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Beräknad ankomst till nästa hamn:   

Väder:  Soligt för stunden, annars regnskurar 

 

Elevlogg:  

Hali Haliå där hemma! Vi är inne på vår tredje dagen här i Vigos lugna hamn.  

Trots lugnet här i hamnen har det varit lite kalabalik här ombord idag då maten tog slut imorse. Men 

det var inte bristen av smör på mackorna som fick alla att yra omkring idag, nej, idag är deadline för 

våra halvtidsredovisningar på projekten vi jobbar med nu under seglingen. Stressen förväntas avta 

imorgon förmiddag då alla redovisningar är klara. På tal om imorgon så gör vi loss 08:00 och riktar 

kosan mot vårat nästa mål: Smir, Marocko.  Med gott samarbete och med lite tur, gott väder så 

beräknas resan ta 5-6 dagar. Jag tror alla här ombord ber till vädergudarna var kväll att det inte ska 

gunga lika mycket som det gjorde på Biscaya, men det tror vi inte ☺  

 

Stämningen ombord är väldigt bra, många går ut och tar del av Vigos fina resturanger som bjuder på 

tapas-tävling på gatorna. Jag börjar misstänka att hemlängtan börjar krypa fram hos några av mina 

kära klass-kamrater dock vilket kan vara förståligt efter hårt arbete och tuffa dagar på Biscaya.  

 

Ikväll vankas det kyckling-klubbor till middag som luktar otroligt gott så jag tänkte gå och äta. Hoppas 

ni har det bra där hemma och att det inte regnar allt för mycket på er. Kan också tillägga att vi fick 

mat-leverans under dagen så att nu är kylarna och skafferierna fulla av god mat igen. Vill också  

passa på att tacka Frida, kocken, för extremt bra mat här ombord!  

Ha de//Anton   

 

Bild: Ebba, Julia och Niklas försöker fixa middag med lite fiske här i hamnen. De lyckades tyvärr inte 

trots gott samarbete. 



 

Personallogg:  

Den sista cortadon är urdrucken, filmen avslutad och den sena kvällen lider mot sitt slut. Vigo börjar 

sjunga på den sista versen med sprucken flamencoröst.  Imorgon bär det av mot Marocko på ett 

förhoppningsvis lugnt hav. Dagen har bestått av mittredovisningar av hög kvalitet. Eleverna har 

verkligen lagt ned mycket arbete vilket har burit frukt.  En grupp fick privatvisning på Casa cultura de 

Galicia där föreståndaren berättade om nationalism i Galicia före, under och efter Francos diktatur.  

Gruppmedlemmarna fann detta besök fruktbart då de kan använda dessa nyvunna kunskaper i sitt 

arbete. Nu är skeppet lastat med matvaror för att klara av ett antal dagar till havs, därav dessa 

ständiga fruktreferenser.  Kort och äppelkärnfullt. 

Eder egen Arvid   


