
 

Logg från Älva  

Datum:  12  Januari 

Elevloggare:  Julia Elliot & Elin Svärdh 

Personalloggare:  Zarah Qwist 

Position:  Santa Cruz de Teneriffa 

Segelsättning:  Vi ligger i hamn och undviker att bryggsegla då det inte är bra för varken segel, kaj 

eller båt. 

Planerat datum för att segla vidare: På kvällen den 13e januari 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  16 januari (Agadir) 

Väder:  På förmiddagen soligt och varmt, nu på kvällen mer mulet och något 

svalare. 

 

Elevlogg:  
Första heldagen på resan började med sovmorgon följt av de vanliga 

rutinerna hotell-frukost och städning och efter detta en 

säkerhetsgenomgång. Under genomgången fick vi höra om hur känsliga 

brandvarnare startar larmet även när man använder hårsprej men också om 

säkerhetslinor och position för brandsläckare, livflottar, solas-västar, 

överlevnadsdräkter och frälsarkransar. Efter lunch på ugnstekt kyckling med 

sås och ris följdes temat och vi övade övergivning av fartyget. Vi hann även 

med en segelgenomgång innan vi fick frihet att springa i land. Vissa 

spenderade tiden med shopping andra med fika. Middagen på 

lax och potatis följdes av att vaktlaget Bruce presenterade ön 

Teneriffa som vi just nu ligger vid. Mellan dessa hann vi med ett 

falsklarm och därmed en folksamling uppe på bryggdäck. 

Nu är några iland och andra i salongen och spelar spel, nån 

stackare är på vakt och vi ska snart sova. Simma lugnt, hälsningar 

från oss på Älva  ! 

 

 

Personallogg:  
Hej på er! 



Idag har dagen ägnats åt diverse utbildningar ombord innan avgången i morgon eftermiddag. Innan 

första avgången med en ny klass är det vissa övningar som måste genomföras för att alla skall vara 

förtrogna med fartyget. Vi har haft förtrogenhetsutbildning följt utav en övning i ”övergivande av 

fartyg”. Efter en fantastisk lunch, gjord av byssalaget och kocken Walle, hade vi genomgång av alla 

segelstationer. Utöver den praktiska segelgenomgången så fick eleverna en lektion i seglingsteori av 

vår kapten Sören.  

Vi har nu avslutat en god laxmiddag och lyssnat på en genomgång av Teneriffa, som ett av vaktlagen 

hade som uppgift. 

 Nu är en del av eleverna ute och ser sig omkring i Santa Cruz och andra har tagit en kvällsfika och 

spelar diverse kortspel. 

Här nedan är den besättningen som kommer att segla ombord med eleverna denna resa. 

Må så gott! 

Mvh Zarah  

 

Från vänster: 

- Martin Månsson, lättmatros. Arbetar heltid i vårt rederi. När han inte är ombord i Älva kör 

han båt hemma, bland annat skolskjutsarna med ”Tranholmen” 

- Fredrik ”Walle” Walderhaug, kock. Känd även som trollkarl i köket på Hamnkrogen och i 

Cedergrenska Tornet. 

- Nicole Persson, jungman. Gick basic safety-kurs på Marina Läroverket för att hon tänkte söka 

jobb på Hurtigruten, men insåg att det var mycket roligare att jobba på Älva. 



- Robert Niesink, matros. En veteran ombord, har varit med sedan starten. 

- Zarah Qvist, överstyrman. Delar sin tid mellan arbete på Älva och hemmavid, där hon gör allt 

från att undervisa till att köra båt och sköta administration i rederiet. 

- Erik Ivarsson Soto, andrestyrman. Gör sin första resa som styrman. Även Erik växlar mellan 

att arbeta hemma i rederiet och på Älva. 

- Sören Engzell, befälhavare. Arbetar heltid i Älva sedan sex år. 

- Fredrik Backman, lättmatros. Liksom Martin, Zarah och Erik är Fredrik gammal YH-elev. I 

vanliga fall är han skeppare i hamntrafiken i Stockholm, men tar gärna tjänstledigt då och då 

för att få segla med Älva. Fredrik har också en yrkesbana som matte- och kemilärare i 

bagaget. 

- Aron Holmberg, jungman. Gick i allra första årskullen på Marina Läroverkets linje 

Marinteknik. Efter många år inom olika yrken, har han hittat tillbaka till oss. Aron har många 

strängar på sin lyra, bl a stora kunskaper i klättersäkerhet, något som vi drar nytta av för att 

ytterligare förbättra säkerhetsarbetet ombord.  

 

 


