
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2021-10-25 

Personalloggare:  Lättmatros Alva 

Elevloggare:  Emma och My 

Väder:  Växlande molnighet  

Position:  Precis ankommit till Santa Cruz, Teneriffa 

Temperatur:  25 grader 

 

 

Elevlogg:  

  
Hallå allesammans, Emma och My här. Idag vid lunch kom vi äntligen fram till Santa Cruz, en otroligt 

fin stad. Dagen började med den vanliga frukosten för att vi sedan skulle sätta oss och arbeta med 

vårt marknadsföringsprojekt och vårt uppdrag El Fika Sueco Challenge – sälja svenskt fika till spanjo-

rer. Som tur var mådde alla bra och vi kunde jobba effektivt enda fram till lunch. Byssanlaget 

bestående av Jasse, Karina, Moa och Alfred hade lagat en fantastisk korv stroganoff. 

Efter vi var mätta och belåtna var det dags för Rent Skepp, dvs vi tokstädar hela båten och spolar rent 

hela däcket från havets salt. Några elever samlades på däck för att hjälpa till med fendrar och kvajling 

av rep samtidigt som resterande städade och skrubbade däck. Efter allt hårt arbete var det äntligen 

dags att göra oss i ordning för landgång, ta sig ut på upptäcktsfärd och uppleva den fina staden.  

Och intervjua fler personer för vårt projekt såklart. 

Vi märke på direkten att staden var mer spansk än de tidigare städerna då det inte var lika många 

turister och inga stränder i närområdet. Vi blandar fritid med projektarbete då vi delar vi ut våra 

fältundersökningar samtidigt som vi är på vår upptäcktsfärd. Då alla ville upptäcka Santa Cruz så 

mycket som möjlig bestämde hela klassen sig för att äta middag ute tillsammans när vi fick möjlighet 

att välja middag ombord eller egen middag på stan. Denna gång blev det italiensk mat med kulglass 

till efterrätt. Det blev en otrolig lyckad och mysig kväll. 

Tack för att ni läst denna logg så hörs vi igen imorgon! 

// Emma och My    



Personallogg:  

Hej alla där hemma!  

Idag har jag fått turen att skriva logg! Jag heter Alva och jobbar som lättmatros här ombord. Jag har 

jobbat på Älva sen tidigt 2018.  

Och oj vad härligt det är att vara tillbaka på Kanarieöarna! Senast jag var här med Älva var i mars 

2020, så det känns dunder att få segla mellan öarna igen. Vi kom fram till Teneriffa idag efter lunch, 

vår vanliga ”hemmahamn” kan man säga här nere. Vi brukar göra våra byten och uppehåll här i Santa 

Cruz. Vi blev välkomnade av lätt regn som sedan sprack upp senare under dagen ☺  

Efter vi hade lagt till körde vi en lite ordentligare städning av hela båten, så nu är den skinande ren 

inför lärarbyte imorgon. Vi i besättningen fortsatte sedan med lite underhållsarbete. Jag och Vilma 

gav vår landgång lite välbehövlig kärlek och det rensades lite avlopp och rör. 

Nu ska jag ta igen lite välbehövlig sömn efter nattens vakter. Men vilken vacker natt vi hade! Vi fick 

se både mareld och delfiner som lekte runt båten. Stjärnhimlen här nere är fantastiskt i och med att 

det inte blir något bakgrundsljus från land. Så en väldigt fin natt med segling och härliga vyer hade vi! 

Skepp o hoj’ 

Alva  

 

 



 

 



 


