
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2/12/22 

Elevloggare: Kalle & Willie  

Personalloggare:  Clara 

Position: El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: 03/12/22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  04/12/22 

Väder: Soligt med inslag av moln 

 

 

 

Elevlogg:  

Dagen inledes med strålande sol och god frukost med lussebullar, inta bara såklart      . Därefter var 

det morgonstädning i vanlig ordning. Efter det hade Mbv20 marinbiologilektion med Linda där de 

jobbade med sina hårdbottenrapporter som skulle lämnas in idag. Under tiden hade Mbv21 snorkling 

med Markus. Vattnet var kristallklart och en och annan bläckfisk kunde även synas. Efter det var det 

pasta och skinksås till lunch och därefter hade vi gemensam radarlektion med Torun från besätt-

ningen, vilket var lite långtråkigt men ändå väldigt lärorikt.  

Efter det var det väldigt varmt i solen så dom som ville fick chansen att snorkla med Linda i El Hierros 

grottor vilket var otroligt roligt och lite otäckt på samma gång pga, att det var lite mörkt och strömt. 

Sen såg vi två stora sköldpaddor och en rocka från kajen vilket fick kamerorna att flyga upp för att 

fota och filma de coola djuren. 

Nu har vi precis käkat middag och med snabba ryck avgått mot La Palma innan mörkret föll över 

El Hierro. Strax efter detta var det dags att kolla på julkalendern från år 2002 som passande nog 

heter ”Dieselråttor och sjömansmöss”. Över lag skulle vi ge upplevelsen på El Hierro 8 av 10 tampar 

och vi rekommenderar att resa hit om ni är intresserade av snorkling och fiskeliv överlag eller bara 

vill ha en lugn stund då staden är ganska liten och rofylld. 

Varma hälsningar från oss sjömän, Kalle och Willie 



 

 

Personallogg:  
Hej alla där hemma, Clara heter jag och är lättmatros ombord. Jag började min karriär på Älva redan 

2018 men då som MB (marinbiologi) elev. Sen dess har jag jobbat på diverse segelbåtar men i lite 

mer raceigare stil än vår fina Älva. Detta är min tredje resa ombord, kunde inte vara nöjdare med 

tillvaron! Ena sekunden beslår man segel och lagar skav i riggen och andra snorklar man i ett hav fullt 

av färgglada organismer. Att få göra allt detta tillsammans med ungdomar vars ögon lyser vid synen 

av en havsborstmask gör ju det hela ännu bättre.  

Efter en lång dag av snorkling var både vi i besättningen och eleverna helt slut. Trots att El Hierro har 

bjudit på en makalös undervattensvärld, var vi alla taggade att kasta loss trossarna och åter bege oss 

ut till havs. Med magarna fulla av lussekatter och godisförråden åter fyllda sätter vi nu kurs mot Saint 

Cruz, Las Palmas.   

Gör lite snöänglar till mig där hemma! 

Allt gott Clara      ! 



 

 

 

 



 

 


