
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23 mars 2023 

Elevloggare: Elliot och Emil 

Personalloggare: Amalia 

Position: Sydväst om El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: Under gång 

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Gomera, 26/3. 

Väder: Strålande väder, varmt, soligt, lagom blåsigt (till slut) 

 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Idag började vi med frukost som vanligt, efter en stormig natt med mycket blåst och aktiv styrning 

var många trötta. Det har varit mycket bra väder, nästan inga moln och det har varit mycket soligt 

och varmt.  På vägen mot El Hierro blev vi välkomnade av flertalet flockar delfiner som hoppade och 

lekte runt båten i en god halvtimme. 

Väl framme vid El Hierro stötte vi på förhinder när vi skulle in i hamnen, vi hade kraftig sidvind som 

gjorde att det blev i stort sett omöjligt att ta sig in. Efter två tappra försök gav vi upp och bestämde 

oss för att lägga oss i en intilliggande vik som skyddade oss från blåsten. Efter ett informationsmöte 

med alla ombord om hur planen skulle se ut fick vi chansen att ta ett dopp. Sol och bad gjorde alla på 

bättre humör och efter en vällagad skaldjurslasagne framfördes en mycket bra och informativ pre-

sentation om ön. 

Med vänliga hälsningar 

Alla ombord (denna fantastiska logg är skriven av Emil och Elliot) 

 

 

 



Personallogg:  

Hej där hemma! 

Här kommer dagens uppdatering från det stora blå. (Fartyget eller havet, eller kanske både och). Vi 

ligger just nu och glassar fram i ca 2 knop utanför El Hierros sydvästra kust. Dagens plan var att 

komma till kaj i hamnen La Restinga här på El Hierro idag, men vid ankomst så var det lite väl blåsigt, 

så vi kom helt enkelt inte hela vägen fram. Så vi tog det säkra före det osäkra och bestämde oss för 

att mysa omkring här och vänta in lite bättre vindar, så blir det ibland till sjöss. Men inga sura miner 

för det, vi packade ihop allt förtöjningsmaterial igen och bytte ut det mot badkläder. Utan tid att 

passa kunde vi då smita runt hörnet till en vik i lä och ha ett fantastiskt badstopp. Allt ont för något 

gott med sig eller hur brukar man säga?  

Då byssalaget också ville bada så fick vi skjuta på middagen lite, men vad gör det när man väntar på 

något gott, fisklasagne, eller för min del zucchinilasagne stod på menyn och det smakade fantastiskt! 

Nu njuter vi av lugnet och fortsätter gå våra vakter som vanligt då vi inte får ankra utan får driva lite 

och köra lite om vart annat under natten. Det kommer bjuda till ett perfekt tillfälle att grotta ned sig 

lite i navigationsuppgifter och radarkunskap på bryggan.  

Allt gott alla familjer och vänner där hemma, vi saknar er, men kanske inte ert väder       

 

 



 

 

 



 


