
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 17/10 2022 

Elevloggare: Moses & Eskil  

Personalloggare:  Sofia och resten av besättningen 

Position: Málaga 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: - 

Väder: Växlande molnighet 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan för sista gången den här resan!  

Vid det här laget så kan ni alla våra rutiner så vi skippar det nu. 

 

Idag har vart en tuff dag. Det har vart full rulle sedan klockan 9 på morgonen, för idag var det dags 

för slutstädning (suck). Vårt vaktlag hade utsidan av båten som städområde vilket både var det 

största städområdet men samtidigt det skönaste eftersom vi slapp sitta och löka nere under däck i 

någon av inredningarna. 

 

Vi spolade av alla tampar och ¾ bomsegel därefter skrubbade vi däck med kokosavfettning 

#intesågottsomdetlåter. När vi var klara med däck och allt annat ombord på Älva så var det dags att 

börja med skrovet. Det var extremt jobbigt och tog lång tid på grund av borstbrist för det fanns 

endast 5 levanger ombord (Whaaat!). Efter 9 timmars hårt och slitsamt knegande så var skeppet 

rekordrent.  

Klockan 18:40 var det dags för hela klassen att gå till tapasrestaurangen (Vamos!). Väl på restau-

rangen serverades bland annat räkor, padrones, gott bröd & friterad fisk (Mums fillibabba).  Därefter 

så promenerade vi tillbaka till Älva för att delta i besättningens poängjakt som innehöll många 

spännande utmaningar (Klurigt).  

I natt så är det dags för hemfärd, klockan 02:45 ringer alla larm ombord och en trekvart senare så ska 

alla stå redo att gå till bussen som ska ta oss till flygplatsen. 

Snipp Snapp Snut så var resan slut 



  

 

Personallogg:  
Hej på er därhemma, 

Dagen var som vilken vanlig slutstädningsdag som helst här ombord, dvs eleverna och besättningen 

städade som dårar i ungefär 8 timmar och sen var båten ren. Under en slutstädning ska allt rengöras 

och temat är att man börjar uppifrån och jobbar sig nedåt. Man börjar alltså med att torka taket 

(under däck), sen skotten (väggarna), lister osv. tills man slutligen moppar durken (golvet).  

Under tiden alla andra städade så hade jag muntliga kompletteringar (som vi brukar ha varje segling) 

på de kustskepparprov som eleverna skrev häromdagen. Resultatet efter kompletteringarna är att vi 

nu har 26 godkända elever i stället för 1. Hurra! 



På kvällen var det som sagt slutmiddag på restaurang och sen hade vi i besättningen förberett en 

poängjakt. Här kommer några exempel på uppgifter och frågor att svara på; 

- Hur många taljor finns det ombord på älva? 39 stycken 

- Hur många tår har Christoffer? 10 st (inget som helst fel på hans fötter) 

- Hämta en metallbit som är mindre än 0,02 cm tjock 

- Skriv en lagsång och uppträd med den när tiden är slut- 

- Skapa ett konstverk med så många som möjligt i laget. 

- Vad är besättningens sammansatta ålder? 220 år  

I en halvtimme var det sen febril aktivitet ombord när de 4 lagen skulle försöka samla så många 

poäng som möjligt. Efter noggrann överläggning av domarna så utsågs lag 3 (Los Dos) som vinnare 

och fick det stora första priset i form av chokladsedlar. 

När jag skriver det här är klockan 04:00 och för 15 minuter sen vinkade vi av eleverna. Nu känns det 

som vanligt lite obehagligt tyst ombord.  

Det har varit jättekul att få segla med Mb21a och 

vara en del av den här ”pionjärresan”. För det är 

ju så att det är första gången, på väldigt länge i 

alla fall, som en marinbiologiklass seglar den här 

biten av resan ner mot Kanarieöarna. Det innebär 

att mycket av det vi gjort och de hamnar vi varit i 

har varit nytt för oss i besättningen också och det 

har varit mycket som har ändrats under resans 

gång. Hamnar har ändrats och lagts till, utflykter 

har planerats väldigt nära inpå och rent allmänt 

har det varit en del jobb som vi fått göra under 

resans gång som i vanliga fall brukar vara för-

berett långt i förväg. I slutändan blev ju dock 

resan väldigt bra och efter den utvärdering vi 

hade under lunchen mitt i slutstädningen så får 

jag ändå en stark känsla av att eleverna är nöjda 

med resan. Det är vi också.  

Nu lämnar vi med varm hand tillbaka våra fina 

elever till er anhöriga därhemma och så träffar vi 

dem om ett drygt år igen. 

Med mycket kärlek 

/Sofia och resten av besättningen 

 



 

 

 

Övre raden från vänster: Catarina, Christoffer, Max, Torun, Sofia 

Nedre raden från vänster: Madeleine, Stefan, Alice 

 


