
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 21 mars 2023  

Elevloggare: Love och Emma  

Personalloggare:  Lasse  

Position: Las Palmas, Gran Canaria  

Planerat datum för att segla vidare: 22 mars 2023 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  23 mars 2023 

Väder: Moln och sol, vindstilla 

 

Elevlogg:  
Hej alla!  

Nu har vi just passerat halvtid här ombord på Älva så vi har nu bytt lärare. Vi avslutar då matten och 

hälsar Lasse och marinbiologin välkomna!  

Detta innebär att vi 07:00 imorse gav oss iväg för att göra vår första hårdbottenexkursion som gjor-

des på stranden Playa del Confital som låg på andra sidan stan från båten. Undersökningen genom-

fördes med finess och minimala skador på deltagarna. Den gick ut på att försöka kartlägga vilka arter 

som fanns på platsen så vi har haft väldigt roligt när vi fått gå runt och stirra på klippor och i hällkar. 

Vi såg bland annat sjöborrar, eremitkräftor och extremt mycket kalkalger. I slutet kunde vi snorkla 

och tidvattnet hade fört med sig många fantastiska fiskar i olika färger och storlekar. När vi dokumen-

terat all begav vi oss hemåt mot båten igen. Efter att ha sköljt av utrustningen och en god lunch var 

det VHF-prov som gällde och sedan kom en leverans med mat som var helt giganorm så nu kommer 

vi aldrig få slut på mjölk och ni behöver definitivt inte oroa er för att vi är hungriga. Dagen avslutades 

med möjligheten att äta ute vilket uppskattades av många.  

Ha det bra där hemma!  

Emma och Love  

 

Personallogg: 
Hej! 

Lasse heter jag och är elevernas lärare i marinbiologi. Jag kom ner till Älva igår eftermiddag och be-

lönades med en fantastisk trerättersmiddag, mums, smaskigt. Efter en lång resa så blir man trött av 

att göra i princip ingenting. Det var väldigt trevligt att återse besättningen och eleverna.  



Idag har vi, som eleverna beskrivit, gjort vår första hårdbottenexkurion. Den andra kommer vi göra 

om ett par dagar på El Hierro. Syftet med projektet är att eleverna ska skriva en vetenskaplig rapport 

där de jämför organismerna på en mer utsatt hårdbotten, mot en som ligger lite mer skyddad. Enligt 

vad jag har sett av eleverna idag så kommer det gå alldeles galant. 

Catharina, som lämnade Älva idag, har gjort ett strålande jobb och lämnat över ett glatt och piggt 

gäng till mig, så vi kommer få det riktigt bra. 

Det var många elever som valde att äta iland nu när den möjligheten fanns. Kanske ångrade de sig 

senare när det visade sig att en del av byssagänget bakade pizza till de som var kvar ombord. Oj oj 

oj…. det var otroligt gott! En eloge till det gänget! 

Imorgon vid 9-tiden kommer vi lämna Las Palmas och segla västerut mot El Hierro dit vi räknar med 

att komma fram på eftermiddagen i övermorgon. 

På återhörande 

Lasse 

 

 

Hårdbottenexkursion 



 

Härligt att se när eleverna jobbar 

 

 

VHF-prov 

 


