
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14 januari 2022 

Elevloggare: Lottie och Johanna 

Personalloggare:  Styrman Catrin 

Position: Strax nordost om Gran Canaria 

Planerat datum för att segla vidare: Vi är under segel nu 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife 17 januari 

Väder: Växlande, se nedan 

 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Dagen har varit lång och händelserik. Efter frukost lämnade vi Santa Cruz hamn och möttes av ett 

stort, blått hav och strålande sol. Vi hade precis kommit i ordning ombord och börjat med en presen-

tation när vi blev tvungna att ta en bensträckare då vi fick syn på de första delfinerna. Pråmen i all ära 

men denna bensträckare var häftigare än en vanlig! 

Senare under dagen varvades vaktpassen med engelskalektion, lunch, fartygsbefäl och en massa sol 

ute på däck. Framåt eftermiddagen blåste det upp och det blev disigt, vilket ledde till ökad spänning 

under vaktpassen. Det innebar också en hel del sjösjuka för våra ovana sjöben. De flesta fick i alla fall 

i sig lite god middag som byssalaget krigat fram.  

Senare kom vi fram till Las Palmas där vi fick en kort paus från gungandet då besättningen, med 

ribben, plockade upp våra kära klasskamrater som anslöt senare från Sverige. Efter detta snabba 

stopp vände vi om och det var dags för vår första segelsättning. Det tog ett tag men det känns kul att 

få segla lite, förhoppningsvis blåser det på lite mer under natten så att vi kan stänga av maskin.  

Ser fram emot mer segling, fler delfiner och sol!  

 

Personallogg:  
Hej på er där hemma. Jag heter Catrin Palmqvist-Loukomies och jobbar ombord som andrestyrman. 

Min bakgrund ligger i segelfartygsvärlden med utgångspunkt på Åland där jag växt upp. Nuförtiden 

bor jag på fastlandet, i Finland, och är glad över att ha jobbat på flera olika skutor och fartyg i Europa 

före jag kom till Älva.  
 



 Idag har sjöresan äntligen börjat för Mb19a och det såg ut som att det inte bara var besättningen 

som var glad över att få avgå från Teneriffa, mötas av strålande hav med löften och förhoppningar 

om en stadig vind inför nästa ben mot Arrecife. För ovanlighetens skull var det sydostliga vindar i 

prognoserna och vi hoppas det håller i sig så vi får en fin sträckning norröver närmaste dagarna för 

att sedan vända sydöver mot Arrecife. Vill minnas att det finns ett citat från Napoleon om något i stil 

med att en god plan kan ändras på, så ändrar omständigheterna får väl även vi ändra vår plan. 

Vanligtvis är det nordostliga vindar här i området så vitt jag förstått men enligt nuvarande rutt 

hoppas vi som sagt på fin segling norröver. 

Det var fint att få plocka upp fler elever på Las Palmas och dimman som omgav hamnen för att sedan 

lätta medan vi hissade segel var på sitt sätt rätt matchande för denna resa, nu seglar vi vidare mot 

bättre sikt efter att ha startat i dimma. Att en del av klassen fick se grindvalar och delfiner före Gran 

Canaria och njuta av solsken är väl bara en bonus.  

Hoppas ni har en fin början på året där hemma 

Catrin 

 


