
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-10-28 

Personalloggare:  Kock Catarina 

Elevloggare: Filip och Max 

Väder:  Strålande sol 

Position: Vueltas, La Gomera 

Temperatur:  24 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-31 

 

Elevlogg: 
Kamratliga hälsningar från La Gomera, idag tar Filip och Max över. Dagen började för vissa 05:30 med 

att planera avgång från Santa Cruz 06:00. Detta märkte såklart inte vi förrän vid frukost 07:15 då vi 

befann oss någonstans utanför Teneriffa. Efter frukosten fick vi en kalldusch i ekvationer. Något likt 

detta har vi inte fått smaka på 2 underbara veckor. Efter en timme med matematik hade vi gymnasie-

arbete som spenderades på däck. Vi fick dock oväntat besök… Först kom en flock delfiner som spora-

diskt följdes av besök från grindvalar på mycket nära avstånd.  

Efter glassandet i solen var det dags för lunch, idag blev det lax och potatismos. Det var supergott. 

Efter lunchen så blev det ännu en mattelektion inomhus i den strålande solen. En grindval slukade 

tyvärr konstigt nog Max skrivhäfte med alla uppgifter han gjort . Efter lektionerna i skuggan lycka-

des vi äntligen bryta oss ut. Vyn var fantastisk samtidigt som vi ”seglade” längs La Gomera. Jag och 

Max var sjövakter denna dag och fick ett mycket intressant pass med flera möten av fartygstrafik, 

valar, fiskenät och solande sälar. När vi inte var på vakt kunde vi även skymta vulkanen Teide och 

vulkanen på La Palma bland molnen. Vi kan med säkerhet säga att denna etapp på resan var den 

finaste och häftigaste vi hittills haft.  

Efter 12 timmar till sjöss kom vi äntligen fram till den lilla staden Vueltas på den sydvästra delen av 

ön La Gomera. Vi lade till utan några problem och har på kvällen tagit det lugnt och kollat fotbolls-

match samtidigt som andra utforskade den lilla byn. Nu ser Filip och Max fram till vandringen 

imorgon och nattvakten 02:00-04:00. 

Over and out från kamraterna Filip och Max. 

 

Personallogg: 
Hola, Catarina kock ombord denna resa med, så ingen lugn och ro för barnen. Idag har dom lagat lax 

med örtsås till lunch, middagen bestod av dragen ko med en massa goda tillbehör såsom picklad 

rödlök, coleslaw mm. Efter ankomst till La Gomera har vi haft fullt upp med disk och städ av byssan, 



halva laget förberedde smörgåsar till morgondagens utflykt, sen gick flera och tog ett svalkande 

dopp. Nu är det dags för kojen efter en härlig dag till havs. 

Tack och God natt från Oss till Er  

 

 



 

 



 

 


