
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 16/9 

Elevloggare:  Ellinor och Felix 

Personalloggare:  Jungman Max Holmén 

Position:  Malmö 

Väder:  Växlande molnighet 

 

 

 

 

Elevlogg:  
Tjenare alla landkrabbor! 

Dagen börjades ute till sjöss. Vi åt frukost och städade i vanlig ordning. Redan klockan 08:45 

förberedde sig vaktlag 1 och 3 ute på däck för att lägga till i Malmö. Vi kom fram till Malmö 09:00.  

Efter ankomst var det lektioner i sin vanliga ordning. Utöver lektionerna så var det många som gick i 

land för att upptäcka Malmö. Till lunch serverades det rester från veckan. Byssan arbetade hårt inför 

kvällens trerättersmiddag. Middagens tema var ombytta könsroller, alla gick all-in och bytte kläder. 

Trerättersmiddagen invigdes med en förrätt som bestod av eget bakat bröd toppat med kantareller. 

Varmrätten var inspirerad av filmen ”Lady och Lufsen”, det var egna rullade frikadeller med spaghetti 

och hemgjord tomatsås. Middagen avslutades med en fantastiskt god cheesecake med digestivekex 

och hallon. Nu under kvällen ska alla börja packa ihop kläderna för att vi snart mönstrar av Älva. 

Imorgon blir det storstädning på båten. Tack och hej, leverpastej!  

Ellie och Felix 

 

Personallogg: 
Tjenare där hemma, då var jag Max här igen för att ta er igenom vad vi har hittat på idag. 

Min dag började med vakt klockan 04.00 till 08.00 och jag måste säga att 4-8 vakten inte är så dum 

tid att ha vakt. Det är visserligen en rätt jobbig tid att gå upp på natten, men man får en fin sol-

nedgång på kvällen och får njuta av soluppgången på morgonen. I alla fall i teorin, idag så var det till 

min förtret mulet med duggregn, det var inte så idylliskt som man kan tänka sig. När vakten var klar 

så gick vi ner och åt frukost och när vi hade fått i oss lite mackor, hade vi närmat oss Malmö så det 

var dags att förbereda för förtöjning.  



Efter att vi hade förtöjt fartyget till kaj, så ägnade Tobbe och jag oss åt att serva en av våra generato-

rer som förser oss med ström när vi är ute och far på vattnet. Det blev lite nya oljefilter och bränsle-

filter, samt lite god motorolja. Efter vi bytt olja och filter så var det dags för lunch Och byssan hade 

lagat iordning lite rester från tidigare i veckan, men det var inte dumt för byssalaget har briljerat i 

veckan och lagat fantastisk mat. 

Efter lunch så fortsatte vi med lite fix nere i maskin för att förbereda inför nästa resa som bär av 

söderut. Till middag så vankades det trerätters med en otrolig svampmacka till förrätt, italienska 

frikadeller till varmrätt och som om inte det vore nog var det cheesecake till efterrätt. Byssagänget 

hade också bestämt att middagens tema skulle vara motsatt kön, vilket blev Succé! Folk bytte kläder 

och sminka sig till höger och vänster och det ledde till massa skratt och otroligt rolig stämning.  

Och nu har vi kommit fram till slutet av loggen, där jag i skrivande stund sitter och hör elever packa 

sina väskor, sitter och pluggar eller bara tar det lugnt och njuter av de sista dagarna. Jag måste säga 

att det har varit en superkul resa och kul att se hur alla elever och jag också har lärt sig en hel del 

under denna resa.  

Ha det bra där hemma. Vi hörs i nästa logg med ny klass och ny destination. 

Max Holmén, jungman, snart lättmatros 


