
Logg	från	A� lva	 

Datum: 30 mars 2015 

Elevloggare:  Filip Holm och Adam Sundqvist  

Personalloggare:  Överstyrman Krister 

Position: Väl förtöjda i marinan, Santa Cruz de Tenerife 

Segelsättning:  Nej, nu har vår skuta stoppat huvudet under vingen, som man säger  

Planerat datum för att segla vidare: 7 april med nästa klass, MB12b 

Väder:  Soligt och varmt, underbart helt enkelt 

Elevlogg:  

 

Okej, lets do this!  

Dag 26: Nu sitter vi här igen, Adam och Filip, i vår lilla litteraturverkstad och filar på ännu en logg. Vi 

har alldeles nyss avnjutit den fjärde och sista trerättersmiddagen, resan börjar med andra ord att på 

allvar gå mot sitt slut. Men fortfarande hörs det skratt ifrån matsalen, påtårarna efter efterrätten är 

fortfarande varma i kopparna och nere från mellaninredningen hörs ett muntert gitarrspelande.  

Återigen var finmiddagen en stor succé och en härlig tillställning. Det är alltid roligt att se klassen 

uppklädd, det bryter mot den annars arbetslortiga tillvaron. Byssalag nummer fyra överträffade sig 

själva och bjöd på en otrolig middag, där det serverades en fräsch och krispig romansallad garnerad 

med rostade pinjenötter, äppelbalsamico och skivade pärltomater. Gourmettåget tuffade vidare mot 

varmrätten, som byssalaget kallade för ”Olles big burgers”. Det var en tjock men luftig hamburgare, 

perfekt stekt med en cerise färg i mitten, till det en saftig tomatskiva och med sälta från blåmögelost 

och bacon, allting omslutet av det spröda och nybakade brödet. Till detta serverades ugnsbakade 

pommes frites och barbecuesås. Slutstation på gourmetlinjen var efterrätten, en tallrik färska frukter 

och bär. Meloner, jordgubbar, druvor och ananas skurna som änglar prydda med smält choklad var 

det som satte pricken över i på denna middag. Som vanligt lämnade samtliga mätta och belåtna.  

Innan middagen samlades klassen på kajen för en gemensam aktivitet. Det vankades turnering i den 

ädla sporten kallad kubb. Medan solen hettade slipades det på både kubbteknik och solbrännan, och 

alla lagen slet för vinsten. Som stolta vinnare av turneringen stod tillslut Lisa, Lucas och Sanna.  

I övrigt så hade alla en synnerligt händelselös morgon som spenderades av ihärdigt finslipande på en 

mustig marinbiologirapport, inget loggmaterial alltså.  

Slutligen vill vi med denna logg berätta att hela konkarongen har börjat bereda sig på hemfärd, och 

det viskas mycket om hur mycket alla saknar sina familjer. Det ska bli trist att lämna skeppet men 

samtidigt finns det mycket att längta hem efter.  

Det är med stor sorg Filip och Adam sätter punkt för vår sista logg på Älva. Någonsin.  



 

Personallogg:   
Efter en natts motorgång från sköldpaddsviken ankommer vi åter till Santa Cruz de Tenerife. Alla 

städar lite, eleverna studerar och byssagänget förbereder kvällens trerättersmiddag.  Santa Cruz visar 

sin bästa sida och erbjuder oss sol och sommarvärme. Uppvärmningen till middagen blir en 

kubbturnering på kajen, kan vara kanarieöarnas första kubbturnering på asfalt. Efter middagen 

fortsätter stämningen vara på topp. Från byssan hörs musik och ljudet av flitiga elever som diskar och 

städar, på annat håll lite gitarrspel och från 

salongen hörs prat och skratt. Det är härligt 

att höra hur Älva lever. Resan går mot sitt 

slut och denna underbara klass kommer 

lämna ett stort tomrum både ombord Älva 

och hos oss i besättningen. 

Krister 


