
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2023.01.12 

Elevloggare: Emelie E, Elina 

Personalloggare:  Kapten Per 

Position: Gran Canaria  

Planerat datum för att segla vidare: Idag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon kl. 07.00 

Väder: ca 20 gr och lätt regn, NNW 7 m/s 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej alla! 

Idag flög vi ned till Gran Canaria och Älva. Dagen 

började kl. 08:20 på terminal 5 på Arlanda, för alla 

utom en, inga namn nämnda som först kom vid 

9.00 ... Vi delade även plan med kändisar på hemligt 

uppdrag.  

 

 

 

 

 

 

 

När vi landade blev de flesta förvånade över värmen på Gran Canaria. Vi har haft ca 20 grader och 

duggregn till och från. Bussresan till båten fick oss att undra varför vi åkte förbi två stycken IKEA-

butiker på en resa som inte ens var 30 minuter?  

 

 

  



När vi kom fram fick vi en timme att komma i ordning på båten. Middagen var pasta med köttfärssås. 

Om en halvtimme kliver den första hamnvakten på och resten av nattens hjältar får en genomgång 

av hamnvakten. Nu har resten av klassen fritid och ska gå på en sightseeingrunda av området. Tack 

för oss! 

 

Personallogg:  
Hej! 

Jag heter Per Fransson och är kapten på Älva. Innan jag bör-

jade jobba här arbetade jag som kapten i ca 20 år på olika last-

fartyg. Det här är lite annat, mer tid i hamn och mer folk 

ombord.  

Alltid lika spännande när alla elever kommer ombord med full 

energi och glädje, Eleverna kom lagom till middagen och efter 

alla satt sig ner och stoppat sig fulla av mat kom korvstopp-

ning av info där vi alla i besättningen presenterade oss och 

informerade om allt viktigt för första dagen.  

Imorgon kommer en hel dag med övningar och info igen.  Därefter börjar livet ombord på riktigt och 

jag hoppas alla ska få en fin segling med oss här ombord.  

Per 

 

  

 


