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Elevlogg:  

Det är med tunga hjärtan vi sitter här denna varma tisdagskväll och påbörjar vad som skall komma 

att bli MB13b’s sista logg från Älva. Vi kan nu se ljuset i slutet av tunneln, något som är både 

befriande och lite läskigt. Det är med skräckblandad förtjusning som vi nu känner att våren och 

studenten börjar närma sig med stormsteg.   

Dagen har gått i slitandets tecken, med slutstädning av skeppet samt en hel del rapportskrivande på 

våra marinbiologirapporter. Sällan har skeppet Älva skådats så skinande rent som det är nu. Varje 

mässingsknap putsad, varje list dammtorkad (och ”topsad” av Volontär Amanda), alla madrasser 

dammade och varje kvadratcentimeter noggrant skurad.  

Byssalaget ordnade med en förträfflig lunch som gav oss alla tillräckligt med energi för att fortsätta 

städningen och avsluta med flaggan i topp! 

På förmiddagen avklarades även några omtentor för Fartygsbefäl VIII, och nu kan ännu fler av 

MB13b’s tappra medlemmar titulera sig med en examen av Fartygsbefäl klass VIII. För de som vill 

arbeta som befälhavare för något fartyg kan nu bli det med 12 passagerare och ett bruttotonnage 

upp till 20 ton.  

Så som svar till våra nära och kära; Ja, vi får köra båttaxi på midsommar. You’re welcome. 

Som början till slutet på vårt sista år i gymnasiet avslutades seglingen med en dundermiddag på en 

uteservering i värmen. På menyn stod något som både elever och besättning jublade för, nämligen 

PIZZA. Efter en fantastisk middag med god mat, gott sällskap och många skratt gick några tappra 

krigare tillbaka till båten för att studera vidare medan andra valde att ta en tur på stan.  



 

Den vemodiga känslan av att MB13b’s Odyssé börjar sjunga på sin sista refräng infinner sig i oss alla. 

Men vemodet bleknar i jämförelse med alla fantastiska, fenomenala och fabulösa upplevelser som vi 

har varit med om under denna resa. Upplevt Marocko, badat mitt ute på havet i strålande solsken, 

sett mareld som skimrar ikapp med stjärnorna på nattvakterna, hänförts av delfinernas skådespel 

kring stampdäverten bland vågorna, sett 6 (!) olika Kanarieöar och varit med om allt och lite till på 

Älva tillsammans med vår härliga klass. Men även om odyssén på Älva går mot sitt slut så markerar 

det även starten på allas våra egna stora äventyr, de största odysséerna av dem alla.  

Denna logg börjar nu gå mot sitt slut, och med den avslutas sista kvällen som vi har kvar här på Älva. 

Vi tackar för vår tid och loggar nu ut för den allra sista gången.  

Over and out, 

Kärlek från Alina, Tilde och resten av MB13b  



   

Personallogg:   
Imorgon åker eleverna hem och även vi i besättningen känner oss lite vemodiga. Vi pratade igår om 

att vi kanske skulle behålla MB13b ombord. Skolan skulle spara in en massa pengar på flygbiljetter 

om vi bara behöll de här eleverna ombord hela tiden. Jag har ju seglat med dem bägge seglingarna 

och de har bara vuxit i mina ögon över tiden. De blir helt enkelt bara bättre och bättre.  

Under middagen ikväll fick besättningen en fantastiskt fin present av klassen. Den överräcktes under 

högtidliga former och presenterades med ett litet rim av två av eleverna. Det var en ny kudde till 

stolen uppe i styrhytten. Fin och färgglad och passade jättebra. Den tidigare kudden kommer nog att 

få gå hädan på riktigt nu. Jag har som plan att brodera in ”MB13b” på baksidan av kudden så att de 

för alltid finns i våra hjärtan... eller i alla fall under våra rumpor. =) I övrigt var det en lika kaosartad 

och hysteriskt rolig middag som alltid med det här knasiga gänget.  

Nu sitter två av vaktlagen och panikskriver på sina marinbiologirapporter medan andra sitter och 

myser och dricker te. Linda sitter och syr på sitt projekt; ett överdrag till kopiatorn nere i 

sjukvårdsinredningen och det känns som att väldigt få har gått och lagt sig trots den sena timman. 

Tack till alla er där hemma för att vi fått låna era barn i en månad. De har varit fantastiska. Ta väl 

hand om dem när de kommer hem imorgon.  

Tjipp! 

/Sofia 

 


