
Logg	från	A� lva	 

Datum: 18 december 

Elevloggare: Kalle och Alice 

Personalloggare: Osmar 

Position: Teneriffa, i hamn 

Väder: Växlande molnighet  

 

Elevlogg:   

Hej kära besökare! 

Idag har vi haft en otrolig dag, spektakulär, 

obeskrivlig, fantastisk!  

Dagen började 07:15 med vår näst sista frukost, 

alla var på strålande humör, som vanligt! Efter 

Lasses och Sörens väl berörda ord var vi redo för 

en dag fullspäckad av städning, marinbiologi 

samt fartygsbefäl. Efter dag full av studerande så 

stundade en avslutningsmiddag av det 

fantastiska byssanlaget, med tema 

bröllopsmiddag! En fin middag hade vi framför 

oss med skratt och skoj. Vid middagens början så 

hade vi ingen aning hur den skulle sluta. Vi måste 

också nämna att vi alla fick roller som vi skulle 

hålla oss till, allt ifrån brudpar till oinbjudna 

gäster. Imorgon så väntas den stora 

slutstädningen, och enligt oss, den bästa dagen 

på hela äventyret! Detta var några väl valda från 

oss alla, till er alla. 

En riktigt god jul, från Kalle och Alice.  

                                                                                            

Personallogg:  

 

Hej alla loggläsare! 

Det var en fin morgon när solen började visa sig, och kocken som vanligt inspekterade om frukosten 

var uppställd på buffén enligt vår frukostkarta. Sedan lagade byssagänget fläskkotlett med sötpotatis 

och pintoböngryta till lunch, något som gjorde både vegetarianer och karnivorer mycket nöjda. 



Efter lunch hade byssalaget bett mig att ta dem med till en lokal marknad för att skaffa typiska lokala 

råvaror från Teneriffa till deras avslutningsmiddag. Så vi traskade upp till en mycket vacker gammal 

marknadsbyggnad som heter Mercado de Nuestra Señora de Africa, där man hittar många lokala 

producenter.  

Det blev veganhamburgare till veggisarna och hemgjorda spanska chorizos från en liten lokal butik till 

alla andra. Tillbehör blev ugnsstekta rotfrukter och som sås vi hade tzatziki. Före middagen 

serverades en välkomstdrink på is-the som vi gjorde själva, smaksatt med citrongräs som vi hade 

köpt på La Palma. Till det fick man lite tilltugg med serrano-skinka, liten ostbit och oliver. Efterrätt var 

en Gino med vaniljglass. Middagen blev mättande, och det av eleverna iscensatta bröllopet var 

jätteroligt med många tal och allehanda förvecklingar. (Enligt ryktet blev dock det ingångna 

äktenskapet mellan kapten och andrestyrman Madeleine mycket kortvarigt. Hon ville till Barbados på 

bröllopsresa och han till Svalbard, så det skulle nog aldrig ha funkat.) 

Efteråt blev det bio i salongen, och nu är alla på väg att gå och lägga sig. Vi måste sova ut inför den 

stora slutstädningen i morgon. 

Jag är så glad över att få ha varit med på ännu en resa med Älva, och tacksam mot Poseidon för att 

han har skänkt oss både måttlig vind för lugna dagar och häftig vind för spännande segling. Jag 

önskar God Jul till alla våra loggläsare. 

 Osmar Kocken  


