
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 9 december 2022 

Elevloggare: Linn MbV20 och Felix MbV21  

Personalloggare:  Morten 

Position: Förtöjda i Marina de Santa Cruz, Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: 11 dec kväll 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  12 dec morgon 

Väder: Sol, 25 grader, svag vind 

 

 

 

Elevlogg:  
Dagen innan sista vaktbytet! Byssalaget levererade med en grym frukost med melonsallad och pann-

kakor innan dagens guidningar drog i gång. Hugo och Hugo höll sina guidningar om det vackra 

konserthuset inspirerat av det i Sidney, respektive fotbollsstadion här som är Kanarieöarnas största. 

Vi fick till och med chansen att gå in och se stadion inifrån, något vi inte hade förväntat oss. Två 

grymma guidningar senare var det dags för lunch, som bestod av Chicken Tikka Masala! 

Efter den smarriga lunchen på båten var det dags för dagens lektioner där vi blev ordentligt introdu-

cerade till vår nya andrestyrman, Morten, som höll lektion i radar. Sedan fortsatte det sista skrivan-

det på våra marinbiologirapporter som ska in snart. Sist på dagen schema var slutmiddagen! Byssan 

hade satsat ordentligt och bjöd på bröllop inkluderande drama, skådespeleri, skratt och självklart, 

bröllopstårta!!! Byssan gick varm medan det langades ut Skagentoast, fiskspett med potatis och en 

väldigt god sås. 

Efter huvudrätten var det dags för vigsel och flera vackra och skrattframkallande tal, när lugnet sedan 

lags sig var det dags för pricken över i:et och bröllopstårtan drogs fram. Hallon, vit choklad och 

grädde samt ett rikligt lager smörkräm, enormt god och det fanns så att det räckte och blev över. Till 

slut var kvällen slut och vi tackade av byssalaget för den här veckan innan det var dags för några att 

krypa till kojs medan andra tog vara på den sista timmen iland. Sist men inte minst får denna dag 

10/10 Fendrar då den var så pass händelserik.  

Med vänliga hälsningar 

Linn och Felix =) 

 



Personallogg:  
Bröllop ombord! Ja, byssalaget tog ut svängarna och lyckades prestera en fantastisk middag bestå-

ende av toast Skagen, fiskspett och en rejäl och supersmarrig bröllopstårta till dessert. Tack Natalie, 

Sofia, Elias, Hugo*2, Julieta och Irmeli! Men det stannar ju inte där….. Dom lyckades också lägga upp 

en riktigt välregisserad teater med oss alla som artister, själv fick jag äran att viga de lyckliga två! 

Andrestyrman tillika präst ombord alltså. Andreas och Lars har nu äntligen fått varandra men det 

fanns synpunkter på bröllopet och alla var inte övertygade om att det skulle hålla så länge. 

Och vem är då jag som slet åt mig datorn och skriver 

logg så här efter ett dygn ombord? Jo, som sagt,  

Morten, mönstrade på igår kväll som andrestyrman 

på min andra resa med Älva. Jag hade förmånen att 

segla med MB19 i feb-mars och nu den sista veckan 

med MBV20&21. Sen blir jag kvar över jul och nyår 

och en bit in i januari och tar hand om skutan med 

underhåll m.m. Jag är en seglare från Göteborg 

som halvt om halvt växlat till- baka till sjölivet efter 

många år på massa olika jobb i näringslivet. Jag är 

reservofficer i flottan så fyra år i ”Navyn” var min start i 

sjölivet (ja förutom privat segling då). Här kommer 

en bild som skipper Per tog vid klättring i riggen idag: 

Tillbaka till dagen ombord. Förutom bröllopet som naturligtvis var dagens happening så höll jag lite 

repetition av radar, några elever hade sina guidningar på stan för klasserna samt Linda och Marcus 

och besättningen övade och dokumenterade räddning från riggen med repellering, se bilder! 

Nu börjar lugnet lägga sig ombord och några ger sig ut på stan. Hur bröllopsnatten för de nyvigda 

kommer att urarta kan jag naturligtvis inte yppa ett ord om i denna seriöst skrivna logg. Det förstår ni 

väl!!? 

Ta hand om er i kylan! 

Morten 

 



                                                                    

                                                                  

                        

               

 


