
Logg frå n Ä lvå  

Datum: Nionde mars tjugotjugotvå 

Elevloggare:  Elin & Felix 

Personalloggare:  Morten 

Position:  28°57’54’’N 13°32’19’’V 

Planerat datum för att segla vidare:  Elfte mars tjugotjugotvå 

Väder:  Soligt, något molnigt, 7 m/s nordvästligt 

 

 

Elevlogg:  
Morsning korsning alla landkrabbor där hemma!  

I natt så var det vaktlagsbyte, så vår fantastiska frulle var idag tillagad av ett nytt vaktlag, ”Sommar-

skolan”! En helt otroligt kulinarisk smakupplevelse som vi sent kommer att glömma! Därefter så var 

det dags för vår dagliga städning, o’hoj vad kul det var att få ett nytt städområde, med så många nya 

fascinerande ytor att torka av! Nu glänser fina Älva som aldrig förr. Efter det så utvidgade underbara 

Björn våra vyer inom matematikens värld och fyllde våra hjärnor och hjärtan med komplexa tal utan 

dess like. Till lunch så blev det en magisk carbonara. Det var gott.  

Eftermiddagen fylldes av lektioner och eget plugg inför morgondagens prov i klass VIII (8). Sofia hade 

en gemytlig presentation om fartområden och andra intressanta lagar inom sjöfartens härliga värld. 

Sedan var det sol och plugg för hela slanten fram till den efterlängtade middagen! Idag var det 

Morten som fick vara befälhavare i byssan, för Catarina är och badar hemma hos ”Robban i ribben” 

med Alva. Det förtjänar de! Robban i ribben var dessutom hurtig nog att komma förbi med proviant 

tidigare under dagen. Till middag så åt vi fisktacos med tre olika hemmagjorda såser! O’hoj vad det 

satt bra i magen efter en lång dag av plugg och sol. Dessutom så var byssan så generösa att de bjöd 

på dimma under bjudningen.  

Nu ska vi plugga vidare under kvällen (och natten och kanske morgonen), och njuta av Arrecife! Här 

kommer världens bästa skämt, hoppas att det bringar er lycka i det kalla landet där hemma, vi saknar 

er! 

- Jag fick ett sms i morse. 

- Vad stod det då? 

- Jag har ingen aning, jag kan inte morse! 

…. . .---   -.. .--.-       // Elin & Felix!       

 

      



Personallogg:  
Stora delar av besättningen har flytt fältet som ovan beskrivits. När katten är borta dansar råttorna 

på bordet!!! Andrestyrman snor loggen (och även maktpositionen i byssan). Arga kocken skulle 

bleknat i jämförelse      . Byssalaget gjorde slut på panko, förbrukade mängder med olja och gjorde 

Fish Tacos till ett kompani. Det skall dock tilläggas att smakerna uppskattades mycket. (Mer än lukten 

när oljan blev stående lite länge på Tjernobyl-plattan.) 

För övrigt har dagen förflutit lugnt och stillsamt. Eleverna är flitiga studenter i såväl matte som 

fartygsbefäl. Björn inledde kursen om komplexa tal och Överstyrman höll de sista lektionerna 

inklusive repetition. Intressanta frågor haglade! I kväll kl. 22 skall inlämningsuppgiften för radar vara 

inlämnad och imorgon väntar FB VIII-proven. 

Flytbryggan vi ligger förtöjda på mutades idag in av soltörstande elever. Rodnad från sol dyker upp på 

svenskt vinterskinn. Nu gäller det att utnyttja den sista veckan av sol och värme innan returresan till 

Sverige och se till att ”bronza” ordentligt. (Men, mitten på mars i Sverige är ju nästan vår så det blir 

kanske inte så dumt att komma hem trots allt ...) 

Hej på er därhemma, nu återgår vi till kvällen ombord på T/S Älva, väl förtöjda i Marina di Lanzarote! 

…. .- … - .-   .-.. ..- . --. --- 

/ Morten 

 



 

Älva förtöjd i marinan. 



 

Eleverna bär mat från bilen till båten. 



 

När kockarna äntligen fick äta så fick de ett helt bleck med friterad fisk själva. =) 

  


