
Logg från Älva  

Datum: 28 februari 2020 

Elevloggare: Alexandra och Thea Asp  

Personalloggare:  Lasse (marinbiologilärare) 

Position: Las Palmas, Gran Canaria 

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Planerat datum för att segla vidare: 29 februari  

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 mars 

Väder: Riktigt soligt och varmt 

 

Elevlogg:  
Skepp ohoj! Idag var Lasses första dag ombord och därför gjorde vi en av våra 

hårdbottenexkursioner. Det har varit en väldigt varm och solig dag, så efter exkursionen blev det 

mycket glass och bad på stranden i Las Palmas. Eftersom vi hade en hårdbottenexkursion innebar det 

att vi inte hade några övriga lektioner och därför hade vi mycket ledig tid att turista och ta det lugnt i 

värmen. En del glömde solkrämen och har nu utseendet av kokta kräftor. Idag var det även dags för 

byssalagets temamiddag där alla ombord förvandlades till pirater. Under kvällen fick vi även besöka 

fartyget Miguel de cervantes som ligger precis bredvid oss i hamnen. De måste ha undrat när alla klev 

ombord i full piratutstyrsel. Efter detta besök fortsatte middagen med banankaka och hemgjord 

glass. Nu väntar en kul kväll där vi och många andra kommer gå på den årliga karnevalen och njuta av 

det sista av Las Palmas. Imorgon beger vi oss ut till havs mot La Gomera och vi hoppas på vind i 

seglen.  

Adiós! 



 

Personallogg:  

Hej där hemma! 

Igår lämnade jag ett vinterstormigt Sverige och kunde efter en lång resa stiga ombord på Älva. Som 

vanligt blev jag varmt mottagen av både besättning och elever. Catharina, som jag avlöste, lämnade 

Älva i morse när vi gick iväg för att göra vår första hårdbottensexkursion. Eleverna kommer göra två 

sådana, en här på Gran Canaria och en på El Hierro. Tanken är att de ska undersöka en som är lite 

mer utsatt för hav och vågor (Gran Canaria) och en som är lite mer skyddad (El Hierro). Eleverna 

kommer att jobba med resultaten för att försöka se om det är någon skillnad mellan platserna, och i 

så fall varför. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hårdbottenexkursionen idag gick alldeles galant och eleverna hittade massor av organismer. Samtliga 

tog sig an uppgiften med stort engagemang och glädje, det är sånt man som marinbiologilärare gillar. 

Imorgon kommer vi kasta loss mot La Gomera, vi hoppas på att få se valar och delfiner under resan. 

Tack för den här gången, vi hörs om ett par dagar igen. 

Lasse 

 


