
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2022-11-29 

Elevloggare: Elias & Hjalmar 

Personalloggare:  Markus 

Position: 27˚53.158´N 16°28.219´W 

Planerat datum för att segla vidare: 2022-12-02 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2022-11-30 

Väder: Sol med lite omväxlande molnighet, vind 10 – 12 m/s 

 

Elevlogg:  
Ännu en dag ute till sjöss som börjar lida mot sitt slut. Vi började med att äta frukost 07:15 och efter 

frukost hade vi den dagliga och kända morgonstädningen. Mbv20 har idag haft lektion i marinbiologi 

och radar. Mbv21 hade idag också radarlektion. Under dagen har båda klasserna jobbat på sina 

respektive rapporter inom marinbiologin. Till lunch serverades det ungslagad torsk med kokt potatis 

med sallad. Under resans gång har vi enbart gått för segel som var roligt eftersom förra etappen gick 

vi på motor. Trots att vi gick för segel så har vi kunnat hålla en god fart på runt 6-8 knop i sina bästa 

stunder. Under dagen mojnade vinden lite grann men sedan under kvällen ökade vindstyrkan igen. 

Under eftermiddagen började det märkas att sjön började ta ut sin rätt då det var många trötta 

ansikten på båten och många gick och tog sig en eftermiddags nap efter kvällsmaten då det servera-

des spaghetti med korvgryta. Strax efter middag var det dags att lägga om kurs med sikte på El Hierro 

och detta innebar då Alleman på däck för att hjälpa till med att flytta seglen. Förseglen togs ner vilket 

innebar att även mesanseglet alltså seglet längst bak på båten behövde tas ner. Så några modiga fick 

klättra upp på bryggans tak och hjälpa till med att få ner seglet och sedan beslå det. Så nu ser vi fram 

emot en god natts sömn och att äntligen få komma iland på El Hierro någon gång efter lunch under 

morgondagen.  

Mvh // Elias & Hjalmar 

 

Personallogg:  
En dag på havet. Nu börjar många känna av en lite djupare hemlängtan och tillsammans med sjögång 

och brist på sömn kan humöret snabbt förändras mot det sämre. Vi lärare försöker prata med 

eleverna för att se hur de mår. Vi pratar även med grupperna om vikten av att lyfta problem. Att 

kunna prata och diskutera problem i stället för att sopa saker under mattan.  

En glädje infinner sig under de kortare stunder då mobiltäckningen slår in från passerande öar. Ett 

samtal hem till familjen eller ett foto från en nära vän betyder mycket här ute. 

Imorgon kommer vi fram till Europas sydligaste punkt, La Restinga och nya äventyr väntar. 

Lärare Markus 


