
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 12/3 2020  

Elevloggare: Gunnar Åkerlind  

Personalloggare: Kocken, Catarina 

Position: Las Palmas, Gran Canaria 

Segelsättning: Vi ligger vid kaj, dvs ser masterna ut som ett deprimerande kalhygge. 

Fart:  

Kurs:  

Planerat datum för att segla vidare: Planet går imorgon förmiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arlanda imorgon eftermiddag/kväll 

Väder: Underbart 

 

 

Elevlogg:  
 

Sjösjuka. 

Landsjuka. 

Sandstorm. 

Något blaskigt ölmärke som folk plötsligt nojjar över?? 

Fyra veckor av illamående, välmående och påtvingad nykterhet har gett oss otaliga minnen för livet, 

ännu en gång. Inte bara slutet på en resa – slutet på slutet av vår gymnasietid. Anledningen till att 

många av oss har valt denna skola är snart förbi och till detta skulle jag gärna ägna ett magnum opus 

men icke, jag får istället beskriva slutet på vår sista heldag i Canarias.  

Dagen har präglats av ett ordentligt rent skepp, en slutstädning som heter duga. Från efter frukost till 

fyra på eftermiddagen har vi putsat mässing, moppat golv och slickat varenda list på hela skutan bara 

för att åter skita ner allt några minuter därefter. Ändå en viss tillfredställelse – katharsis. Vi lämnade 

därefter vårt hem för senaste månaden för att avnjuta en som bäst medelmåttig paella på en mycket 

mysig restaurang inne i staden. Därefter drog folk iväg på sina sista kvällsäventyr på jakt efter 

churros, glass och dylika godsaker. Ett fint slut på en fin resa. Nu ser vi till morgondagen och det kaos 

som väntar oss.  

So long sailor 



 

Det behövs sällan filter när man fotograferar här 

 

h 

 

Personallogg:  
Hej Catarina kock ombord på Älva   

Idag har vi haft storstädning och byssan har gjort ett digert jobb, mitt i städningen var det dags att 

fixa fram lunch till alla. Men det ordnade de galant. Efter städ var det dags för middag ute och nu är 

det lite trötta elever som bänkat seg framför en film med godispåsarna i högsta hugg. Mysigt.   

Jag måste bara säga att det är kanonfina ungar ni har där hemma. 

Tack och Hej från oss i kväll! 

 



 

Seglar för Styrbords halsar i 8 knop mellan öarna 


