
Logg	från	A� lva	 

Datum: 1 juni  

Elevloggare: Emma och Elin 

Personalloggare: Erik 

Position: Till ankars vid Tjärnö 

Datum för ankomst till nästa hamn: Idskär på kvällen den 6 juni 

Väder: Strålande sol och en svag kvällsbris 

 

Elevlogg:  

Godkväll från vår Bermudafarkost!! 

Dagen började i inte så vanlig ordning då allas väckarklockor ringde en hel timme tidigt. Eftersom att 

hela klassen skulle köras in till Tjärnö med ribbåten klockan halv 8 serverades frukosten 06:15! Det 

syntes inte många sura miner, då städningen blev minimal. Väl på Tjärnö fick halva klassen åka ut på 

Kosterfjorden och ta bottenhugg medan andra halvan fick ta en härlig promenad (och vissa) ett 

svalkande bad. Tjärnös marinbiologiska forskningscenter hade tagit emot oss för dagen och hade 

även ett fantastiskt akvarium med massa organismer från fjorden. Till allas förtjusning fanns ett 

klappakvarium där största delen av tiden spenderades.  

Under båtturen togs ett och annat bottenhugg upp, samtidigt som en knubbsäl siktades. 

Förtjusningen var överväldigande. Andra gruppen såg ingen säl men fick upp en ätbar krabbtaska. 

Några i klassen planerade att koka den lilla stackaren, men vegetarianerna blev ledsna och köttätaren 

Melissa tog krabban i egna händer och kastade den över bord. Hurra!  

Med bottenhuggen fick vi även upp sjöstjärnor, ormstjärnor, havsborstmaskar och andra skojsiga 

krabater (krabbarter, höhö). På laboratoriet artbestämdes sedan alla de funna organismerna, hela 43 

olika arter! En spännande utflykt för oss som är vana vid Östersjöns döda bottnar. Från Tjärnös 

bottenhugg fick vi även med oss vår kära fysiklärare Björn! 

Nu på kvällen har den näst sista trerättersmiddagen serverats, med utklädningstemat ”Ursäkta, har 

jag kommit fel?” Middagen bestod av gazpacho, indisk linsgryta med naan och dansk kladdkaka med 

piskeflöde och hallønsås. En kaosig middag uppstod då alla bord blivit tilldelade en lapp med ett 

uppdrag. Födelsedagssånger, snapsvisor, hejarklacksramsor och bröllopstal ljöd i mässen under 

middagens gång och för vår trygghet hölls en säkerhetsgenomgång av Lasse, Björn och två elever 

som navigerat fel och hamnat på ett flygplan. Mätta och belåtna ska vi snart lätta ankar och bege oss 

hemåt, när alla tagit sina sista dopp.  

Vi börjar sakna era kramar, men oroa er inte! Vi har Lasse att mysa med en sista kväll. 



Ses snart! Puss och kram från Elin och Emma!! Simma lugnt ☺

 



Glada marinbiologer tar bottenhugg!

 

En glad fiskare och banan som kommit fel! 



 

Vår fina Älva siktas från Tjärnös klippor! 

 

Personallogg:  

 

Hej för sista gången den här resan 

Tjärnö är ett fantastiskt ställe, om inte annat så för en marinbiolog. Vi har haft en riktigt bra dag iland 

där eleverna fått uppleva det marina livet på västkusten. Medan halva klassen var ute med Nereus, 

Tjärnös ”Petsamo”, och samlade in prover så tog jag hand om den andra halvan, visade dem runt lite 

både på labbet och på Saltö, ön bredvid. Just nu är vi på väg upp med ankaret för att styra mot 

Idskär, där den stora slutstädningen kommer att äga rum. Innan dess kommer jag att bli avsläppt på 

Öckerö imorgon eftermiddag, men lugn, Björn har precis kommit ombord och tar över efter mig. 

Imorgon efter frukost ska marinbiologirapporten in, så flitens lampa lyser för fullt nu. Resultatet 

kommer garanterat att bli lyckat. 

Två veckor går snabbt när man är på olika ställen och på Älva. Vi har upplevt massor tillsammans, 

alltifrån segelsättning, sjösjuka, god mat, mudflats, fågelberg, sälar, nordsjöakvariet, tumlare, 

godisätning, filmkvällar, trötthet, skratt etc. 

Jag märker tydligt hur alla i klassen kommit varandra närmare, alla umgås med varandra och det har 

varit en mysig stämning ombord hela tiden. Jag är en riktigt stolt mentor för denna goa klass! 



Det här är såklart inte möjligt utan en bra besättning, vilket vi haft. Tack elever och besättning för en 

fantastisk resa med Älva. 

Tjillevippen för denna gång 

Lasse 

 

 


