick vi en 

fruktsallad bestående av kiwi, melon och ananas samt en hemmagjord citron- och vaniljglass. 

 

Sist men inte minst så har vi firat Timothy som fyller 19 år idag! Ett stort grattis till honom! 

 

Många vänliga hälsningar från Linnea B och Felix V! 



 

 

 

 

Besättningslogg: 

 

Sträckan från Teneriffa och hit till Lanzarote har bjudit på fin segling med en lagom, nordlig bris som 

gett oss 4-5 knops fart. När vi hissade segel i förrgår, upptäckte vi en reva i storseglet (som vi får laga 

i morgon), så vi fick nöja oss med två försegel, fock och mesan.  

Under vakterna uppe på bryggan jobbar eleverna hårt med sina radar-övningsuppgifter. De får lära 

sig hantera alla inställningar och att skilja på falska ekon, störningar och riktiga ekon, hur man 

använder radarn för att avgöra om det finns risk för kollision och för att bestämma sin position. 

På nattvakterna står vi förundrade under stjärnhimlen, som blir så mycket mäktigare ute till havs. Här 

nere på 28 graders latitud är det mycket som ser annorlunda ut jämfört med hemma: Nymånens 

skära ligger ner som en skål. (När man funderar ut varför, får man samtidigt en bra uppfattning om 

hur solen, månen och jorden står i förhållande till varandra.  Försök, kära läsare!) Stjärnbilder som vi 

inte ser hemma, stiger över den södra horisonten: Skorpionen, Vargen och till och med den 

nordligaste stjärnan i Södra Korset. Ovanligt mycket planeter finns också att se just nu. Jupiter står 

högt i kvällningen, och sänker sig så småningom i väster. Saturnus och Mars följer oss genom natten. 

Och strax före gryningen stiger Venus mäktig upp framför oss i öster. Så starkt lyser hon att hennes 

återsken lägger ut en slingrande silverstig framför oss i dyningen, att följa mot nya äventyr. 

Sören 


