
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 17 mars 2023  

Elevloggare: Sofia och Atle  

Personalloggare:  Max  

Position: Arrecife, Lanzarote 

Planerat datum för att segla vidare: 18 mars 2023 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  Blåsigt och småmolnigt 

 

 

 

Elevlogg:  
Full fart redan från start efter en trevlig frukost och lite morgonmöte var det dags för morgon-

städning där 8-12 vakten var det att ombeslå segel på schemat. Sedan var det dags för att ta fram 

penna och papper och göra sig redo för dagens lektioner. Efter en titt på momentpappret så insåg vi 

att det endast återstår två mattelektioner, vilket medgav ett lugn på hela båten. Mellan lektioner och 

middag besöktes Lanzarotes IKEA för att få lite svenska känslor ombord.  

Efter en kulinarisk middag bestående av Burger Bonanza, med ostgratinerad klyftpotatis blev det att 

röja på stan.  

Den irländska grannbåten Hebernilan passade dagen i ära på att upplysa oss om den mycket 

betydande högtiden St Patricks Day och vi vill därför önska alla Irländare ett glatt firande.  

Och er en trevlig fredag.  

På återseende 

VIKTIGT! Se bild nedan på vårt eget St Patricks helgon.  



 

 

 

Personallogg: 
Hallå, då var jag här!  

Max heter jag och jobbar som lättmatros ombord på Älva. I snart två år har jag spatserat omkring på 

däck och har innan dess även studerat på skolan på det marintekniska programmet. Men nog om mig 

nu ska vi se här i anteckningarna var som hänt idag.  

Efter de vanliga rutinerna med frukost och städning och allt vad det är, har eleverna haft lektion och 

vi i besättningen har roat oss med underhållsarbete ombord. Efter La Palma och den otroligt kassa 

kajen vi låg på så inträffade en liten fadäs där en del färg blev avskrapat av lite stål som stack ut från 

kajen. Väldigt tråkigt men ingenting som lite slipning och färg kan reparera, så det har jag ägnat en 



stor del av min dag åt. Sen har vi ju såklart fikat och druckit en hel del kaffe. Något som min adept 

Kecke är en fena på. 

Det är dock tråkigt att det är sista gången vi är i Arrecife för i år och vem vet om vi får återvända hit 

igen, så nu ska jag ta och insupa det sista som denna stad har att erbjuda. Imorgon så ska vi sätta 

kurs mot Las Palmas och det ser ut som vi kommer få en väldigt fin slör ner något som jag ser mycket 

fram emot. Nu är det dags att bomma igen det här kalaset. Tack för mig, ha det så trevligt och ta 

hand om er där hemma i kylan. 

Max Holmén 


