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Elevlogg:  

Det slog oss som ett knytnävslag snart är det slut. 

Vi har nu haft sista lektionen, vi har gjort sista tilläggningen, vi har börjat planera för livet efter denna 

resas slut.  Nu är det bara städning och packning kvar. Självklart är det med blandande känslor som vi 

tänker på hemresan, visst kommer det bli skönt att få sova i sin egen säng, en säng som inte gungar.  

Men jag är säker att vi alla kommer sakna värmen och varandra eftersom det inte bara är den här 

resan som snart är slut utan hela utbildningen, när vi kommer hem så har vi inga fler lektioner i 

helklass. De två veckorna vi var här har gått fort, nästan lika fort gick de två åren vi har spenderat här 

på skolan, dags för alla oss att spridas med vågorna, så hoppas att vi syns någon gång ute på det 

stora blå.  

Skepp ohoj, ha de riktigt skoj. 

David Lindbergh och Christian Olsmalm 

Personallogg:   
I dag anlände vi till Teneriffa efter en härlig segling från La Gomera. Under denna tur så lät vi seglen 

vila och gick motor då vinden var svag men solen lös med sin närvaro, under natten gjorde eleverna 

krysspejling och positionsbestämning med hjälp av radar. Efter ankomst så gjordes en lättare 

städning ombord och därefter hade eleverna lektion och vi i besättningen har spenderat dagen med 

diverse underhålls arbeten. Några ur besättningen på det svenska segelfartyget Gladan har varit 

ombord och sett hur vi har det. Nu på kvällen har jag och mästerkocken Frida varit och handlat så att 

elever och besättning som ska åka hem ska få med sig en liten matsäck.  

En sjöman ber inte om medvind, han lär sig segla. 

//David Grönberg  


