
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24/2-22 

Elevloggare: Kristina och Paul  

Personalloggare:  Lärare Linda 

Position: El Hierro - Puerto Vueltas 

Planerat datum för att segla vidare: 02/03 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 03/03 

Väder: Soligt med lite moln 

 

Elevlogg:  
Idag hade vi första vaktlagsbytet för seglingen, vilket betydde att alla fick pröva på nya städstationer. 

Planen för idag var att vi skulle snorkla och studera hur en fisk lever, men eftersom att det var för 

djupt för att bottna så valde vi att skjuta upp det till La Gomera. Istället så fick de som ville öva på att 

använda snorkel och simfenor. Annars har det varit mycket plugg inför VHF-provet och marinbiologi-

rapporten. Till lunch så åt vi gulfenad tonfisk med nudlar och till middag blev det vegetarisk pasta 

med spenat. Det gick också att ta tårtrester från gårdagen. Efter middagen lämnade vi kaj för att ta 

oss vidare till La Gomera. Tack för idag, slut för idag, vi ses på La Gomera!        

 



Personallogg:  
Hej hopp! 

Idag har jag haft väldigt kul som marinbiologilärare, jag har fått snorkla med eleverna! Det är så himla 

kul att få simma runt och peka på roliga organismer som vi faktiskt kan se i verkligheten, inte bara 

visa dem i böcker eller på filmklipp. Vi tittade på sjöstjärnor, sjöborrar, 20 cm långa havsborstmaskar, 

stora fiskar, spindelkrabbor, snäckor, vanliga krabbor och mycket annat. Jag fick även möjligheten att 

lära några elever hur man simmar mer effektivt med simfötter och hur man ska tryckutjämna när 

man dyker ner i vattnet. Men allra roligast var det nog när jag själv simmade ner på djupet och 

simmade längs botten, mellan alger och stenar som ”tornade upp sig” omkring mig. Det känns nästan 

som att man flyger när man gör så. Jag simmade även ner jämsides med några dykare på ca 10 

meters djupt och vinkade till dem, de vinkade lite glatt tillbaka och kom med i deras lilla dykfilm.  

Eleverna snorklade i två grupper och jag var med dem ner i vattnet under hela tiden. Vi hade även 

med oss ribben som följebåt för säkerhet och för att transportera oss fram och tillbaka till där vi 

skulle snorkla. 

På kvällen, när vi hade hissat segel och var på väg mot La Gomera så var det helt stjärnklart och 

månen hade inte gått upp. Jag satt säkert i två timmar och bara stirrade på stjärnorna och havet och 

bara njöt. Helt underbart. 

 

 



 

Strax avgår vi mot La Gomera! Nattsegling på schemat och planerad ankomst är strax efter frukost. 

  

  


