
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 19 februari 2022 

Elevloggare: Carl B och Tora 

Personalloggare:  Överstyrman Sofia 

Position: Fortfarande i Las Palmas hamn 

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn: På måndag 

Väder: Soligt med en kort skur, NO 10 m/s, 23°C 

 

 

Elevlogg:  
Som vanligt en stabil frukost från byssan. Därefter följde en annorlunda planerad morgon på grund 

av tidvattnet på Las Palmas. Eftersom vi skulle göra en undersökning som ska göras när det är ebb. 

Efter frukosten blev det att direkt förbereda sig och gå till platsen för undersökningen. 

Undersökningsplatsen var klippor gjorda av vulkansten, vid vattenbrynet. Det började med att de 

som plumsade i vattnet märkte, så fort de kom ut några meter, hur starka strömmar det fanns. Några 

märkte det mer än andra som t.ex. jag själv, Carl. Jag höll på att dö genom att flyga ut i Atlanten om 

inte Calle hade räddat mig genom måttbandet jag höll i. 

Efter en lång förmiddag med flera undersökta biotoprutor så var det dags att börja gå tillbaka till Älva 

för lunch förberedd av vår egen kock. Ibland är rester bland det bästa som finns. Efter lunchen så var 

det tyvärr dags att städa eftersom vi inte gjorde det på morgonen för att hinna med tidvattnet. När 

städningen var klar så hade vi lektioner i fartygsbefäl och marinbiologi. 

Sen blev det middag. Idag var det mexikanskt tema och blev fajitas med soppa som fyllning, faktiskt 

väldigt gott. Just nu kollar de flesta på melodifestivalen och de andra gör lite vad som helst. Men vi är 

taggade på att lämna industrihamnen här i Las Palmas för att ge oss av på våran långa tur mot 

vildmarken El Hierro. 

Glada hälsningar från de bästa loggskrivarna Carl och Tora!  



 

Hådbottenundersökning  
 



 
Mjukbotten       

 

Personallogg:  
Hej därhemma, Idag är min första riktiga arbetsdag den här resan. Jag kom ner till båten igår kväll 

efter en väldigt kort ledighet. Det känns alltid lite konstigt de få gånger man kommer ner efter 

eleverna men eftersom jag känner den här klassen sen förra året så blev det snabbt som att ingen tid 

hade gått.  

Idag har eleverna som sagt haft hårdbottenundersökning och det var lite strömt så Linda tillbringade 

större delen av undersökningstiden i vattnet med att hjälpa eleverna att få till den delen av 

undersökningen som var under vattenytan. Morten följde med och räknade elever ifrån land och höll 

koll på akutväskan om den skulle behövas. 

Under tiden eleverna var borta roade jag mig med att förbereda inför min lektion idag. Eleverna 

rivstartade ju igår med radarundervisningen eftersom jag inte var här så dagens lektion var 

introlektionen - fast en dag efter första lektionen. Vi pratade om vad vi ska hinna gå igenom under de 



här veckorna ombord i fartygsbefälskursen och vad vi tittar på för deras APL i naturbruk som vi också 

bedömer. Eleverna har idag också fått tillgång till en kurs på Classroom där det även ska lämnas in 

inlämningsuppgifter innan kursen är klar. I slutet av lektionen svarade jag på diverse frågor och vi 

tittade bland annat på hur man hittar hur mycket sjötid man har samlat ihop på Transportstyrelsens 

hemsida. 

Nu är det dags för mig att sova så att jag är pigg och utvilad innan avgången imorgon. 

Ha det bra därhemma så gör vi vårt bästa att göra detsamma här ombord. 

/Sofia  

  
 Playa de las Canteras 


