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Elevlogg:  

Halloj! 

Dagen började med skönsång från oss alla för att fira Carolinas 18-årsdag! Förmiddagen bestod av 

lektioner, där vi arbetade vidare på våra biologirapporter och lärde oss allt om fyrar och lanternor. 

Efter lunch snörade vi alla på skorna och promenerade bort mot fågelberget, där vi njöt av solens 

strålar medan vi studerade fåglar så som havssulor, stormfåglar och sillgrisslor, men även ett antal 

kossor och får. Efter fågelskådningen syntes minst 20 glada ansikten när vi upptäckte att de säljer 

Marabouchoklad i affärerna här, dessa 20 glada ansikten blev något mindre glada när vi upptäckte 

att gratis WIFI inte existerar på Helgoland, eventuellt någon form av I-landsproblem, men vad vet vi?  

Nu väntar disneyfilmer och tårta! 

Fredrik 



 

 



Personallogg:   
En härlig dag på Helgoland, med sol och vackert väder och mängder med sjöfåglar.  Vi hade hoppats 

på att se en Svartbrynad Albatross som hade siktats här för några veckor sedan, men det närmaste vi 

kom var en bild som hade tagits för något år sedan och som hade satts upp på en av anslagstavlorna 

på ön. Vi såg också en stor brun fågel, som visade sig vara en sula, men vi vet inte om det är en 

missfärgad havssula (se bilderna), eller en annan art. Om det senare, är det lika ovanligt, som 

albatrossen. 

Det var intressant att lämna Älva i morse, då vi hade lågvatten – landgången gick upp från överdäck i 

en vinkel runt 60°. När vi kom tillbaka på eftermiddagen hade tidvattnet kommit in igen och 

landgången gick då upp från kajen till båten, en skillnad på ca 4 meter från morgonen. Imorgon åker 

vi över till den andra ön för att titta på sälar. Ingrid och jag såg några knubbsälar i morse, när vi var 

ute och rekade. De sov uppe på några stenar som stack ut ur havet. De låg nog inte kvar där på 

eftermiddagen…. 

Jan 


