
Logg	från	A� lva	 

Datum: 27/11-2017 

Elevloggare: Albin Karpelin  

Personalloggare: Walle 

Position: Teneriffa 

Segelsättning:  

Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Sol med lite moln 

 

Skepp och hoj allihop 

 

Idag var vår sista hela dag på segelfartyget Älva och den spenderade vi genom att städa igenom hela 

fartyget. Jag kan ju inte säga att det har varit kul, men det är i alla fall skönt att det är över. Jag och 

mitt vaktlag har städat hela salongen, byssan och mässen vilket var ett relativt lättstädat område 

men det tog ändå hela dagen. Jag har nog aldrig skurat så här mycket i hela mitt liv men det blev i alla 

fall bra i slutändan. Vi fick också inventera alla köksvaror, torka ur alla kylskåp, polera all himla 

mässing som är överallt, dammsuga överallt och tvätta alla ventiler (fönster).  Det har som sagt varit 

en rätt slitig dag men vi kommer i alla gå ut och äta på restaurang. Och nu efter ett kort brandalarm 

som just inträffade så tänkte jag avsluta denna logg och gå ut och äta med resten av besättningen. 

 
Övning med överlevnadsdräkt 



 

 
Fiskarna måste matas ibland. 

Personallogg:  

Kocken loggar in. 

Lugnet börjar lägga sig över Älva och våra elever komma till ro efter denna intensiva dag som har 

varit fylld av intensiv städning. Resultatet av deras slit är mycket gott och Älva är nu skinande ren. Jag 

vill sammanfatta denna resa, som var min första med Älva, med att jag är imponerad över hur 

ungdomarna har samarbetat med varandra och antagit de utmaningar de stött på under denna resa. 

Alla vaktlag som passerat genom byssan och blivit utsatta för min fruktade inspektion har upplevt 

både frustration och kamplust och varje dag fått prestera på högsta växeln.  Jag hoppas att de 

förutom att de alla har fått en insyn i hur viktigt hygienen är i byssan även lärt sig ett och annat 

kulinariskt knep under min ledning. Bra jobbat grabbar!!!  

 


