
Logg	från	A� lva	 

Datum: 17/3-2015  

Elevloggare:  Sara, Madde, Ella, Aliide, Alexander, Emil, Olle, Erik  

Personalloggare:  Maja Laulund 

Position: Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 18/3-2015 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/3-2015, Gran Tarajal på Fuerteventura 

Väder:  Molnigt med lite sol 

 

Elevlogg:  

Tjena föräldrar, och anhöriga, till oss framtida anställda (och anständiga) sjömän/kvinnor. Som ni ser 

gillar vi i vaktlag 2 osammanhängande och lite smått skeva texter.  

Vet ni vad? Idag är det vaktbyte, det betyder att detta är över. Ni slipper vårt eviga tjat från VAKTLAG 

2, men vi vet att ni kommer att sakna våra händelserika och fullkomligt sanna berättelser. VAKTLAG 2 

byter vakt från 04-08, 16-20, till 00-04, 12-16. Resterande grupper vet vi inte riktigt vilka vakter de 

byter till. Kul. (Kul är vår nisch. Allt är kul när det kommer till VAKTLAG 2. Och de andra lagen, 

såklart).  

Dagen har börjats på det absolut bästa sätt, en riktigt härlig frukost. Frukosten bestod av fattiga 

riddare, bacon och frukt i mängder. Kaffe är alltid inräknat. Efter frukost blev det som vanligt 

städning, det är ju en utav våra vardagliga och nödvändiga sysslor här ombord. Detta följt av 

lektioner i sjömanskap och svenska. Lunchen bestod av en delikat morotssoppa som byssagänget 

gjort riktigt mumsig. Efter lunchen var det dags för ett, lite speciellt, matteprov.  Vi fick nämligen sitta 

i grupper om två och diskutera hela tiden. Kul. Sedan .. FRITID. 

Vi berättade i början att det är vaktskifte idag vilket innebär avslutningsmiddag för byssagänget. En 

avslutningsmiddag består av trerätters lyxmat, och wow vad det var gott. Till förrätt serverades en 

carpacchio, till varmrätt risotto med halstrad tonfisk och till efterrätt frozen cheesecake. De 

överträffade verkligen sig själva och varandra!  

Nu är det disco ombord, besättningen dansar som galningar… Om ni visste hur det här egentligen 

gick till, skulle ni aldrig låta oss åka på en sådan här resa igen. Vi ska inte gå in på några detaljer. Nej 

vi skojar ju självklart bara, ännu en till av våra fantastiska nischer. Kul.  

Nu dags att återgå till discot. Bilder kanske kommer upp på facebook senare. Kul.  



Tack för oss / Era käraste barn i VAKTLAG 2 ! 



 

 

Personallogg:    
Så var det dags för min sista logg för denna gång. Dagen har varit delvis molnig med kalla vindar, men 

även en varm och solig eftermiddag gavs då vi satt på däck och solade och pratade. Eleverna har 

under dagen haft fullt upp med både lektioner och matteprov på eftermiddagen. Kvällen har erbjudit 

en trerättersmiddag och nu är stämningen återigen på topp. För mig och Catharina är detta sista 

kvällen ombord, vi får tacka för dryga två veckors tid här ombord med fantastiska elever samt 

besättning. Finns inte mycket mer än det resan givit oss som vi kan önska oss. Med blandade känslor 

lämnar vi nu båten, vardagen hemma kallar men för eleverna fortsätter äventyret ännu några veckor.  

 


