
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  23 feb 

Elevloggare:  Rurik och Calle 

Personalloggare:  Matros Roger 

Position:  El Hierro / La Restinga  

Planerat datum för att segla vidare:  24/02/22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  25/02/22 

Väder:  Soligt med delvis molnighet  

 

Elevlogg:  
Hejsan svejsan alla Marina följare! Mb19b tittar in igen med Calle och Rurik som författare på dagens 

logg. Det har varit en spännande och händelserik dag med Älva. Vi har haft en till marinbiologisk 

exkursion och haft avslutning middag med den senaste veckans byssalag. Exkursionen skedde nära 

vår nuvarande hamnplats. Det var mycket trevligt att undersöka de djur och undervattensväxter som 

vi hittade på stenstranden. Många var trötta efteråt. På väg till exkursionen fann vi en havssköld-

padda, det var extremt trevligt.  

Sedan efter mycket hårt arbete serverades vi en underbar trerätters middag av det fina byssalaget 

som har tagit hand om oss sedan resans start. Måltiden var tema rättvisa i världen och är en del av 

Mb19b’s gymnasiearbete. Det serverades vitlöksbröd, Qabli Pulao samt en underbar tårta med 

sockerkaksbotten, maräng och mycket grädde. Tusen tack för att ni läser, hoppas ni har haft en bra 

dag och att ni får en bra morgondag. // Rurik & Calle  

 
Ett av alla fantastiska djur vi sett idag! 
      



Personallogg: 
Hejsan! 

Min första logg denna resa, jag är en tidigare YH-elev på Marina läroverket och är ombord som lätt-

matros på denna resa och jag jobbar i vanliga fall som matros inom godstrafiken i Stockholms skär-

gård. 

 
Som Rurik och Calle skriver så har det varit en fullspäckad dag där vi gjorde en mer noggrann städ-

ning/rengöring av Älva efter frukosten för att bl.a få bort allt salt från utsidan efter resan från Las 

Palmas. Därefter blev det ett snabbt mellanmål för att eleverna skulle gå iväg på en exkursion på 

andra sidan hamnbassängen medan det var lågvatten. Då eleverna var borta så passade vi i 

besättningen på att utföra en del underhåll. 

Byssalagets har lagt mycket tid på sin fina avslutningsmiddag och förberedelserna började redan 

dagen innan för att vi skulle få avnjuta en trerätters middag med temat ”Rättvisa i Världen”. 

Tack för maten första byssalaget. 

Tack för ordet. 

Roger 

 
Tema Rättvisa i världen! ”No dresscode (ingen dresscode)” 


