
Logg	från	A� lva	 

Datum: 20180123 

Elevloggare:  Jacob och Hampus L 

Personalloggare:  Linda 

Position: I hamn, Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: Om en liten stund 

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro den 25 Januari 

Väder:  Molnigt  

Elevlogg:  

Hallihalloj alla frusna fiskpinnar! Hoppas ni tinar snart. Här är det relativt molnigt men ändå varmt, 

shorts och t-shirt är allt du behöver. Idag har vi haft en stressfull morgon, speciellt för oss som har 

första dagen i byssan…  Trots att oddsen var staplade mot våra gröngölingsben tog vi oss igenom 

ännu en morgon för att ta oss till bussen som väntade. Vi skulle nämligen på äventyr mot PLOCAN!!  

PLOCAN är en offshore forskningsstation som ämnar avslöja havets alla hemligheter. Där fick vi en 

rundtur där de visade oss några av deras toppmoderna forskningsgliders, robotar som under flera 

månader går ut på uppdrag och utforskar haven. När det var slut och vi skulle bege oss hem kom vi ut 

genom dörrarna för att kliva ombord på bussen och åka hem. Till vår förvåning fann vi att 

busschauffören, tillsammans med bussen, hade försvunnit. Strukturerade som vi är bestämde vi oss 

alla för att leta efter bussen i 31 olika riktningar, helt oberoende från varandra. Efter lite vallande av 

vår käre styrman Fredrik var flocken åter samlade och ett mer koordinerad sökuppdrag inleddes. Mitt 

i detta kaos var det dags för vår käre mentor och vägledare Björn att bege sig av. Han begav sig av i 

en taxi med en stil och klass som bara kan liknas med James Bond. Efter en del om och men samt 

några förvirrade telefonsamtal var vi dock på hemmaplan.  

Eftermiddagen spenderades med eget arbete i marinbiologi och radarlektioner med Carro! I 

skrivande stund har vi avnjutit middagen. Byssan städar för fullt samt förbereder fika medan de just 

lagt loss och satt kurs mot el Hierro.  

Vi önskar er all lycka i den bitande kylan! Tack för oss 

/ Jacob och Hampus 



 

 

Personallogg: 

Hej där hemma! 

Mina första dagar ombord har varit toppen. Första dagen (måndagen) stack jag iväg för att reka efter 

en plats för en bra hårdbotten och dagen efter blev det dags för den första undersökningen. 

Elevernas uppgift i marinbiologi är att jämföra två hårdbottnar, den ena är på Gran Canaria och den 

andra sker på El Hierro. De ska titta på likheter och olikheter mellan olika djur och växter på dessa två 

platser. Den första undersökningen gick bra och det märks att klassen gjort denna typ av 

undersökning flera gånger tidigare eftersom arbetet gick så smidigt.  

Idag var vi iväg på PLOCAN vilket gav oss en inblick till hur marin datainsamling kan gå till, vilket  var 

väldigt spännande. 

Nu är vi på väg mot el Hierro för nya äventyr, spännande! 

//Linda 

 

 


