
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 22 mars 2023 

Elevloggare: Markus och Viktoria  

Personalloggare:  Sofia 

Position: På väg till El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon till El Hierro 

Väder: Lite halv molnigt samt några tillfällen med sol, blåsigt och även vågigt 

 

 

Elevlogg:  
Dagen började som vanligt förutom att det var en finare och större frukost (där det inkluderades 

amerikanska pannkakor). Detta för att det var en födelsedag som skulle firas med en flitig kompis i 

byssan. Efter frukosten var det städning som vanligt men med nya områden på grund av vaktbyte.  

När städningen var klar fanns det inte mycket tid innan det var dags att kasta los och lämna 

Las Palmas, stan vi snart kommer se igen. Avgången gick bra och felfritt. Vi var ute på öppet hav på 

momangen. Senare på dagen ställdes en tårta fram i buffen som gjordes av vår favoritbagare. Dagen 

innehöll såklart lektionen som vanligt. Vi fick även se lite hoppande och lekande delfiner upp mot 

kvällskvisten.  

Tack och hej, hörs imorgon. M och V 

 

Personallogg:  
Ja, idag avgick vi från Las Palmas strax efter städningen och någon halvtimme senare var vi utanför 

piren och det blev rock n’ roll som vanligt. Senare under dagen testade dörren till en grönsakskyl att 

rymma och kylen fick raskt tömmas på saker för att det i rullandet inte gick att laga den utan att 

riskera att ha sönder något mer. Våra hjältar Max och Kecke lyckades dock senare under dagen att 

laga den. 

Nu strax innan middagen gjorde vi en seglingsmanöver som inte blev riktigt som det var tänkt. Det är 

sånt som händer ombord ibland och efter att den var löst så samlade vi alla elever för att prata 

igenom vad som hade hänt och se så att alla som ville fick ventilera. Det är stora krafter vi har att 

göra med och huvudsaken är att man inte står på fel ställe om något händer. Idag stod alla på rätt 

ställe och var superduktiga och därför skadade sig heller ingen.  



Annars skrev ju eleverna sitt SRC-prov igår och det innebar att vi idag började prata om lagar och 

regler som vi har att förhålla oss till ombord på fartyg. Idag hann vi prata om sjölagen och imorgon 

blir det fartygssäkerhetslagen och lite annat smått och gott.  

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig så att jag är pigg och fräsch imorgon bitti klockan 04 när 

min nästa vakt börjar. 

 

/Sofia 


