
Logg	från	A� lva	 

Datum: 25/1 

Elevloggare: Jonatan och Melina 

Personalloggare: Sofia 

Position: Puerto Restinga, El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: Söndag kväll 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag morgon 

Väder: Halvklart, 18 grader varmt 

Elevlogg:  

Västliga hälsningar från El Hierro! 

Hit anlände vi i morse, precis efter frukost och inledde dagen med rent skeppstädning efter en 

underbar soluppgång. Idag har dagen till stor del bestått av marinbiologirapportskrivning, 

mässingsputs samt radarlektion. Några hade chansen att gå in till den pittoreska staden och 

inspekterade noggrant matbutikerna efter förnödenheter (godis och kakor). Idag höll även ett av 

vaktlagen sin sociala aktivitet, och det var kaos. Väldigt roligt med en skattjakt med ledtrådar och 

vilda gissningar, men det sprang folk över hela Älva och letade efter nästa. Bra jobbat Soccermoms!  

Imorgon är det dags för ännu en marinbiologiundersökning, med förhoppningsvis mycket sjöstjärnor 

och klart vatten med bra snorkling. Det är även sovmorgon imorgon vilket alla ser fram emot, och vi 

har hört att byssan planerar något speciellt till frukost.  

Tjingeling! 

Hälsningar Melina och Jonatan 



 

 

Personallogg: 

Hej igen, 

Dagen började för min del med vakt mellan 00.00 och 04.00. Under vakten hann vi med en del av de 

praktiska uppgifter som eleverna ska göra i sin fartygsbefälskurs. Vi kollade bland annat sjötermer 

och lite grundinställningar av radarn. Utöver skolarbetet, utkik och att stå vid rodret så hann vi också 

med att komma på den briljanta idén att poppa mikropopcorn och bjuda hela vakten på under 

trevliga samtal om de tre bästa sakerna med gårdagen. 

Efter dryga tre timmars sömn var det dags för frukost och ankomst till Puerto Restinga på El Hierros 

södra udde. Jag och Matilda var framme på fördäck och där skötte sig eleverna ypperligt och 

förtöjningen gick jättesmidigt trots att hamnen här är en av de knepigaste att ta sig in i.  

Efter förtöjningen var det Rent skepp ombord och båten städades från för till akter, utanpå och inuti. 

Eleverna har också haft lektion i marinbiologi och radar under dagen och nu på kvällen pågår en 

social aktivitet i form av en skattjakt med casino, spådam, frågesport och mördar”twist”. Allt verkar 

högst förvirrande men det springer lag med elever och besättning kors och tvärs över båten och 

skrattar och pratar exalterat med varandra. 

Hoppas allt är bra hemma. Här ombord är stämningen på topp. 

/Sofia  


