
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 1/12/22 

Elevloggare: Tiffany Rodin och Hugo Strand 

Personalloggare: Linda (marinbiologilärare) 

Position: El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: 03/12/22 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 04/12/22 

Väder: Sol med lite moln, varmt med friska vindar  

 

 

Elevlogg:  
Klockan 07:15 serverades den första frukosten på El Hierro. Efter städades hela båten och klockan 

09:00 skulle Mbv20 samlas för snorkling med Linda. Alicia, Tiffany och Kalle höll sina guidningar för 

Mbv21. Innan lunch hade alla utom de i byssan fritid och många fick möjlighet att se två sköldpaddor 

i hamnen bli matade. Efter lunchen hade alla marinbiologi följt av radarlektion.  

Senare på kvällen serverades en mycket vällagad lyxmiddag bestående av ribbs, sötpotatis, 

chèvresallad och goda såser. När middagen var uppäten friade vi 1 december med ett avsnitt av jul-

kalendern från 2002.  Nu laddar vi upp inför imorgon med lite glass och kvällsbad.  

// Tiffany och Hugo 

 



 

 

Personallogg: 
Halloj! 

Idag började dagen som en dröm för en marinbiologilärare, idag fick jag snorkla med klassen och titta 

på alla möjliga organismer som vi tidigare bara läst om under marinbiologilektionerna. Eleverna var 

jätteduktiga och många övade på sin fridykning när vi snorklade. Jag blev nästan förvånad över hur 

snabbt de hade tagit till sig av de övningarna på fridykningslektionen som vi hade haft dagen innan. 

Några lyckades tryckutjämna för första gången, vissa kom ner djupare än de tidigare hade lyckats 

med och vissa fick syn på stora fiskar som de aldrig hade sett förut. Väldigt kul lektion måste jag säga! 

Efter lunchen var det dags att finslipa på rapporterna, den gemensamma delen av Mbv20:s rapport 

ska in imorgon så de arbetade på riktigt bra. Direkt efter den lektionen fick jag raskt knata iväg till 

stranden för jag hade fått ett meddelande om en strandad sjögurka. Tydligen får man ibland som 

marinbiologilärare även livrädda strandade havsdjur. Dock fick jag använda mig av en något okänslig 

teknik för att få i den i vattnet, jag var tvungen att kasta ut den en bit i vattnet för att den inte skulle 

stranda igen. Jag hoppas verkligen att det var den stackars sjögurkans enda och sista flygtur. 

Nu på kvällen står två elever och bakar lussebullar till alla oss ombord, så himla gott ska det bli! 

Ha det gott! / Linda 

 





 



 

 

 


