
Logg	från	A� lva	 

Datum: 20 mars 2017  

Elevloggare:  Johanna och Celine och Sofia 

Personalloggare:  Göran   

Position: Restinga, El Hierro 

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Planerat datum för att segla vidare: kl 07.00 21 mars 2017 

Beräknad ankomst till nästa hamn: eftermiddag 21 mars 2017, Puerto Vueltas 

Väder:  Soligt och ganska blåsigt 

 

Elevlogg:  

 

Skepp och hoj alla landkrabbor! 

 

Större delen av dagen har spenderats på en buss som tog oss på en ordentlig tur runt ön. Vi har dels 

besökt en ödleuppfödning, en liten liten grotta och ett spektakulärt landskap. På ödleuppfödningen 

fick vi en inblick i hur den lokala befolkningen jobbar för att bevara El Hierros ödlearter. Det var även 

på denna uppfödning vi fick besöka en grotta och en bevarad historisk by som visar hur man levde 

tidigare på ön. Det skulle kunna jämföras byarna man finner på Birka och Skansen.  Vi har även fått 

en genomgång av hur ön utformats genom vulkaniskaktivitet och jordskalv samtidigt som vi har 

skådat utsikten. 

Nu på kvällen har delar av klassen gått till en lokal fotbollsplan och sträckt ut benen över en match. 

Det ryktas även om att bakning pågår i byssan, så förhoppningsvis blir det kvällsfika!  

Med det tackar vi på Älva för denna dag, 

Johanna och Celine 

 

 



 

 

Personallogg:  

 

Hej igen, 

Vaknade tidigt till härligt väder samt en god frukost. Jag började arbetsdagen med att förbereda vår 

nästa resa till Gomera.  Det var snabbt gjort, två kurser samt tre sjökort. Fortsatte sedan med 

sjökorts rättningar vilket är lite mer tidskrävande. Fick under dagen veta att jag skall segla med Älva 

upp till Irland.  Det  tar ca 14 dygn,  vilket jag ser fram emot. Nu ikväll är jag hamnvakt, och skall då 

renskriva  ett navigationsprov till eleverna. Det skall bli kul att se om jag har gjort bra ifrån mig som ` 

navigationslärare ´, men dom är så duktiga, så det skall nog gå bra. Vi skall avsegla klockan 07:00 

imorgon, så när hamnvaktsuppgiften är klar vid midnatt, blir det kojen direkt. 

Ha de bra 

2:e Stm Göran.    

 


