
Logg	från	A� lva	 

Datum:  30 augusti 2018 

Elevloggare:  Anton och Sandra  

Personalloggare:  Linda 

Position:  Till ankars vid Tjärnö 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Thisted i Limfjorden lördag eftermiddasg 

Väder: Grå dag men vacker kväll 

 

Elevlogg:  
 

Hej. 

Idag har varit en ytterst händelserik dag. Vi startade dagen med frukost och sedan en 

marinbiologi lektion. Efter lunchen åkte vi in med ribben till en vik där vi gjorde en 

mjukbottenundersökning. Vi undersökte de olika organismerna, bottenbeskaffenheterna 

samt  temperaturerna etc… Vi hittade bland annat strandkrabbor, eremitkräftor och en hel 

del småfisk. Dessutom hittade vi en stor piggvar som Anton och Melker tappert fångade och 

stekte, vilket var en höjdare. Efter mjukbottenundersökningen gick bl a jag (Sandra) och 

några fler och snorklade. Vattnet var väldigt klart i jämförelse med hur det är i Östersjön, 

vilket gjorde det väldigt mycket roligare. Under snorklingen såg vi flera brännmaneter och 

kammaneter. Linda hittade även en liten lila sjöstjärna. Vattnet var inte så varmt men med 

våtdräkt gick det bra. Till middag åt vi panerad fisk med ungsrostad potatis. Nu på kvällen 

har klassen mest spenderat sin tid med att skriva på sin rapport, spela kort och nu är även 

lite bad på gång.  

Pussar och Kramar från Anton och Sandra. 

 



 

 



 

Personallogg:  

Idag lämnade Mikael (fysikläraren) Älva samtidigt som eleverna var i full gång med att städa sina nya 

städområden. Under natten var det nämligen vaktbyte vilket även leder till att eleverna städar nya 

gemensamma utrymmen ombord. Efter den dagliga morgonstädningen var det dags för 

marinbiologilektion där eleverna började formulera sina hypoteser till de kommande 

undersökningarna, de inventerade även sin utrustning och hjälptes åt att hitta simfötter och snorklar. 

När byssalaget var färdiga med disken efter lunchen så skjutsades vi in till Saltö för att göra den 

första mjukbottenundersökningen. Det är väldigt kul att se när eleverna jobbar och skojar ute i 

vattnet. Vissa upptäckte även att deras vadarbyxor fungerade mer som ”badarbyxor” då byxorna 

läckte, men det stoppade inte någon från att fortsätta arbeta ute i vattnet. Deras fokus avbröts några 

gånger. En av gångerna var det för att det hördes ett högt tjut och en av killarna springer upp ur 

vattnet, det visade sig att en tre centimeter stor krabba hade nypt honom i tån. Varken eleven (som 

mest skrattade) eller krabban kom till skada. Sen var det även svårt att hålla fokus när två av 

grabbarna i klassen bestämde sig för att fånga en piggvar med händerna, de lyckades och såg till att 

även ta vara på sin fångst. Efter undersökningarna var det sex elever samt jag och matrosen Alva som 

var de enda som ville snorkla. Men oj vilken snorkling vi fick! Det var en fantastisk sikt i vattnet och 

hela botten var täkt med tjocka brunalger som bildade en undervattensskog där fisk och andra 

organismer gömde sig. Eleverna som var med och snorklade lät lika lyckliga som jag kände mig, det är 

så kul att få snorkla och se allt man mest bara läser om i teorin. Idag var det verkligen en toppendag 

för oss marinbiologer och marinbiologielever! 

Hälsningar från Linda 


