
Logg frå n Ä lvå  
 

Datum:  22/10 

Elevloggare: Maja + Olivia 

Personalloggare:  Per 

Position: Väl förtöjd i Malaga 

Planerat datum för att segla vidare: 24 /10 till SMIR Marocko 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  25 / 10 morgon  

Väder:  Klart väder och sol 

 

 

 

Elevlogg:  

Hej! Inatt kom vi fram till Malaga efter en lång flygresa. Bussen som skulle ta oss till Älva släppte av 

oss en bit ifrån, så att vi var illa tvungna att gå en bra bit med våra tunga väskor. Besättningen hade 

dock ordnat nattmackor till oss, så humöret steg därefter. Efter kort info fick vi gå och lägga oss i 

färdigbäddade sängar, vilket var väldigt skönt, eftersom klockan då var närmare morgon än kväll.  



Vi fick sovmorgon och steg upp till en väldoftande brunch med bland annat amerikanska pannkakor, 

bacon och äggröra och risgrynsgröt. Dagens schema bestod först av en förtrogenhetsutbildning på 

fartyget och sedan fältstudier och fritid. Det var många som svalkade sig genom ett dopp i havet, 

eftersom vädret här är väldigt varmt och fuktigt.  

Nu är snart alla tillbaka på båten och vi förbereder för natten. God natt alla där hemma! 

Hälsningar Maja och Olivia.  

 

Kaptens Logg 
Hej! 

Jag heter Per Fransson och är T/S Älvas kapten, Det är min första törn ombord på Älva. Men jag har 

arbetat ett liv på sjön, sedan 1990 har jag vart sjöbefäl och dom senaste 13 åren har jag arbetat på 

Erik Thun Rederi som kapten på Naven ett av deras fartyg ca 90 m långt lastfartyg.  Även ett antal år 

på eget rederi. Men nu tyckte jag det var dags att knyta ihop säcken. Man får lära sig ett jobb av äldre 

när man är ung, sen jobbar man ett antal år. Nu är det min tur att lära ut lite.  

Vi ligger i ett somrigt Málaga, palmer och varm luft, en strandpromenad utanför fartyget med mäng-

der av folk och nästa lika många restauranger där det spelas livlig musik. Efter middagen gick dom 

som inte hade vakt iland och 22.00 var alla ombord igen, efter att alla blåst och visat sig nyktra där 

alla både lärare, elever och besättning. Fått genomgå test. Blev det loggskrivning och snart natt. Och 

en bild på besättning blev det också.  

Per Fransson 

 


