
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 31 januari 

Elevloggare: Johanna och Tove 

Personalloggare:  Lasse 

Position: La Restinga, El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: 2/2 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2/2  

Väder: Soligt, lite calima-dis 

 

 

Elevlogg:  
Hejhopp! 

Idag har vi gjort massa roliga grejor. Efter lyxig frukost med äggröra, fruktsallad samt minibaguetter 

(på en måndag!?) gick vi upp på vakt och såg land! Vi lade till i El Hierros hamn La Restinga. Efter 

tilläggning väntade en härlig städning efter sandstormen ute till havs. Hela utsidan av båten skulle tas 

ordentligt och även insidan eftersom sand tar sig in överallt. Efter städning och lunch gjorde vi en 

VHF-övning där vi delades in i fyra grupper och alla grupper var olika typer av båtar. Sedan simulera-

des vanliga händelser på sjön och vi övade på så sätt på olika typer av anrop. Även en nödsituation 

utspelades där alla fyra parter var delaktiga och även Sören eller Catrin som agerade Sweden Rescue. 

Det var väldigt kul!  

Senare traskade vi över till andra sidan hamnen för att genomföra del två av hårdbottenundersök-

ningen, i en mer skyddad hamn. Där hittade vi en hel drös av spännande organismer. Måns plockade 

till och med upp en bläckfisk med sina bara händer! Så coolt med lite marinbiologi irl! Senare god 

middag och ikväll väntar en GyA grupps sociala aktivitet – talangjakt. Klassen har börjat tagga inför 

kommande VHF-prov och man kan se folk plugga lite nu och då. Passar perfekt på en hamnvakt.  

Godkväll! 

       

Personallogg: 
Hej igen! 
Ja, var ska man börja? Senast vi hördes av låg vi på Lanzarote och en hel del har ju hänt sedan dess. 

Vi har gjort vår första hårdbottenexkursion i Gran Tarajal, vi har seglat vidare och bl.a. sett grindvalar, 

delfiner (Atlantic spotted dolphin), havssköldpaddor, en havssula (en typ av albatrossliknande havs-

fågel) och några portugisiska örlogsmaneter. 



I morse kom vi fram till La Restinga på El Hierro, en av de minst kända öarna bland Kanarieöarna. 

Samtidigt, kan jag tycka, en av de mest spännande. Ön har ett sofistikerat system för att inom tio år 

bli självförsörjande på energi. De har några stora vindkraftverk som producerar el när det blåser 

(vilket det nästan alltid gör). Överskottselen från dessa används för att pumpa upp vatten till en 

reservoar. De dagar det inte blåser, släpper man på vattnet som passerar ett vattenkraftverk, och 

vips, så har man el igen, genialiskt! 

Idag har vi genomfört vår andra hårdbottenundersökning och som vanligt var eleverna väldigt 

intresserade av uppgiften. Vi hade en riktigt härlig och lärorik exkursion. Det är oerhört härligt att se 

eleverna bli upprymda och glada när de hittar snäckor, krabbor, sjöborrar, bläckfiskar mm. 

Jag har för vana att vid morgoninformationen avsluta med ett gammalt uttryck, ”Let’s be careful out 

there”, så gjorde jag även idag. Ja, många av er känner säkert igen det från serien ”Spanarna på Hill 

Street”. Tydligen glömde jag att det gällde mig själv. När vi kom in till hamnen så gick jag lite senare 

bort till de små fiskebåtarna längst in. Det visade sig att yrkesfiskarna slängde i död småfisk för att 

mata två havssköldpaddor. Själv fick jag för mig att komma tillbaka med räkor och mata dem med. 

Sagt och gjort, man vill ju gärna klappa den medans den matas. Jag sträckte ut tre fingrar med en 

räka på och döm om min förvåning när den inte bara tog räkan, mina tre fingrar fastnade ett par 

sekunder i ett järngrepp 

mellan havssköldpaddans 

käkar. Om hjärnan inte 

hänger med får tre fingrar 

lida      , men allt gick bra. 

Jag fortsatte såklart att mata 

den, klappa den på ryggen 

och huvudet, den kan ju inte 

rå för att det var första 

gången jag matade en vild, 

livs levande havssköldpadda.  

På återhörande 

Lasse 



 

 

 

 



 


