
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 05/12-22 

Elevloggare: Maja & August  

Personalloggare:  Linda 

Position: La Palma, Santa Cruz 

Planerat datum för att segla vidare: 6/12-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12-22 

Väder: Växlande molnighet med tidvis lätta regnskurar 

 

 

 

Elevlogg: 
Dagen började med en efterlängtad sovmorgon som vi alla uppskattade. Detta ledde till en upp- och 

nedvänd morgonrutin med morgonstädningen först och brunch därefter. Brunchen gjordes av vårt 

fantastiska byssalag vaktlag D och uppskattades innerligt av samtliga ombord. Därefter fortsatte 

dagen med Radar- & Marinbiologilektioner och pausen däremellan utnyttjades av somliga med bad 

vid de fantastiska svarta stränderna här på La Palma, medan andra hjälpte till att flytta Älva till en ny 

kajplats. Idag fick även några möjligheten att få klättra i masten, det var då Clara som hjälpte till med 

detta. Sedan fick vi en härlig middag där det serverades några av veckans godaste rätter som blivit 

över.  

Ikväll så blir det som vanligt vakt för vissa, medan andra går ut på stan, fiskar eller slappar på båten. 

Vi ser fram emot morgondagen då vi lämnar La Palma och kastar loss mot Teneriffa.  

Hoppas ni alla har det bra hemma i kalla Sverige. 

Mvh Maja och August från Mbv21  

 

Personallogg:  
Halloj! 

Idag fick man nästan kämpa för att hålla sig sovande på morgonen, det var länge sedan man fick 

chansen att sova hela vägen till nio. Jag började dagen med att städa, tvätta och bädda sängen med 

nytvättade lakan. Brunchen som serverades efteråt var fantastisk. Så det var en himla skön start på 

dagen, rent och fräscht och smarrig brunch! 



Efter dagens lektioner hade vi även skeppsmöte där vi lärare, några i besättningen och två elev-

representanter möts för att ventilera lite tankar och synpunkter. Mötet gick bra och vi kom fram till 

en hel del, bland annat att vi har ett bra samarbete här ombord. 

På kvällen gick många iland och åt mat, shoppade eller bara promenerade runt i staden. Det är 

väldigt mysigt när de pyntar med mysig julbelysning lite överallt, det ger oss lite julkänsla trots 

värmen, solen och palmerna. 

 

 


