
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 6/5-2021 

Elevloggare: Nellie Goodliffe och Emil Jonasson 

Personalloggare: Lasse 

Position: Hamnen Nordkoster 

Planerat datum för att segla vidare: 7/5- 2021 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/5 

Väder: Klart väder, god sikt och ingen sjö 

 

 

Elevlogg:  
Skepp ohoj!! 

Dagen började med väckning klockan 06:00’ för att äta frukost och sedan var det avgång 07:15’ med 

taxibåt mot Tjärnö.  På Tjärnö blev vi varmt välkomna av Göteborgsuniversitet för marinbiologi, vi 

fick åka ut med en av deras båtar Nereus för att ta upp olika arter från olika bottnar och djup med 

hjälp av en bottensläde runt kosterhavet. Klassen delades upp i tre grupper som var ute olika tider, 

de som var kvar på labbet fick börja skriva på sina rapporter och kolla i deras akvarium. När man kom 

tillbaka med båten med alla de olika organismerna fick vi undersöka dem och artbestämma dem i 

deras labb. Vi hittade till exempel olika slags sjöstjärnor och sjögurkor.  Vi hade med oss egen lunch 

som vi åt och som tillagades dagen innan.  När alla grupper varit inne i labbet och undersökt de 

organismerna som de hittat var det dags att ta taxibåten hem till Älva igen. Imorgon blir det avgång 

efter frukost och destinationen är Lysekil! 

Skepp ohoj!  Vi hörs imorgon! 

Nellie och Emil 



 

Ute med Nereus för att ta bottenprover 

       

Personallogg:  
Hej igen! 

Precis som eleverna skrivit har vi varit på Tjärnö marinbiologiska laboratorium hela dagen. Tänk, 

ytterligare en dag i marinbiologins tecken, härligt. Mängden arter, dvs diversiteten, är oerhört 

mycket större här på västkusten än vad den är i Östersjön. Rakt ut i Östersjön från Stockholm brukar 

man räkna med att det finns ca 70 arter (sådana som är synliga för ögat) men här på västkusten ca 

1500! Här finns många djurgrupper som saknas hemma hos oss, såsom krabbor, sjöstjärnor, 

sjöborrar, sjögurkor etc, listan kan göras lång. Det är just dessa organismer eleverna fått studera 

idag. 

Per, vår blivande rektor, lämnade oss idag. Han var här ombord för att se, och lära, hur verksamheten 

fungerar, och som ”sjöman” tror jag nog han lämnade oss med visst vemod, och han är saknad från 

oss alla ombord. 

Nu är Älva fått klartecken för avfärd mot Lysekil, men vi avgår efter frukost imorgon. Dit har vi ca 50 

nautiska mil så vi bör vara framme någon gång efter middag imorgon. Där kommer vi bland annat att 

besöka Havets hus (ett stort akvarium) och eleverna kommer att skriva prov för kustskepparen. 

Vi har det fortfarande bäst! 

Lasse 



 

Fokus på Tjärnö laboratorium  

 

 

 


