
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 8/2 

Elevloggare: Filippa och Edith  

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position: Förtöjda i Puerto de la Luz, Las Palmas 

Väder: Vackert, omkring 23 grader på dagen 

 

 

Elevlogg:        
Hej alla glada! 

Den sista heldagen denna resa inleddes med en rejäl väckning följt av en rejäl städfrukost! Därefter 

drog vi oss till våra respektive städområden för ett heldags röj. Efter åtta timmar var det återigen 

skinande rent på fartyget, frågar ni Benke så smakar bryggdäck sockervadd! Hela fartyget drog fram 

sina finaste kläder ur packningen inför vår sista slutmiddag, FN-konferens var temat. Samtliga blev 

tilldelade varsitt land och fick faciliteter som representerade landets ekonomiska situation. Exempel-

vis saknades dessertskedar och vattenkannor på vissa bord (länder) och somliga fick äta huvudrätten 

endast med sked. Detta för att symbolisera samt poängtera orättvisa i världen. Vi tackar byssalaget 

för en otroligt välbalanserad trerättersmiddag, med ett lärorikt tema.  

Viktigast idag var nog OS-dubbeln till Jonna Sundling och Maja Dahlqvist som spurtade hem första 

respektive andra plats i sprinten under förmiddagen! Även bravur till mixlaget i curling som tog hem 

brons under frukosten. 

Vi elever är enormt tacksamma för denna resa vi gjort tillsammans. Början på ett perfekt avslut för 

de tre fina år vi haft med varandra. Vi vill även tacka besättningen och lärare som till stor del bidragit 

till en minnesvärd resa, som vi sent kommer glömma.  

Imorgon ger vi oss av, så detta blir det sista ni hör från oss på det här forumet. Ta hand om er så ses 

vi i Sverige igen. 

 

Längta lagom 

Fisken och Gäddan 



 

Det storstädas i byssan… 



 

…och det lagas festmiddag. Här läggs förrätten upp, ugnsrostad chèvre med rödbetor och honung 

 



Personallogg: 
Ja, tänk vad tiden går fort när man har roligt och mycket att göra. Idag var det som sagt slutstädning 

och även om jag var med en liten stund på eftermiddagen (och fick höra den fantastiska kommenta-

ren; ” Nu är det så rent så man kan genomföra en hjärtoperation här!” från en elev om dennes hytt) 

så har större delen av min dag gått åt till reparationer av de prov vi haft under seglingen. Jag kan 

glatt säga att alla som skrivit proven under seglingen och som fortfarande är kvar ombord nu har 

klarat bägge proven. Hurra!  

Efter att slutstädningen var färdig vid halv femsnåret så satte vi i gång med att försöka hinna med alla 

övningar uppe i styrhytten som eleverna inte gjort under seglingen. Jag delade in det i tre stationer.  

- Skepparsalongen där man lade ut positioner i sjökortet, tog ut kurser och rättade kurser med mig 

- Styrhytten där man gjorde krysspejlingar och räknade på metacenterhöjd med Sören och Benke 

- Bryggdäck där man kollisionsbedömde, pratade om lanternor, gjorde knopar och testades i termino-

logi av Madde, Kecke och Benke 

Och sen var klockan sent och alla var färdiga med sina uppgifter med undantag för några få meta-

centerhöjder som vi får ta imorgon. I morgon bitti klockan 7 får även de som vill chansen att höja sitt 

betyg i olika uppgifter i styrhytten. De andra har sovmorgon till 9 eller 9.30 beroende på om de är 

byssan eller inte. Sista dagen blir det nämligen brunch innan hemresan till Sverige. 

Trots covidkarantän och kontinuerligt ändrade planer så har ändå den här improvisationernas segling 

blivit en väldigt bra segling.  

Nu är det dags att sova för mig så att jag orkar med morgondagen. 

Tjipp! 

/Sofia 

 

 

 

 

 

 

 


