
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 3 september 2019 

Elevloggare: Daniel och Felicia 

Personalloggare: Catarina 

Position: Förtöjda i Havneby på Römö 

Väder: Mulet 

Elevlogg:  
Hej alla rockare. 

Idag har vi utfört vår första bottenexkursion här på Römö. Vi har undersökt mudflats cirka en 

kilometer från Älva, där vi fann musslor, krabbor och tonvis med nedsugande lera. Ett flertal 

kamrater föll i leran men moralen hölls uppe trots spöregn och lerbad. Vissa elever var utrustade 

med vadarstövlar, andra med stövlar och några tappra med sina bara fötter. Efter ett lerigt och blött 

äventyr så kom den stora bördan att artbestämma lerans skatter. Musslor av olika sorter var svåra 

att skilja men med hjälp av böcker och Lasse så lyckades vi. Mot kvällen nalkades temamiddag då 

denna veckas byssalag hade sin sista kväll i byssan. Rocktemat möttes med ivrigt utklädda elever och 

besättningsmedlemmar samt en utsökt trerätters middag. Nu väntas en god nattsömn och vaktbyte 

ikväll. Vi inser nu att halva tiden har gått och det är bara två veckor kvar. Tiden här går väldigt fort 

och trots att vi saknar familj och vänner där hemma, kommer det kännas tomt utan klassen i 

fortsättningen. 

Now it’s time to rock n´ roll all nite, goodbye people! 

 



Personallogg: 
Hej! 

Catarina/kock ombord på Älva. Idag har vi förhalat. Flyttat båten några meter, för att fiskebåtarna 

ska kunna tanka och fylla vatten.  

Idag har byssalaget haft sin avslutningsmiddag med temat Rock, vilket gick mycket bra och med 

mycket god mat. Byssalaget har kämpat på bra den här veckan, framför allt med en stökig passage 

nedåt Jyllands västkust! En eloge till dem. 

Efter den goda middagen där det serverades kyckling med tillbehör och en somrig paj med vaniljsås 

satt det fint med en promenad runt ön. Vi träffade på många får och en lekplats med trampolin där 

även några i besättningen fick leka av sig.  

Nu inväntas slutstädning för detta byssalag, sen blir det bingen. 

Skepp o’ hoj, 

Catarina 

 

 

 

 


