
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 16 januari 2022 

Elevloggare: Johanna 

Personalloggare:  Magister Viktor 

Position: Väster om Fuerteventura 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife i morgon måndag kl 9 

Väder:  Ostlig vind, disigt p g a mycket Sahara-sand i luften 

 

 

Elevlogg:  
Tjenis!  

Vår tredje dag ute till havs är snart avklarad och det märks verkligen att kroppen vänjer sig till sjö-

gången. Trots att det var en skön lutning i mässen till frukost verkade alla må bättre än vi gjort de 

senaste dagarna. Det gungade en del men vi genomförde trots det den vanliga morgonstädningen 

och fortsatte sedan dagen med rutinmässiga lektioner.  

Seglingen har varit stabil. Vi har seglat halvvind söderut längs Lanzarotes kust och framåt efter-

middagen gjorde vi en stagvändning för att nu sikta mot Arreciffe dit vi enligt planen ska ankomma i 

morgon tidig förmiddag. Under dagen blåste det rejält men det har nu avtagit. Vädret var soligt 

under dagen men framåt eftermiddagen blev det rätt dimmigt, trodde vi. Denna dimma var egent-

ligen inte dimma, utan sand som kommit med vinden från Sahara.  

Imorgon blir det fest! Efter att vi kommit i hamn och städat ordentligt efter alla vågor, sand och salt, 

väntar en slutmiddag då det är vaktlagsbyte. Det innebär att byssalaget lagar trerätters, efterrätten 

preppas redan nu i byssan och vi alla är rimligt taggade på efterrätt då godiset tagit slut!  

 

Personallogg:  
Dag tre på havet och en vardagslunk har infunnit sig. De allra flesta har vant sig vid rullningen och vi 

har blivit skickliga på att balansera med fulla tallrikar och kaffekoppar. Nu har vinden mojnat och vi 

har en väldigt lugn segling norrut. Alla arbetslag har kommit in i sina rutiner och sköter sina uppgifter 

på ett exemplariskt sätt. Jag blir glad över att se hur bra de tar hand om varandra, de ställer upp för 

varandra och hjälper dem som blir sjösjuka eller står på vakt. 

 

Under dagen har eleverna haft dubbla lektioner i FB och en lektion i engelska. Eleverna som läser 

engelska arbetar med en uppsats där de ska göra en kritisk analys av en bok utifrån ett litteratur-

vetenskapligt perspektiv. I originalplanen skulle jag ha kommit ner till klassen senare och de skulle ha 



varit klara med sin bok. Men eleverna arbetar på bra och ligger före planen och är snart redo att 

börja strukturera upp sina uppsatser. 

Nu sitter några elever och tittar på film, några sover innan de ska upp på vakt, men de flesta sitter 

och pluggar fartygsbefäl. 

 

 

 


