
Logg	från	A� lva	 

Datum: 28 januari 2019 

Elevloggare: Jeremy och Sebastian 

Personalloggare: Erik, matros och maskinansvarig 

Position: Puerto Vueltas, La Gomera  

Planerat datum för att segla vidare: 31 januari  

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife1 februari 

Väder: Varmt och skönt 

Elevlogg:  

Dagen började med lite frukost. Efter frukosten lade vi fast inne i hamnen på La Gomera vilket inte 

var något större problem. Efter tilläggningen var det dags för rent skepp. Folk städade rent allt inom 

och utom skeppet med sina vaktlag. Därefter så var det vanliga lektioner, folk slet med diskussions- 

skrivande om marinbiologirapporten. Det var otroligt varmt och soligt idag så vissa satt uppe på däck 

och njöt av solen. Vi hade dessutom Fartygsbefäl med Sören angående stabilitet så nu vet vi väldigt 

mycket om GM och GZ (Skeppare där hemma kanske vet vad vi snackar om).  Därefter slet byssan 

som cirkusdjur medan folk var inne i stan och utforskade. Middagen serverades klockan 7 med lite 

fördrinkar och tre rätters. Middagen hade ett cirkustema där alla i besättningen fick en karaktär. En 

cirkusdirektör (Johan) ledde en otrolig show med trolleri, kärlek, drama och djurshower. Efter 

middagen så tackade Sofia för sin tid för nu ombord och kvällen för resterande började rundas av 

med lite plugg och små chatt.    

Personallogg:  

 Ohoj, sjöbusar och landkrabbor. 

Vi siktade Gomera i gryningen och efter frukost så vart det full fart. Bemanna fördäck, akterdäck, folk 

till fendrar, sjösättning av ribben och köra in två elever till kaj för att ta emot kastlinor och trossar. 

Tilläggningen gick galant, vi är verkligen en samtrimmad besättning. Och då inkluderar jag självklart 

alla elever. 

 Därefter, som alltid när vi varit ute till havs så följer rent skepp. Städa inredningen, iland med sopor. 

Färska av ute, alltså spola av med färskvatten. Allt salt ska bort, annars rost, usch. 

 Sen lektioner, lunch, mer lektioner. Underhållsarbete av besättning. En sväng i den lilla staden Valle 

Gran Rey hanns med också då middagen var senarelagd på grund av trerättersmiddag med 

cirkustema. Jätteroligt och mycket gott bjöds det på. 

 Så har ännu en fin dag förflutit med ett härligt gäng. 

 Hälsningar från Erik   



 

Hälsningar från en oerhört seriös och professionell besättning 


