
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 8/12-21 

Elevloggare: Ronja Pettersson och Olivia Berg  

Personalloggare:  Catrin Palmqvist-Loukomies 

Position: Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 9/12 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Puerto Restinga 11/12 

Väder: Omväxlande sol och molnighet, ca 20 grader 

 

Elevlogg:  
Hej allihop! 

Morgonen började i vanlig ordning med en riktigt god frukost gjord av byssalaget, därefter var det 

den dagliga städningen genom hela skeppet. När skeppet var skinande rent bestämde vi oss för att 

påbörja guidningar för mbv19 medan mbv20 gjorde mjukbottenexkursion nära intill. Under dagen 

fick vi höra fantastiska guidningar om bland annat ödlor och djur i det marina livet, under en av 

guidningarna fick vi snorkla i det iskalla vattnet i jakt på olika arter. 

På kvällen var det dags för den klassiska slutmiddagen för detta byssalag, där man väljer ett tema 

inför kvällen och sedan bjuder byssan på en fantastisk middag för resterande. Alla elever, lärare och 

besättning var otroligt vackra och det var en väldigt härlig och trevlig stämning med mycket skratt 

och glädje. Imorgon beger vi oss av vidare mot El Hierro och vi hoppas såklart på att det blir en 

lugnare färd då det blev en del sjösjuka efter att vi lämnade Gran Canaria. Vi här på båten hoppas att 

ni alla där hemma har det bra och att ni tar hand om er och inte saknar era barn allt för mycket.  

Olivia B och Ronja, mbv19 

       

Personallogg: 
Hej på er där hemma! 

Jag heter Catrin och arbetar som andrestyrman ombord. Sen 2006 har jag mer eller mindre arbetat 

på olika båtar och fartyg i varierande farvatten. I den senaste hamnen vi var i låg faktiskt ett av dem, 

Stad Amsterdam, så det är definitivt på fler platser än i mörka natten som två fartyg möts. Här 

ombord på Älva är det inte bara verksamheten som skiljer sig från lyxchartern det var på Stad 

Amsterdam. De elever som har varit på vårt skolfartyg kommer definitivt att ha en inte bara djupare 

erfarenhet av livet till sjöss utan också förhoppningsvis lärdomar som hjälper dem vidare på vägen 

som fortsätter från Marina läroverket.   



På förmiddagen var klasserna på exkursion och förstås var det tystare utan dem ombord. Bland 

besättningen rullade dagen på i olika spår. Några förberedde lektioner, andra tog hand om forma-

liteter med hamnarna vi besöker och på andra håll tog folk hand om metallen ombord i form av vant-

skruvar, vajrar och ytor som behövde rostknackning och ny färg. 

Middagen ombord blev till ett firande eftersom de olika grupperna byter vakt, det vill till exempel 

säga att gruppen som haft min vakt från 4-8 går vidare till 8-12. Byssalaget som tagit hand om oss så 

väl hittills slutade med en festmiddag bestående av laxpasta och brownie till efterrrätt. Temat för 

kvällen var ”prom night” och det glittrade till på flera håll inför midnattsslaget när byssalaget 

förvandlas till 8-12 vakten.  

I skrivande stund ska det ännu vara en pluggstuga inför radiokursen, SRC, som eleverna går ombord. 

Håller de fokus genom resan så kommer nog de två klasserna att klara sig strålande genom tenta-

men. 

Hoppas ni har det fint där hemma i decembermörkret 

Catrin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


