
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  30/1 2023 

Elevloggare: Hilma, Dexter  

Personalloggare:  Kecke 

Position:  Puerto de Tazacorte, La Palma 

Planerat datum för att segla vidare:   31/1  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  Varmt, mestadels soligt.  

 

 

Elevlogg:  
Hej!  

Hittills har dessa saker gått sönder ombord:  

-Kaffebryggaren 

-Grönsakskylen 

-Värmepannan 

-Avloppsrören i entrén  

-Kylskåpsdörren vid buffén 

-Watermakern 

Tack vare vår eminenta besättning har dock alla skador reparerats och livet ombord fortsatt som 

vanligt i frid och fröjd.  

Efter Rent Skepp-städning igår gick morgonstädningen snabbare och vi kunde sätta igång med dagens 

lektioner. Idag hade vi två matematiklektioner om asymptoter och grafer som går mot oändligheten 

(det är lika skumt som det låter). Vi hade även en ypperligt exalterande lektion i fartygsbefäl som 

handlade om lagar och regler inom sjöfarten.  

På eftermiddagen hade alla utom byssavaktlaget ledigt och tiden ägnades åt besök i den lokala mat-

affären ”HiperDino”, glassätning och bad. Klockan 18:30 var det dags för en episk trerättersmiddag 

som vaktlag 3 lagade åt oss. Som tema blev vi tilldelade olika karaktärer att spela under middagen, 

t.ex. ”familjens träningsnarkoman”, ”pappan som klagar på allt” och ”släktens Karen”. Till förrätt fick 

vi friterad bläckfisk, till varmrätt cesarsallad med en twist och till efterrätt en variant av pavlova med 

lemon curd och bär. Nu ikväll drar en del ut på stan, andra pluggar och ytterligare andra kollar på 

Disney’s Aristocats. 

Ha det så trevligt hemma i kylan. Tack för oss!   

/Hilma och Dexter 



 

                     

 



Personallogg:  
Hur börjar vi? Jag har redan skrivit en logg så jag behöver inne presentera mig en gång till. Men för 

alla som glömt mig heter jag Kecke. 

Efter morgonstädning och möte stack Amalia och jag till Los Llanos, den större byn här i krokarna, där 

skulle vi handla diverse småprylar till reparationer ombord samt matvaror för trerättersmiddagen 

som senare skulle serveras ombord av byssalag 3. Vi åkte buss dit och när vi skaffat oss massor av 

kassar tog vi taxi tillbaka.  

När prylarna fanns ombord fixade jag och Andreas kylskåpsdörren, med bärhjälp av några glada 

elever. Efter det målade jag räckverken på bryggdäck som länge behövt kärlek. Efter det började 

dagen ta slut och det var dags att förbereda för middagen. Min roll på middagen var en av tvillingar-

na på fem år, tillsammans med Madde. Vi kunde inte sitta still och stojade under hela middagen. 

Roligt uppdrag, jag fick vara mig själv. Bella var min mamma, och Sara min storasyster. Jag fick inte 

spela på Saras mobil     . Middagen var jättegod och avlöpte under glada skratt.  

Nu ska jag avrunda detta med en liten anekdot.  

Var lär sig hajarna simma?  På hajschool. Hahahahaha 

//Kecke 


