
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  28 januari 2023 

Elevloggare:  Bella & Dexter  

Personalloggare:  Torun 

Position:  Tazacorte 

Planerat datum för att segla vidare: 31 januari 2023 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  3 februari 2023 

Väder:  Molnigt, vindstilla, +20 grader 

 

 

Elevlogg:  
God kväll! 

Dagen började med många trötta efter en natt med lite sämre sömn efter nattens hårda sjö. Som 

vanligt serverades frukost vid den vanliga tiden och därefter försökte vi oss på en städning av far-

tyget till sjöss. Det var verkligen en utmaning särskilt för de mest sjösjuka.  

Under dagen var det många som återhämtade sig men vi hade även lite matte och egen studietid. 

Med La Palma i sikte festade vi till det med rester från veckan. Under dagen visade sig delfiner och 

följde med oss på seglatsen en kort stund.  

Under eftermiddagen la vi till i Tazacorte på La Palma, den västligaste av Kanarieöarna. Från skeppet 

kan man se vulkanen som haft utbrott 2021 fortfarande stå och ryka. Vid ankomst påbörjades ”rent 

skepp-städningen” som vi gör vid varje ankomst till ny hamn. Det blev storstädning som pågick i ca 

2 timmar då vi bland annat behövde spola bort allt salt från däck. Efter den ansträngningen blev det 

lyxig middag. Kycklingtacos med fräsch mangosalsa. Nu ikväll är många i väg och upptäcker den lilla 

staden Tazacorte.  

Tack för oss!  



 

 
 

Personallogg: 
Halloj! Min dag började vid midnatt, som vanligt vid sjödygn eftersom jag har 12-4 vakten. Vi låg och 

guppade bakom La Gomera när jag tog över. Eleverna var mycket uppmärksamma och vi fick syn på 

lite fiskebojar vi fick hålla undan för. Någon timme in på vakten kom vi runt kröken på La Gomera och 



blev exponerade för sjö och dyning ifrån norr. Resten av natten blev något av en ”bumpy ride”. Några 

elever gav sig på radarapparaten i gunget och kämpade på med navigationsuppgifterna.  

När jag vaknade upp till lunch var det betydligt lugnare. Havet bjöd på bleke med stillsam dyning som 

hängde kvar. Ett så stort hav som Atlanten visar sällan sin lugna sida, helt stilla blir det nor aldrig. Vi 

gjorde klart för tilläggning och gled in till kajen i ett lugnt tempo. Tyvärr blev det ingen segling på det 

här benet. Jag som brinner för segling ser redan fram emot nästa sträcka och hoppas med allt jag har 

på bra vindar.  

Simma lugnt!  

/ Torun  

 

 

 

 

 

 

 


