
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14 mars 

Elevloggare: Diana och Arvid  

Personalloggare: Lättmatros Alva  

Position: Santa Cruz de Tenerife 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hemgång imorgon 

Väder:  Varierat väldigt mycket, hoppat mycket mellan regn och sol 

 

 

Elevlogg:  
Eftersom idag är vår sista heldag ombord spenderade vi tiden genom att storstäda hela Älva. Vi har 

gjort rent vartenda hörn och skrymsle, bokstavligen. En del av oss fick jobba ute och skrubba däck 

medan andra fick kämpa mot vädret. Samtidigt fick vi andra samarbeta inomhus på våra städ-

områden.  

Jag, Diana, jobbade mycket med att få ordning och reda i den förliga inredningen samt min egen hytt. 

Vårt vaktlag blev klara rätt så snabbt och fick därför möjligheten att hjälpa till i sjukvårdsinredningen 

och putsa mässing i det kalla regnet. Även fast det var en kämpig och lång dag för oss alla, var den ett 

bra avslut på vår resa och en fin sista dag tillsammans. 

Jag, Arvid, har stått i köket från 06:30 och tar just nu en välförtjänt paus från disken. Vi i byssan har 

städat hela förmiddagen och sen förberett en lyckad trerättersmiddag. Förrätten var en gazpacho 

med pimiento de padron. De små gröna paprikorna kryddade vi med parmesan och honung vilket vi 

kom på lite sista sekunden och de vart extremt eftertraktade, inte för att låta kaxig.       Nu är det 

dags för mig att ställa mig i disken och sen njuta av en god natts sömn. 

Vi ser fram emot lite sovmorgon imorgon!  

       

Personallogg:  
Hej! 
Idag har vi kört slutstädning hela dagen och vilket stort jobb eleverna har gjort! Vi började dagen som 

vanligt med frukost men efter det ändrade vi om i det normala schemat. Eleverna packade ihop all 

deras packning igår och dem stoppade vi in i tomma hytter för att kunna städa ordentligt. Efter lite 

skakande av täcken och kuddar möttes vi på respektive städområden. Jag är ansvarig för entrén, 

salongen, buffén och mässen den här resan. Mitt vaktlag började med att inventera alla torrvaror vi 

har ombord. Det blev vi klara med i tid till den klassiska städlunchen – korv med bröd! Eleverna njöt 

av att få en timme utan städning där de alla kunde umgås igen.  



Efter lunchen fortsatte vi med städningen. Moder Jord bjöd inte på det bästa vädret idag, det har 

blåst ordentligt och periodvis spöregnat, men de på däckstädning kämpade på tappert! Inuti båten 

hade de samma anda och städade för fullt. Hela klassen har gjort ett riktigt bra jobb, en eloge till 

dem! 

Det sista vaktlaget som har haft byssatjänst hade deras trerättersmiddag idag och vilken fest det 

blev! Diana och Arvid har redan beskrivit middagen och den var dunder. Nu sitter klassen och njuter 

av sista kvällen. Vissa pluggar på det sista till deras navigationsundervisning, andra sitter och pratar 

eller spelar kort. 

Känns tråkigt att den här seglingen är slut imorgon! Vi fick bara segla med den här klassen i sex dagar 

förra året så vi fick lite mer tid i år i alla fall. Resan känns som att den har susat förbi. Kommer stå och 

heja ordentligt på MB19B och alla andra klasser när de tar studenten i juni! Tack för den här tiden, 

MB19B! 

Skepp o’ hoj, 

Alva 

 

 
Städglada tjejer i förliga inredningen. 



 

 
Sällskapsspel ombord! När mottagningen svajar och man måste lära sig att umgås. 

 

 
Dags för finmiddag, sista middagen ombord för oss!  


