
Logg	från	A� lva	 

Datum: 4 mars, 2019 

Elevloggare: Jonatan och Noah 

Personalloggare: Krister  

Position: Tazacorte, La Palma 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 7/3 kväll 

Planerat datum för att segla vidare: 7/3 morgon 

Väder: Solsken, klar himmel och vindstilla. 

Elevlogg:  

Hejsan alla underbara läsare. 

Den stora aktiviteten som genomförts idag av majoriteten av alla oss elever är något inte så oväntat, 

nämligen plugg! Åh, så vi har längtat… Vi har under dagen arbetat mycket på våra 

hårdbottenrapporter, efter gårdagens hårdbottenundersökning. Det har pågått oändligt mycket 

artbestämning på Älva idag, dvs. hitta arten på de organismer vi kunde observera igår. För första 

gången på länge har det varit svårt att få tag i de marinbiologiböcker som fyller upp Älvas bokhyllor. 

Jan, vår marinbiologilärare måste vara nöjd! Det har även funnits tid att plugga Fartygsbefäl, speciellt 

gällande VHF då VHF-certifikatprovet skall gå av stapeln om cirka en vecka, läskigt!  

Men emellan allt plugg har vi ändå lyckats hitta lite tid för att ligga och jäsa i solen, eller gå 

promenader upp till staden för de mer hurtiga. Vi inser nu att det är svårt att skriva en logg för en 

dag när typ inget har hänt. Vi frågade runt vad alla gjort idag och det vanligaste svaret var: ”Nä duvet, 

bah haft en chilldag typ”. Det är faktiskt en ganska bra sammanfattning på dagen, en chilldag helt 

enkelt. Sådana kan man ju behöva lite då och då, visst? Speciellt på Älva när vi har det så jobbigt i 

solen och värmen (verkligen ingen ironi, nejnej ☺). Mot slutet av dagen fick vi även uppleva en 

ganska cool solnedgång då solen speglades på de maffiga bergen här vid hamnen.  

Nu har vi tyvärr inte mycket mer att komma med så vi lämnar er med lite bilder från dagen, både från 

de härliga stunderna och de lite jobbigare stunderna. Hejsvejs! 

Personallogg: 

Hej, 

Det är som eleverna beskriver, härligt gassande sol och vindstilla. De flesta i besättningen passar på 

att utföra de arbeten på däck som står på underhållsplaneringen. Det är perfekta förhållanden för att 

slipa rost och måla. Däremot blir det väldigt varmt att göra fysiskt krävande arbeten när solen ligger 

på som den gör. Svetten börjar lacka omedelbart och många flaskor vatten går åt. men vi klagar inte! 

Det är underbart att få stå ute i värmen och få sol på ansiktet. 



Eleverna har större delen av dagen varit upptagna med sina studier och marinbiologirapporter och vi 

hjälper till med det vi kan, att svara på frågor som handlar om kortvågsradio, VHF. Kvällen var fri för 

alla och många elever gick för att utforska byn och flera ur besättning passade på att hinna göra 

detsamma innan det blir dags att lämna den här härliga ön för nya platser. 

Allt gott! 

/Krister 

 



 

 



 


