
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 29/8 2019 

Elevloggare: Filippa och Felicia 

Personalloggare: Magister Lasse 

Position: 58° 52.158´ N 11°08.780´ E (Till ankars vid Tjärnö) 

Väder: Lätt molnighet, sydvästlig ganska frisk vind 

Elevlogg:  
Hej alla sjögurkor! Idag har vi varit på Tjärnö laboratorium och har tagit bottenskrap samt tittat på 

deras akvarium. Efter bottenskrapet fick vi sitta inne på deras laboratorium och artbestämma vår 

fångst genom att titta i mikroskop och böcker. Vi hittade allt ifrån supersmå krabbor till stora 

sjögurkor. På akvariumet fick vi hålla och klappa olika djur som finns i vattnet utanför Tjärnö, bland 

annat stora sjöstjärnor och annat smått och gott ☺. Vi gick dessutom runt nästan hela Saltö, hela 

7 km. Under promenaden gick några av klassens duktigaste elever och plockade skräp från stranden 

och några plockade svamp med Lasse. Efter en lång dag som började redan klockan 6 i morse har 

många i klassen däckat och tittar nu på film. Simma lugnt!   

 

Våra hjältar som plockar plastskräp 



 
Många spännande små organismer 

 

                              

 

Personallogg: 
Hej! 

Min första logg på denna resa. Jag kom ner igår lagom till middagen, blev lika varmt mottagen som 

vanligt av besättning och elever. Jag avlöste Catharina som åkte hem i morse, så istället för fysik 

under en vecka så ska eleverna läsa marinbiologi under två veckor. 

  



 

Catharina och besättningen har gjort ett fantastiskt jobb i att utbilda eleverna kring livet ombord, alla 

verkar känna sig hemma. 

Som beskrivs ovan så har vi varit på Lovéncentret här på Tjärnö och eleverna är riktigt fascinerade av 

den biologiska mångfalden här. Området tillhör Kosterhavets nationalpark och hyser den största 

marina mångfalden, ca 1500 arter, i hela Sverige. Det kan jämföras med Östersjön, utanför 

Stockholm, som omfattar ca 80 arter, en enorm skillnad. 

Besöket här på Tjärnö ska ses som en lektion i skillnad mellan öst- och västkust. Imorgon drar vi igång 

med lektioner i marinbiologi och fortsätter med lektioner i fartygsbefäl. Vi kommer att lämna Tjärnö 

på morgonen med destination Römö via Limfjorden. 

Allt gott 

Lasse (mentor och marinbiologilärare) 


