
Logg	från	A� lva	 

Datum: 4 mars 2018 

Elevloggare: Mattias och Johan  

Personalloggare: Evelina 

Position: Arrecife, Lanzarote 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 mars 2018 

Planerat datum för att segla vidare: 5 mars 2018 

Väder: Soligt och lite blåsigt 

Elevlogg:  

Dagen på Älva började fenomenalt tidigt idag, redan klockan 7 var det frukost. Lite väääl tidigt för 

klassen mb15b, men det fungerade. På fötter begav sig klassen mb15b mot en plats där vi studerade 

en fenomenal mjukbotten då tidvattnet var som lägst. En frivillig biolog var där och guidade oss runt 

bland det marina klimatet och dess finurliga filurer. 

Efter den fenomenala utforskningen av det marina livet hade klassen mb15b en fenomenalt jobbig 

storstädning på Älva framför sig. Eftersom vi inte har haft ”rent skepp” någon gång i någon hamn så 

var det dags. De fenomenala kackerlackorna som upptäcktes i byssan kan ha varit en hint på detta. 

Efter en lång städning som gjorde klassen mb15b möra och trötta belönades dem med fritid, som i 

bästa fall spenderades för att plugga till det fenomenalt svåra VHF-provet som kommer att utföras 

under morgondagen. I andra fall så spenderades den här tiden åt att äta glass, bada och bunkra upp 

med godis inför kommande segling. 

Den fenomenala dagen toppades av med en ännu mer fenomenal tre rätters middag från veckans 

fenomenala byssan-lag. Temat för kvällen var Fanbase. Besättningen och eleverna blev indelade i 

olika grupper för att framstå som hardcore fans av tilldelad fanbase, så som belibers, team 

Edward/Jacob, dc/Marvel, Starwars, Sagan om ringen eller Harry Potter fans. Mellan de fenomenala 

rätterna blev de olika borden(grupperna) tilldelade olika uppgifter som skulle framföra under kvällen, 

så som rapbattles, dans, tal och sabotage av Mattias efterrätt. 

Nu är det dags för klassen mb15b att gå och lägga sig och få en behövlig skönhetssömn inför 

morgondagens prov och resa mot nya fenomenala destinationer. 

Puss och kram  

/Johan och Mattias 



 

 





 

Personallogg:  

Hej allihopa!  

Jag heter Evelina och jobbar som jungman ombord på Älva.  

Vädret idag har varit underbart och vi har precis avslutat en 3-rättersmiddag lagad av veckans byssa-

gäng. Det bjöds på toast skagen med Dumbledore, lax med Marvel-hjältar och avslutades med 

Twiligt-battle och chokladmousse. Temat satt av byssan: Fanbase!  

Tidigare idag har maskinist-Benke och jag bytt filter på HM (huvudmaskin) samt servat hjälpkärran. 

Inför resan till Agadir har vi också förberett däckshustaket som behövs målas om. Förarbetet har 

bestått av att knacka rost, grundmåla 2 gånger samt lacka så att ingen rost bildas under resan till 

Marocko. Planen är att i Agadir lägga det sista lagret 2-komponent lackfärg med sand i, för bra grepp 

på däck!  

100 meter från Älva ligger även segelbåten Artemis (RC44) från Sverige som idag haft sista 

tävlingsdagen här i Lanzarote i Calero Marinas Cup och som med stöd, hejarop och vågen, av oss i 

besättningen totalt slutade 4’a.  

Även sjömän behöver saneras ibland och frisörsalongen ställdes upp på poppen idag för de som 

velat/behövts piffas till.  

Trevlig söndag till er alla!  (fler bilder nedan) 





 


