
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24/01/2023 

Elevloggare: Ludwig & Emelie  

Personalloggare:  Per 

Position: Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: 27/01/2023 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/01/2023 

Väder: Sol, lätt vind, bitvis moln 

 

 

 

Elevlogg:  
Tjenaremors! 

Vi startade dagen enligt rutin, det vill säga med en frukost följt av städning. Städarbetet tog dock lite 

längre tid än vanligt då problem med avloppen lett till att vi inte kunnat använda alla in-/utgångar 

och därmed en hel del omvägar. Problemet är dock löst nu, vilket vi är väldigt tacksamma för. 

Hur som helst, efter städningen hade vi lektioner i både marinbiologi och fartygsbefäl och åt sedan 

lunch 11:30. Efter påfyllnad av energi packade vi snorklingsutrustningen och gjorde oss redo för lite 

sociala aktiviteter samt snorkling på en strand en bit bort. Vi knatade till busstationen och efter 

lättare kommunikationssvårigheter med busschauffören lyckades vi köpa 30 bussbiljetter och var på 

väg mot stranden. Efter säckhoppning, dragkamp och musikquiz väntade bad och snorkling för alla 

”icke-badkrukor”. 

På kvällen gick alla elever ut på staden och åt på valfritt ställe vilket verkade vara uppskattat. En bra 

dag fylld med roliga aktiviteter helt enkelt! 

Tack för oss! 

 



 

 

Personallogg:  
Hej! 

Då börjar det dra ihop sig för avslut för min del. Där jag ska gå tillbaka till mitt ordinarie fartyg i 

Erik Thun AB. Härlig tid med glada elever, varmt klimat. Sköna bad, fina dyk. Ny erfarenhet med 

massa frågvisa elever ombord. Intressanta utflykter på öarna där jag blir lika frågvis som eleverna om 

land och havsmiljö. Det finns så mycket roligt och intressant på Älva. Men jag var ledig 6 månader 

och nu ska jag tillbaka till den hårda verkligheten på lastfartyg. 

Så tack alla inblandade. Skolan och dom bra lärarna som verkligen brinner för sina jobb och elever. 

Catarina kocken med sina kockelever som ger oss så mycket goda rätter. Och inte minst den själv-

gående besättningen som löser uppgift efter uppgift på fint sätt. Och Eleverna med sin ungdomliga 

sprudlande energi och nyfikenhet. 

Resorna med Älva kommer jag ha som ett kärt minne.  

Så tack och hej Leverpastej 

Kapten Per  


