
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14/10 

Elevloggare: Finley Victor 

Personalloggare:  Christoffer 

Position: Väl förtöjd i Malaga 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder: Klart väder och sol 

 

 

 

Elevlogg:  
Angenämt, 

Vi började den varma dagen med att städa som vanligt, men med lite mer stress och ångest i 

rummet. Sedan hade vi kustskepparprov med olidlig spänning och fruktan, som varade fram till en 

smakrik lunch, som bestod av fläsk, potatis och lite brunsås. Efter lunch fick vi slutföra och finslipa 

våra naturbruksprojekt, där alla grupper ska presentera mer hållbara former av livsmedel.   

När vi kände oss klara med det, fick vi fritid att utforska Málaga, där några av oss drog och badade vid 

den fina stranden, och fyndade i de exotiska marknaderna. Under tiden gick de mer sofistikerade av 

oss till Picassomuséet vilket enligt dem var väldigt intressant och lärorikt. Närmare kvällen fick vi 

också gå ut i staden och äta, vilket alla gjorde. När vi kom tillbaka myste vissa i klassen uppe på 

deckshustaket (det övre däck på skeppet) och kollade på Alice i underlandet, vilket var en fin avslut-

ning till en stressfylld men rolig dag. <3 

Puss och kram, Finley & Victor! 



  
 

Personallogg:  
Ännu en varm och solig dag är till ända. Förutom kafferaster på glassbaren har dagen även bjudit på 

lite smått och gott underhåll ombord och samordning med hamnen med sophantering och liknande. 

Sjökort som det ska suddas lite i och som ska rättas. 

Vid 10-tiden kom världens största fullriggare, kryssningsfartyget Royal Clipper, in i Málaga. Trots skill-

naden i storlek och lyx är det många som föredrar Älva, även från Royal Clippers besättning. 

Eftermiddagen spenderades i styrhytten där eleverna fick lägga ut lite positioner och krysspejla lite i 

hamnen.  

Det var allt för idag, en ganska händelselös dag men sådana ska ju finnas det också         

/Christoffer 


