
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28/11 

Elevloggare: Alfons, Simon  

Personalloggare:  Björn Compier 

Position: Las Palmas de Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Arlanda, 30 november, 00;15 +1 

Väder:  Växlande molnighet med inslag av regnskurar och blåst. Temperatur runt 20 grader 

 

 

Elevlogg:  
Ett fartyg blir snabbt skitigt har vi märkt och idag var det dags för storstädning, eller ”slutstädning” av 

Älva. På 07:40’-mötet fick vi instruktioner och info inför hur städningen skulle gå till. Vi började städa 

vid 08:30’ tiden och blev inte klara förens runt 17. ”Ni är alltså en helt normal klass” – Sofia till MT20. 

Stort grattis till Sigge som fyller år idag, vi sjöng och firade med chokladtårta. Efter en dryg timmes 

landgångstid var det dags för slutmiddagen, det blev skagenmackor som förrätt och oxfilé med 

hasselbackspotatis till huvudrätt. Efter middagen hade vi en rätt spontan poängjakt där vi skulle göra 

allt från att ta reda på Stefans skostorlek och bilda en pyramid till att skriva en laglåt som sedan 

skulle sjungas inför domare och motståndare i slutet. Laget Torbjörn vann självfallet, vi vinnare fick 

medalj, reflex med Marina läroverket loggan på och en Älva patch. Vinnarna av båttävlingen var även 

belönade med muggar och godis. Efter jakten serverades glass tillsammans med Olivers riktigt goda 

kolasås och nu på kvällen spelar vi kort i salongen. 

 

Personallogg: 
Dagen har gått i städningens tecken som Alfons och Simon beskrivit innebär att hela fartyget görs 

rent, all mässing poleras till en guld lyster, ja you name it så har det gjorts rent till sång och glädjerop 

med en entusiasm av sällan skådad dignitet. 

Tror att samtliga ser fram emot hemresan med glädje samtidigt som det finns ett vemod att lämna 

sin trygga lilla värld ombord på Älva där alla har haft ett värde och en betydelse av vikt. Slutmiddagen 

med en klass värdig nobelmiddagens avnjöts med tillhörande tacktal av kapten, elever och lärare, 

prisutdelningar och poängjakt som satte punkt för denna resa ombord på Älva. Imorgon kommer en 

sista logg för denna resa. 

Over and out för denna gång vi ses hemma i Sverige. 

 

 



 
Disciplin och städning, kamratskap och laganda. 

 

 

Vinnarna i dagens frågetävling. 

 

 

 


