
Logg	från	A� lva	 

Datum: 3/3  

Elevloggare: Ebba, Kristina och Simon   

Personalloggare: Jan  

Position: Tazacorte, La Palma 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6/3 

Planerat datum för att segla vidare: 5/3 

Väder: Sol, klart, lätt bris. 

Elevlogg:  

Hej! 

Denna dag var en händelserik dag!  

Vi började dagen med att säga hejdå till Kjerstin som åkte hem idag� Sedan hade vi en social 

aktivitet, som vaktlag 3 ansvarade för. Denna sociala aktivitet bestod av en fyrkamp, den fösta 

grenen gick ut på att man skulle skicka runt ett äpple mellan alla i laget utan att använda händer, 

utan man fick bara använda haka och hals. Den andra aktiviteten skulle man ta upp ett äpple med 

munnen i en hink med vatten, sedan skulle man leta efter en godisbit i en talrik med mjöl, vilket 

resulterade till mjöligt ansikte! På den tredje aktiviteten skulle vi fylla en hink med vatten genom att 

bara använda mun, hår och händer, och den härliga fyrkampen slutade med en klassisk dragkamp! 

Aktiviteten gav ett gott humör och en bra start på dagen!  

Efter detta åt vi lunch och sedan åkte vi mot vår första hårdbottenundersökning med Jan! 

Undersökningen var på andra sidan ön så vi åkte gemensam buss dit. Bussresan var väldigt häftig 

visade på spektakulär natur med höga berg och tropisk skog.  

När vi väl kom fram satte alla vaktlag igång direkt. Vi valde olika hällkar där vi använde oss av den 

klassiska abundans kvadraten.  Vi hittade många olika arter, från fiskar till olika alger. Solade strålade 

starkt de var väldigt varmt, men det var alldeles för mycket sjö och vågor som kom in vilket gjorde att 

det inte gick att bada.  

Klockan blev 15 och alla tog en glass paus. Efter det hade det blivit lite lugnare och många badade 

och snorklade. Efter fem timmar av undersökande och badande blev det dags för att äta middag ute. 

Vi gick runt bland de olika restaurangerna och de slutade med att nästan alla hamnade på samma 

restaurang. Efter middagen var det dags att ta bussen tillbaka till båten. Många kom tillbaka 

solbrända och trötta och längtade efter en god natts sömn.  

 

 



Personallogg: 

Det här är min första segling med en MB-trea, så det är första gången när jag är med elever som gör 

sitt gymnasiearbete på seglingen. Den sociala aktiviteten var en succé, även fast vissa elever var lite 

väl entusiastiska och fick lite väl mycket mjöl i sig, med hostningar mm. som resultat. Dragkampen 

var dock den gren där ingen lämnade någonting kvar. 

Efter lunch tog vi en buss till andra sidan ön för att komma bort ifrån de stora vågorna som gjorde 

det omöjligt att utföra undersökningen på västra sidan av La Palma. Det var spännande att åka över 

till andra sidan ön för att se hur vädret var där – La Palma är en tillräckligt hög ö, med bergstoppar på 

drygt 2400m, för att skapa sitt eget väder. Passadvindarna kommer ifrån Nordost och tvingas upp för 

vulkanerna så att den fuktiga luften kyls av och blir till regn på öns ostsida, när luftmassan så 

småningom kommer över till västra sidan är den väldigt torr. Det betyder att de finns mycket mer 

växtlighet på östra sidan och till och med regnskog på vissa ställen.  Det betyder också att vädret kan 

vara helt olika på de två sidorna. Men idag var sol och fint väder även på östsidan, så hårdbotten 

undersökningen kunde göras i vackert väder. Det fanns dock en del stora vågor som kom in med 

jämna mellanrum, men det störde inte allt för mycket. Resan över var därför en chansning som blev 

en succé. 

 



 

 



 

 



 


