
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 9 december 2019 

Elevloggare: Engla, Emelie och Oscar  

Personalloggare:  Le Chef de Cuisine, Simon 

Position:  Förtöjda i Puerto Restinga 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kväll 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife den 12 december 

Väder:  Sol och 22 grader 

 

 

Elevlogg:  
Hej alla landkrabbor! 

Dagen började som vanligt med frukost klockan 7.15 och därefter var det morgonstädning.  

Vid 9 så var det avfärd mot nya äventyr. Då klev alla (förutom några sjuklingar) på en buss och satte 

kurs mot Playa de Tacoron där det snorklades för fullt. Under dagen så var det flera elever som höll i 

ett antal ytterst spännande och lärorika guidningar om bl.a. fiskar och ursprungsbefolkningen, som 

båda gillar att hålla till runt vattnet.  

Det var även en guidning som bestod utav en vandring uppför självaste Árbol Garoé. Där hölls det en 

fascinerande och gripande teater om ursprungsbefolkningen. Platsen, omgiven av dimma över 

rullande åsar, var en syn som verkligen påminner om det skotska höglandet enligt vissa. 

Resan fick sitt avslut vid en väldigt fin och högt belägen restaurang, Mirador de la Peña, där man fick 

ta sig en fika innan hela hopen återvände mot Älvas trygga famn där det serverades en väldigt 

varierad middag bestående av revbensspjäll, ris, sötpotatis, surkål, majskolvar och en hemmagjord 

sås.  

Nu är det dags för pluggstuga innan vi äntligen får krypa ner i våra kojar och sluta våra trötta små 

ögon.  

Vi hörs imorgon! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 



Personallogg:  
Hei og hopp! 

Jeg heter Simon og det er jeg som er kokken ombord. Dette er altså min andre seiling på T/S Älva. I 

fjor seilte jeg også sammen med MbV17, så det var veldig kjekt å se at elevene har blitt så voksne og 

med mer erfaring på nakken.  

Som eneste nordmann, og som eneste utlending ombord, så finnes det selvfölgelig situasjoner hvor 

jeg ikke forstår noenting av hva som blir snakket om på svensk. Samtidig så er det veldig få som 

forstår hva jeg sier, spesielt siden jeg kommer fra grötete-snakkende Stavanger. Til vedkommende 

elever som har byssavakt bruker jeg å forklare at nå må de väre forberedt på å läre seg like mye 

matlaging som norsk.  

Dagen i dag startet som vanlig i 06 tiden med frokosttilbereding, morgenmöte i skippersalongen og 

daglige vaskerutiner. Imens elevene var på utflykt, var alle i besettningen i full sving med egne 

arbeidsoppgaver. Selv så har jeg värt opptatt med å skrive bestillingslister til skipshandler Antonio. Vi 

bruker å proviantere omlag hver tredje uke, og da kommer det alt fra frys,- kjöl- og törrvarer. I tillegg 

så har jeg planlagt neste ukes måltider og tatt ut mat fra fryserommet til opptining. För middagstider 

så benyttet jeg anledningen til å bake et tomat-foccaccia og forberede morgendagens nistepakke. 

Vi ble ferdige i byssa til vanlig tid rundt 20.00, og nå er det noen ivrige vaktlagsmedlemmer som 

eksperimenter med bursdagskaker. Nå blir det litt egentid för kvelden er omme, og vi gleder oss alle 

sammen til turens lengste seilas på 265 nm i morgen ettermiddag til Arrecife på Lanzarote.  

/ Simon Liestöl Idsö 

 







 


