
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  21/2-22 

Elevloggare:  Vilma Bostedt och Siri Reutersvärd 

Personalloggare:  Alva 

Position:  El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare:  25e 

Väder:  Soligt med lite moln 

 

 

Elevlogg:  
Idag tog vi ner seglen och åkte med motor den sista biten mot El Hierro. Vi startade dagen med en 

god frukost. Vi alla vet nu hur viktigt det är med en bra frukost då det gör att man blir mindre sjösjuk. 

Det gungade lite mindre idag så många frisknade till från sin sjösjuka. 

Det kom delfiner som lekte och hoppade längst båten. Det var de första delfinerna på denna resa så 

alla blev taggade på att fotografera och filma.  Under resan så hade vi lektioner i marinbiologi och 

fartygsbefäl. På marinbiologin jobbade vi på våra undersökningar och på fartygsbefäl så lyssnade vi 

på en genomgång om radar. Till sist la vi till i hamnen i La Restinga, El Hierro. Calle, Villiam och Max 

åkte i förväg med ribben för att kunna ta emot Älva vid kajen. Tilläggningen gick smidigt och många 

på ön kom för att titta på. Vi avslutade med en god middag, fläskkarré med bearnaise och klyft-

potatis. Mums! Nu är det bara glada miner och under middagen fick vi information om vad som 

händer de kommande dagarna och förhållningsregler vi ska följa i och med pandemin som fort-

farande pågår.  

Simma lugnt landkrabbor! Mvh Siri Reutersvärd och Vilma Bostedt 

 

Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Idag har jag, Alva, fått turen att skriva. Jag jobbar som lättmatros här ombord och har jobbat på Älva 

sedan 2018. Känns härligt att få vara ute och åka båt igen, har varit långledig sen december. 

Moder Jord bjöd på toppenväder idag! Sol och lite lägre sjö vilket uppskattades av alla ombord. Som 

Vilma och Siri skrev så kom även delfiner och lekte längs med båten vilket var kul att se. På vakterna 

under dagen har eleverna gjort lite övningar på bryggan som ingår i deras fartygsbefälsutbildning. 

Bland annat lägga ut lite positioner och krysspejla. Eleverna har även haft lektion i marinbiologi och 

radar. 



Efter fyra började vi förbereda oss för ankomst. Ribben skulle ner och trossar och fendrar skulle fram. 

Klassen är även med här och får lära sig de olika momenten med en tilläggning. Vi kom fram till La 

Restinga på ön El Hierro. Har inte varit här på tre år så det är kul att komma hit igen.  När vi väl låg på 

plats var det dags för en efterlängtad middag. Nu på kvällen har eleverna gått iland och kollat lite i 

staden, La Restinga, som vi ligger i och i skrivande stund sitter de och pluggar och kollar på film. 

Imorgon ska klassen på utflykt runt ön. 

Skepp o’ hoj, Alva 

 

 

En av ca tjugo delfiner som hoppade runt Älva 

  

  


