
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  30 januari 2022 

Elevloggare:  Isak och Linda 

Personalloggare:  Malin 

Position:  N 27° 42  W 017°  00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Imorgon, 31 januari! 

Väder:  Strålande sol med dålig sikt pga sand 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan! 

Dagen började som vanligt med frukost som avbröts abrupt av rop om delfiner. Alla sprang ut på 

däck och möttes av ett flertal delfiner som simmade längs med och framför båten! Efter många 

bilder och när alla var nöjda, så gick vi in igen och satte igång morgonstädningen. Sedan hade vi 

lektioner fram till lunchen som bestod av spagetti carbonara. Efter lunch hade vi en till lektion innan 

vår älskade kapten bestämde sig för att stanna fartyget och ge oss en badpaus. Vi hoppade från 

bogspröt, simmade runt i det salta vattnet och njöt av den strålande solen! Efter badet fortsatte 

lektionerna, och några fick till och med syn på en havssköldpadda. Vi höll utkik hela dagen efter 

ytterligare havssköldpaddor och valar, men fick tyvärr ingen ytterligare lycka där. Men delfiner kom 

regelbundet och simmade och hoppade runt fartyget tills de tröttnade. Vi åt en god middag innan vi 

fick höra en presentation om vår nästa destination – El Hierro, som vi kommer fram till imorgon! 

Hasta luego, 

Isak y Linda 

 

Personallogg:  
Hej igen! 
Vilka dagar vi haft! Som ni sett har vi fått lämna kaj och äntligen gett oss ut på sjön igen, väldigt efter-

längtat! 

Jag går tillsammans med Sören vakt 8-12, och inte för att jag ska prata om gårdagen men jag måste ju 

få skryta om att vi såg mareld! Idag har vi sett fler delfiner än vad vi kan räkna och jag tror majorite-

ten av eleverna har en och annan bild. Efter min vakt la jag mig i hängmattan för att läsa en bok, det 

resulterade i sömn och en ganska ordentlig bränna. Vi har även fått ett härligt dopp, på ett hisnande 

djup på 3000 m. Nu ska jag lyssna på elevernas presentation om vår kommande ö, därefter väntar 

vakt och förhoppningsvis mer mareld! 

// en till vardags kontorsråtta som älskar livet ombord på Älva 



 


