
Logg	från	A� lva	 

Datum: 4/2  

Elevloggare:  Gustav och Andreas  

Personalloggare:  Walle 

Position: Förtöjda i Santa Cruz   

Väder: Omväxlande soligt och regnskurar, ca 18 grader 

 

Elevlogg:  

Tjena tjena alla läsare! 

Det här är Gustav och Andreas som efter en stor och god trerätters middag sitter här och ska skriva 

er en fin liten logg. Dagen började med att alla vaknade upp fräscha och glada då all sjösjuka var som 

bortspolad. Som vanligt blev det en god frukost, och en klassisk morgonstädning som efter många 

dagars träning sitter som en smäck.  Efter detta började alla vaktlag med att försöka färdigställa den 

mytomspunna marinbiologirapporten då den skulle lämnas in denna dag. Lektioner så som 

fartygsbefäl startade innan lunch och det var Martin samt Zarah som höll i dessa härliga lektioner. 

Lunchen hade ett liten stänk av asiatiskt kultur då det serverades en delikat soppa med bröd. 

Resterande delen av dagen bestod av eget arbete eller så kallad fritid, då många valde att ta en 

välbehövlig tupplur i den sköna eftermiddagssolen. Nu sitter vi här jag (Gustav), Andreas och resten 

av klassen och besättningen och upplever en härlig matkoma. Snart vankas det hemfärd och den 

ökända slutstädningen, folk bör jar ladda upp. 

Hoppas ni mår gott hejdå.  

 

 
H 



 

Personallogg:  

Chefs log, TS Älva : stardate -

304904.23167174024 

Äventyret närmar sig sitt slut. Med endast 

ett par dagar kvar innan våra elever 

lämnar oss för denna gång verkar de flesta 

vara fyllda av blandade känslor inför 

avresan, både en längtan efter att komma 

hem och en önskan att stanna kvar. 

I byssan har det idag varit full fart hela 

dagen då eleverna har förberett och 

genomfört en trerätters måltid med stor 

entusiasm och uppfinningsrikedom.  

Stämningen är nu på topp efter ännu en 

lyckad avslutningsmiddag för byssalaget 

och flitens lampa lyser i salongen för att 

hinna med de sista finputsningarna av 

inlämningsuppgifter.  

Nu laddar vi om inför morgondagen och 

nya utmaningar. 

 

/Walle out. 

 


