
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 6 februari 2022 

Elevloggare: Tove och Gäddan (Edith)  

Personalloggare:  Lasse 

Position: Las Palmas 

Väder: Soligt (lite moln) massa vind! 

 

 

Elevlogg:  
Hej på dej leverpastej! 

Vi vaknade i vanlig tid, åt vår vanliga frukost och gjorde vår vanliga morgonstädning! Jag (Tove) hade 

vakt 08-10 och det enda jag rapporterade var ett stort, stort fartyg långt, långt borta. Annars hände 

inte så mycket under vår vakt. Dock fick jag gå en maskinrond med Malin och fick tömma bajs-

tanken!:) (Minst 12 sjömil från land!) Blåsten tilltog även under vår vakt, alltså tilltog vågorna något 

otroligt. Inne i styrhytten var det lite svajigt med illamåendet så Sören tog över medan vi andra 

mådde lite dåligt. Jag (Edith) städade däck och tävlade mot Wilmer i vem som kunde torka flest lårar 

snabbast! Jag vann!! Efter vakten väntade en rolig lektion i lagar, regler och miljöbestämmelser till-

sammans med Sofia. 

Efter lunchen nådde vi Las Palmas och strax därefter hade vi en fortsättningslektion om miljö-

bestämmelser. Efter lektionen skulle vi ta oss till staden men vi hittade inte ut från kajen så 10 

spanska män som jobbar på kajen gav oss sneda blickar och till slut började de ge oss instruktioner 

för hur man tog sig ut. De tyckte inte att enbart instruktioner räckte så en av de följde oss hela vägen 

ut och öppnade och stängde porten för oss. Vi kom tillbaka till en fantastiskt god middag och nu 

väntar massa skojigt plugg inför morgondagens prov! 

Ha det gött och håll ut, vi ses snart! 

Tove & Gäddan 

       

Personallogg:  
Hej! 

Efter några spännande veckor så åker vi snart hem till Sverige igen. Någonstans känns det lite overk-

ligt att vi kunde genomföra denna resa, under rådande omständigheter. Besättningen och eleverna 

har gjort ett fantastiskt jobb med att trycka ner smittan som letade sig ombord, även med de för-

siktighetsåtgärder som fortsatte efter karantänen (här FHM finns något att lära). Det är tack vare 

ovannämnda som vi lyckats hinna med det som var tänkt från början, känns på något sätt som vi är 



ostoppbara, langa på oss utmaningar så löser vi dem      . Vi har ett par dagar kvar så lite arbete åter-

står. Bland annat ska eleverna skriva prov i FB klass VIII imorgon. Dessutom kommer ett par aktivite-

ter i gymnasiearbetet genomföras imorgon. Även hårdbottenrapporten kommer det att jobbas med. 

Vi har gjort två hårdbottenundersökningar, snorklat med rockor och fiskar, sett delfiner och grind-

valar, blivit biten av en havssköldpadda, seglat och gått för maskin, känt av La Restingas lugna tempo, 

vandrat på La Gomera och haft en härlig tid tillsammans. Kan man ha det bättre? 

Det här blev min sista logg för den här gången, och självklart vill jag tacka alla ombord för en alldeles 

speciell resa, ingen nämnd och ingen glömd. 

Lasse 

 

 



 
 

Älva förtöjd bland andra småbåtar i Las Palmas hamn 


