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Elevlogg: 

Tjenare alla måseliggare! 

Idag har varit en jättebra fin och fräsch dag.Vi har varit på expedition vid en mjukbotten. Den låg vid 

fina ön Fanö där det fanns mycket fina båtar av alla dess slag berikade med det hundraprocentiga 

jobbet från en människas själ. Raskt vidare till mjukbottenexkursionen, den var intressant på många 

olika sätt och vis. Vi kan börja med det mest intressanta och bästa. På denna plats var tidvattnet så 

häpnadsväckande tydligt att många marinbiologer i forskningslaget var förbluffade. Vi fann djur av 

många slag. Arterna ploppade upp både här och där och även lite hit och dit. Vi artbestämde arterna 

i tur och ordning som om det vore en liten matkö. Efter det blev det mat som bestod av nybakta 

franska baugetter med färsk brieost och härlig salami. Efter det blev det hemfärd med fartygets egna 

ribbar. Väl hemma på vår Älva väntades lektioner och annat gött. Lektionerna avklarades snabbt 

eftersom de var så otroligt intressanta och lärorika. Efter det väntade fritid, varför många i klassen 

traskade in mot centrum i jakt den åtråvärda donken-”maten”. Innhållandes 80 välfriterade och feta 

kycklingbitar med såser ni bara er kan föreställa er. (Ryktet säger att expediten fick en sådan chock 

när han hörde den mirakulösa beställning att han var tvungen att ta ett stort glas med vatten.) Dessa 

käkades upp av fyra starka och fullvuxna elever på ynka fyra minuter (nytt personligt rekord).  

På återseende och tack för oss. Jocke och Gustav. 

 

 



Personallogg: 

Idag var det dags för eleverna att undersöka sin andra mjukbotten på resan, det blev en mycket 

långgrund ”mudflat”, vilket är en relativt gyttjig mjukbotten. Vissa som hade vadarstövlar passade på 

att se om det verkligen var svårt att dra loss fötterna ur gyttjan efter att ha stått still en stund, det var 

det bevisligen. En elev ramlade rätt ner på rumpan i leran efter att försökt dra loss fötterna, vilket 

ledde till en del skratt. Han lyckades dock att ta sig upp utan att bli lerig om händer eller sina egna 

kläder, vilket var en rätt imponerande manöver måste jag säga. Klassen jobbade på väldigt effektivt 

idag och hade ett bra samarbete i vaktlagen, så det märks att de börjar få in lite rutin på samarbete 

inom marinbiologiundersökningarna. 

På vägen till och från exkursionsplatsen fick vi även se säl! De låg och solade på öarna som kom fram 

vid lågvattnet, fantastiskt söta djur måste jag säga. En säl dök även senare upp i hamnen vid Älva, 

jättekul att vara omringad av så mycket säl.  

Eva, klassens mentor och engelsklärare kom ombord på eftermiddagen och hon möttes av härligt 

glada tjut från eleverna, det är superkul att hon är ombord.  

Efter dagens alla sysslor ombord har en del varit iland och ätit glass eller bara strosat runt och njutit 

av Esbjergs lugna gator. 

 

Lägg märke till sälen i bakgrunden 

 


