
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 3 januari 

Elevloggare:  Måns och Ludde 

Personalloggare:  Lasse 

Position: Puerto Vueltas, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: 5 januari 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas eftermiddagen den 6 januari 

Väder:  Soligt väder med svaga vindar 

 

 

Elevlogg:  
Hej igen! 

Idag är det inga mindre än 

Måns och Ludde som skriver 

loggen. Dagen började som 

vanligt med att alla steg upp 

för att äta frukost. 

Efter frukosten stod snorkling 

för ena halvan av klassen på 

schemat medan de andra 

stresspluggade inför VHF-

provet som skulle skrivas 

efter lunch. Tiden gick och 

helt plötsligt satt man där 

och skrev VHF-prov. Som tur 

var gick det bra för de flesta…  

 

När provet var skrivet blickade klassen i stället fram emot trerättersmiddagen som skulle äga rum 

senare på kvällen. Temat till middagen var inget mindre än Hippietema. Kläder införskaffades och 

man gjorde sig redo för kvällen.  På menyn var det pizza till förrätt som serverades för att sedan äta 

Mac’n Cheese som varmrätt. Till efterrätt serverades en Blonde cake. Middagen var väldigt god och 

uppskattades av hela klassen med besked. 

                   

Until we meet again!  

 

En något överårig hippiekapten 



 

       

Personallogg:  

 
Hejsan! 

Här ombord har vi full fart med allt ifrån aktiviteter och plugg till att framföra fartyget. Även om 

eleverna ibland är lite trötta, vilket är förståeligt, så utför de sina uppgifter med bravur, jag är mäkta 

imponerad.  

Vi ligger just nu till kaj i Vueltas, Valle Gran Rey på La Gomera. Den här byn har en ganska avslappnad 

stil med många tyskar som bosatte sig här under tiden för kalla kriget, troligen tänkte de väl att de 

skulle vara tillräckligt långt bort ifall något skulle hända. Dessutom finns en liten hippie-kultur här 

också, därav temat för middagen. La Gomera är en av de mer otillgängliga öarna när det kommer till 

att ta sig runt på ön. Det finns några byar längs kusten, och för att ta sig till dem behöver man åka 

upp till ”ringleden” som går på toppen av ön. Därefter åker man på serpentinvägar ner mot byn man 

vill besöka. 

Som eleverna redan skrivit så har vi bl.a. snorklat idag, ett gäng på förmiddagen och ett gäng på 

eftermiddagen. Eftermiddagsgänget hade turen att se en gigantisk stingrocka liggandes på botten, 

väl kamouflerad. Den mätte dryga metern mellan ”vingspetsarna”, stjärten med taggen var gott och 

väl en och en halv meter. Den låg lugnt nere på botten och brydde sig inte om oss när vi simmade 



över den. Tyvärr hade vi ingen kamera med oss. Andra roliga fiskar var en hel del papegojfiskar som 

betade på små havsanemoner (och andra mindre djur) längs bottenstenarna.  

Imorgon kommer vi att göra två alternativ till vandringar upp i bergen. Den ena är ganska tuff för ben 

och knän medan den andra är lite lättare upp till ett vattenfall. Mer om det kommer i morgondagens 

logg.  

Stämningen ombord är fortsatt mycket bra, jag har faktiskt inte hört någon gnälla över något/någon. 

Alla hjälps åt med allt, utan sura miner, härligt! Utan att själv varit med under karantäntiden kan jag 

ju föreställa mig hur de hade det. Att sedan hålla humöret uppe som de gör är bara att vara ödmjuk 

inför. 

På återhörande 

Lasse 

  

  


