
Logg frå n Ä lvå  

Datum: den 2 november 2021 

Personalloggare:  Lärare Zainab 

Elevloggare: Viveka och Hugo W 

Väder:  Soligt med växlande molnighet.  

Position: Vid kaj  

Temperatur: 24C 

Beräknad avgång till nästa hamn: Fe19 avgår mot Stockholm imorgon förmiddag 

 

Elevlogg: 
Tjenamors!  

Det här är vår sista heldag på Älva för imorgon mönstar vi av och åker hem. Morgonen började som 

vanligt med frukost 07:15 som var lika god som alltid. Efter frukost packade vi ihop det sista av våra 

saker och lastade upp dem på däck. På dagens schema stod en storstädning av alla båtens hörn och 

kanter som alla sett fram emot ☺..  

Alla vaktlag hade sen innan varsitt städområde så alla trodde att alla visste vad dem skulle göra men 

fick ett litet slag på näsan när vi insåg att vi istället skulle vända upp och ned på alla lådor, skrubba 

golvet med en tandborste (nästan) och torka alla lister på båten. Efter mycket om och men samt en 

del gnäll så gick allt relativt smidigt ändå. Efter städningen fick vi tid för uppfräschning innan den 

efterlängtade avslutningsmiddagen. Den bestod av en utsökt köttgryta samt glass till efterrätt. 

Nu sitter vi alla och glor på fotbollsmatchen mellan Malmö och Chelsea, gormande från grapparna 

förekommer frekvent (ljudvolymen kan nästan liknas med apburen på Kolmården.)                                              

Våra två veckor här på Kanarieöarna har varit magiska och stämningen har varit otrolig, men det ska 

bli väldigt skönt att få komma hem. Vi tackar hela besättningen för att de har tagit hand om oss och 

lett oss på rätt väg under seglatsen.  

Nu tackar vi Fe19 för oss och vi hoppas att ni har haft kul med att följa vår resa hemifrån! 

Glada hälsningar från Hugo W och Viveka! 

 

  



Personallogg: 
Detta är Zainab, och det är jag som är den andra läraren ombord. I skrivande stund så har jag och min 

kollega Martin varit ombord i exakt en vecka och vår segling med Fe19 börjar lida mot sitt slut. 

Imorgon kl 12 kommer bussen som ska transportera oss mot flygplatsen och ca kl 22 landar klassen i 

Stockholm Arlanda.  

Idag har jag inte städat hela båten, det har klassen gjort. Idag har klassen inte gått till stranden eller 

shoppat, men det har jag gjort. En vecka känns som en kort tid men vi har hunnit med många 

aktiviteter och en hel del undervisning. Klassen avslutade igår sina projekt i företagsekonomi med 

intressanta redovisningar om nulägesanalys om svenska företags förutsättningar att expandera i 

Kanarieöarna. Vi avslutade även genomgångarna i momentet linjär optimering i matematik 3b, det 

blev inte överraskningsprov såsom Martin skrev i sin logg men däremot fick vi lägga några timmar på 

kvällen för att hinna med alla spännande aktiviteter på dagen. Matematik på kvällen har en 

annorlunda charm, ”men den flyger inte” tycker eleverna.  

Detta var sista loggen från Fe19, vi tackar er alla som har följt vår resa och läst alla våra loggar. Vi 

tackar även besättningen och kapten Stefan för den gästvänligheten de har visat, den goda maten 

som Catarina har förberett och alla lärdomar som vi kommer att bära med oss i resten av livet.  

Jag och Martin ses ombord igen med Fe20 i april 2022. Fe20 utmanas av Fe19 att slå rekord på 

snabbast tid i slutstädningen.  

 

 

 







 


