
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 23/1–2023 

Elevloggare: Klara & Clara  

Personalloggare:  Lasse 

Position: Teneriffa, Santa Cruz 

Planerat datum för att segla vidare: 27/1 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  28/1 

Väder:  Sol och blåsigt  

 

 

Elevlogg:  
Hej alla där hemma! 

Idag vaknade vi upp efter en natt med mycket vågor. Redan efter frukost var det dags att lägga till i 

hamnen i Santa Cruz där vi senare ska hämta upp David (vår mattelärare). Under tilläggningen fick vi 

elever hjälpa till som vanligt, vårt vaktlag hjälpte till att förtöja. När allt var klart och vi låg tryggt för-

töjda i hamnen var det dags för städning och rent skepp. I en och en halv timma var det städning för 

alla elever i vanlig ordning, det har verkligen varit en påfrestning för oss stockholmare. För 

K/Clarorna var det däckstädning, det var mycket salt att städa bort från nattens vågor. 

Resten av dagen, fram till halv fyra hade vi lektioner i marinbiologi och VHF. Efter det fick vi alla fritid 

och många valde att ta en titt i land, i en stad ungefär lika stor som Malmö, vilket var en stor om-

växling från de tidigare öarna (främst el Hierro där vi låg i la Restinga, med 541 invånare). Till middag 

serverades god lax med hårdkokt potatis. Nu sitter många med näsan i VHF-boken och försöker 

pränta in all fakta innan provet som är om några dagar.  

Det var allt för K/Clarorna, ses i februari         

 

Personallogg:  
Hej! 

Här kommer min sista logg för denna resa, jag lämnar Älva i övermorgon och David tar vid som 

lärare. Vi har haft en fantastiskt fin resa, med bra besättning och elever. Igår, på vägen hit, fick vi se 

många grindvalar (ca 30 st i fyra olika omgångar) och åtminstone fyra flasknosdelfiner i Älvas 

bogsvall. Jag hoppas och tror att det kommer fler delfiner till Älva under den fortsatta resan. 



Tanken var att gå härifrån imorgon när David kommit, men vi har lite fix ombord som kräver att vi 

ligger till kaj. Därför blir avgången ett par dagar senare, det påverkar dock inte seglingsplanen nämn-

värt. 

De allra flesta som besöker Kanarieöarna gör det för att koppla av med sol och bad, men inte vi (jo, 

såklart har vi gjort det med). Vi är här för att uppleva det andra som öarna har att erbjuda. I och med 

att det är en ögrupp en bit ut från fastlandet så finns det möjlighet för djur och växter att bilda nya 

arter, då de är isolerade från sitt ursprung. Man säger att de är endemiska. Exempelvis känner säkert 

alla till ”kanariefåglar”, ofta vita, bruna, streckade etc, som sitter och sjunger vackert i sina burar. Här 

nere finns de i vild form och påminner om våra grönsiskor, det riktiga namnet på de är kanariesiska. 

Det finns bofinkar som ser lite annorlunda ut men som fortfarande inte fått artstatus (det är väl bara 

en tidsfråga), exemplen är många. När det gäller det marina livet så hittar vi inga endemiska arter 

här, beroende på att haven inte har samma barriärer som landområden. Arterna kan sprida sig mer 

fritt och röra sig över större områden. 

Jag åker som sagt hem i övermorgon och hoppas att klassen och besättningen får det lika bra som vi 

haft det hittills. 

Tack för denna gång! 

Lasse 

 

 

Grindvalar från igår, hane och hona. Hanens ryggfena är tjock, stor och påminner om en ”smurfhatt”, 

omisskännlig. Honans är mindre och inte lika tydlig. 



 

Kanariesiska, endemisk på Kanarieöarna. 

 

 

Bofink, som inte riktigt ser ut som de hemma hos oss. 



   
 

                 


