
Logg	från	A� lva	 

Datum: 28 februari 2018 

Elevloggare: Tilde och Emma 

Personalloggare: Lasse 

Position: Las Palmas, Gran Canaria 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 mars 2018 

Planerat datum för att segla vidare: 1 mars 2018 

Väder: Soligt, men blåsigt 

Elevlogg:  

Heeej alla landkrabbor! 

Hoppas att allt är bra mer er där borta i kylan, här har vi 20 grader och sol ☺ (tänkte bara att ni ville 

bli liite avundsjuka). Hur som, dagen började senare än vanligt då vi elever fick en mycket välförtjänt 

sovmorgon. Vissa av oss utnyttjade dessa extra timmar till att jobba på beach kroppen medan andra 

sov. Byssan jobbade stenhårt från klockan åtta med dagens fantastiska brunch bestående av både 

avokado och pangkakor☺ 

Klockan 1150, till vår stora förvåning, befann sig klassen ombord på bussen samma tid, dock lite sena 

som vanligt men Krister, vår käre kapten, var sist… Bussen förde oss till laboratoriet Plocan. Plocan 

utvecklar olika små farkoster som så småningom kommer att röra sig i haven och ta upp data om 

vind, vatten och mycket annat. Turen tog lite mindre tid än förväntat så vi fick se våra första 

havssköldpaddor. Dessa sköldpaddor har blivit skadade i olika nät, vilket är tråkigt. Men det är bra att 

universitetet tar ansvar och plockar upp sköldpaddorna för att rehabilitera dem.  

Ikväll är sista kvällen här i fantastiska Las Palmas, den spenderar vi på våra favoritsätt. Nämligen 

simmandes, vaktandes, bunkrandes, shoppandes, och diskandes. När vi är klara med våra sysslor 

bjuder salongen på skräckfilmsbio.  

Pussar och varma kramar  

från Emma, Tilde och alla andra 

Personallogg:  

Hello again! 

Vi har som eleverna skrivit varit på ett oceanografiskt center. Rättare sagt ett center där de utvecklar 

olika typer av farkoster som ”driver” omkring i haven och registrerar olika parametrar. Det kan röra 

sig om syrehalter, salthalter eller temperatur mm. Guiden vi hade där var inte den bästa på engelska, 

varför vi ibland hade lite svårt att förstå vad han menade. Han tog även en gruppbild på oss med 

deras logga på, tanken är att vi kommer hamna i ”PLOCAN news”, kul! 



Imorgon kommer vi kasta loss mot Arrecife på Lanzarote. Där kommer vi göra vår andra 

hårdbottensexkursion (ni har säkert läst hur det gick med den igår) och förhoppningsvis ska vi även få 

en rundtur runt ön. 

Öar har blivit inställda, vindarna är emot oss, men eleverna är helt fantastiska och tar allt med ro. Vi 

har det fantastiskt bra och har hittills lyckats genomföra andra aktiviteter istället, vilket vi såklart 

även kommer att göra på Lanzarote, så stämningen ombord är fortfarande på topp. 

 

Vi har det bäst 

Lasse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 


