
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 22/12 

Elevloggare: Oskar Hillelson och Hugo Dovander 

Personalloggare:  Thorun 

Position: Santa Cruz de Tenerife  

Planerat datum för att segla vidare: 11/12-2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  12/12-2022 

Väder:  Sol/växlande molnighet, 21 grader 

 

 

 

Elevlogg:  
Vi har sovit en djup sömn utan något gung och vaknat upp i soliga Teneriffa. Dagen började som 

vanligt med frukost, följt av städning. Gänget som städade däck fick lite extra tid då de behövde få 

bort allt salt efter sjögång. Resterande del av dagen bestod till störst del av pluggande av marin-

biologi samt radar, då deadlinen för radarprov och inlämning av rapport nalkar sig. Efter en hård dag 

av mycket plugg och slit i värmen så valde de flesta att bege sig in till stan. En otroligt fin stad som 

lyser upp under kvällstid med långa gå gator fyllda av restauranger och diverse butiker.  

Flertalet tog en trevlig middag, varav en grupp blev hela 13 personer fördelat jämnt av 2:or samt 

3:or. Men det många missade då de tog sig tillbaka till båten var den stora paraden som kom fram 

från ingenstans runt 9-slaget. Vi vet personligen inte vad det var för parad men trevligt såg det ut i 

alla fall. Det blev en lugn kväll för alla, men det var väl tur. För det som ingen kunde gissa sig fram till 

var att alkomätaren drogs fram från bakfickan när man klev ombord. Men 0,00 var resultatet för alla. 

Låga poängtagare, men det är vi stolta över. Tack och hej, leverpastej. 

 

Personallogg: 
Idag är vår första dag på Teneriffa. Vädret har varit ganska skönt. Jag har varit upp på hög höjd för att 

hjälpa till med provianteringen. Där var det lite kyligare i luften. Vi var in på Ikea för att fixa lite 

svenska specialitéer nu när vi närmar oss jul. Sedan följde ett stort taxilass med frukt och grönsaker. 

Det går knappt att räkna hur många clementiner och apelsiner som vi sätter i oss på ett dygn.  

Jag har hört att det frusit på hemma i Sverige. När vi kommer hem väntar en mindre klimatomställ-

ning för kroppen. Här går vi runt i t-shirt varenda dag. Vi måste nästan kämpa för att hålla julstäm-

ningen ombord i solskenet.  

/ Torun 

 


