
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 15/1-23 

Elevloggare: Erik och Gustav  

Personalloggare: Lasse 

Position: Sundet mellan Teneriffa och Gran Canaria 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  16-01-23 

Väder: Sol och moln 

 

 

 

Elevlogg: 
Halloj allihop, hoppas ni har det bra. Idag började äventyret på riktigt, då de var dags för att lossa 

trossarna och segla mot El Hierro. Dagen började som vanligt med en härlig frukost och sedan städ-

ning av båten. Klockan 09:30 börjades de förbereda för avgång, grupperna spreds ut över hela båten 

för att hjälpa till med avfärden. Avgången gick bra och vi hade även en drös turister som vinkade.  

Direkt utanför Gran Canaria drabbades vissa elever av sjösjuka och hängde sig över relingen för att 

göra av med överflödigt innehåll, men efter lite Postafen blev det bättre. I byssan dök även några 

problem upp när vi inte var beredda på sjön som kom, vilket resulterade i att mat började flyga runt 

innan vi fick kontroll på det. Efter en liten stund var lyckligtvis ordningen återställd. Dock dessa 

omständigheter lyckades de framföra en otrolig pulled pork som serverades med lite tacotillbehör. 

Senare under dagen hissade vi inre klyvare, fock och stor för att ta vara på medvinden. Färden mot 

El Hierro kommer pågå under natten och vi beräknas vara framme runt 16:00 imorgon.  

 

Personallogg: 
Hej därhemma! 

Som marinbiologilärare är det trevligt att se hur bra eleverna jobbade med hårdbottenundersök-

ningen igår. Vi hade en fantastisk dag i solen och värmen. Idag kastade vi äntligen loss med sikte på 

El Hierro, Kanarieöarnas minsta och knappt turistbesökta ö. Självklart hade jag förväntat mig att vi 

skulle få se delfiner ganska snabbt, men icke. Idag har de lyst med sin totala frånvaro, men vi får 

hoppas på att de dyker upp imorgon. 

Vi har seglat en hel del under dagen, men just nu motorseglar vi eftersom vinden mojnat något. 

Eleverna har ju seglat en gång förut så det gick fort för dem att bli hemmastadda, allt känns igen, 

förutom möjligen vår nya fina större styrhytt. 



Vi räknar med att komma till El Hierro sen eftermiddag imorgon. Där kommer vi att göra vår andra 

hårdbottenundersökning och få en guidad busstur runt ön. Eleverna gör två undersökningar på hård-

bottnar, där de art- och mängdbestämmer organismerna, vilket senare kommer utmynna i en veten-

skaplig rapport. Nu går de ju i trean så kraven är ganska höga på kvaliteten av arbetet. Det brukar 

alltid bli bra, så jag förväntar mig inget annat denna gång heller. 

Vi hörs igen om ett par dagar! 

Lasse 

 

 


