
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 3/12/22 

Elevloggare: Elsa & Tore  

Personalloggare:  Markus 

Position: La Palma 

Planerat datum för att segla vidare: 06/12/22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  07/12/22 

Väder: Soligt med inslag av moln 

 

Elevlogg:  
Rull rull rull… dunk. Rull rull rull… pang. Så lät våran natt. När man inte stördes av icke-sjösurrade 

föremål så höll man på att göra en bakåtkullerbytta i sängen. Efter en omtumlande natt var nästan 

hälften av sjöbusarna sena till morgonmålet. Som vilken morgon som helst skulle de små grisarna 

städa sina hytter och även klämma in lite plugg innan ankomst till…(trumvirvel) LA PALMA ”TJOHO 

JAJAMEN DU LÄSTE RÄTT!!!”  

När vi hade knutit fast oss i de stora metallpiggarna var det dags för dagens andra mål. Och mätta 

och belåtna stack de små piraterna ut för att plundra ön på dess smaragder och guld. De små matro-

serna delades först upp i två grupper för att lyssna med stora öron på guidningar och läsa intensivt 

med förstoringsglas om fiskar och diverse sjöodjur. Sedan förenades äntligen småmatroserna för att 

lära sig om radar. Det var svårt för piraterna att slitas ifrån varandra igen efter deras återförening så 

alla de små piraterna stannade nära varandra på båten, vissa lagade mat, somliga klättrade mast och 

resterande memorerade radar.  

US COUNTRY stod på tavlan och alla små rednecks gick bananas och sprang fort som tusan ner i sina 

kojor. Väl i kojorna drog de ut deras finaste plagg, snabba brillor, sliskiga skjortor och ett hej-

dundrande leende. Kökspiraternas slit resulterade i en rätt med avlång kartoffel och en nerpressad 

burgare. Det satt som en smäck i kistan och därefter valde en sjöbuse att hålla en anekdot på 

finlandssvenska inför hela båtens tokstollar. På finlandssvenska höll Mr. Felix låda om allt från bastu 

till jasminris. Efter det rullades det ut dessert, key lime pie, mumma! 

Helt plötsligt så började båten vibrera, småmatroserna blev förkrossade då de trodde de redan skulle 

lämna LA PALMA, ”NEJ INTE LÄMNA, INTE ÄN(tårar rann)”. Som tur var sa den ståtliga kaptenen Per 

att vi ska endast byta kajplats. (lugn utandning och ett stor leende på läpparna). Förflyttningen gick 

på en studs och ingen hann bli sjösjuk. Nu står vi här tryggt och säkert i hamn med nattmössa på och 

gaddarna skrubbade lika fina som golven vi skrubbar varje dag. Redo för en lång natts sömn. Peace 

and love, Tore o Elsa!  

Psst, skrolla ner för bilder från dagens äventyr! 

 



Personallogg: 
Nattens ben mellan El Hierro och La Palma blev en gungig historia. Motvind och dyning gjorde att vi 

bitvis endast gjorde 2 knop. För många blev det lite nattsömn och det har man kunnat se under 

dagen. Många som ser trötta ut och ibland kommer ”den tomma blicken” fram. Vi lärare försöker se 

till att de kan få tid för att vila även mellan lektioner. Hoppas att natten här i Santa Cruz blir lugn och 

sömnrik. I morgon har vi beställt en bussresa som dels ska ta oss upp på vulkanen och dels runt öns 

naturreservat. 

 

Ha det gott hemma i kylan      !  

/Markus 

 

 

 



 

 



 


