
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2020-10-14 

Elevloggare:  Jonathan Hall, Pontus Skoglund  

Personalloggare:  Ola Håkansson 

Position:  Tjärnö  

Planerat datum för att segla vidare:  2020-10-15 kl 07.00  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Nordkoster 2020-10-15 kl 08.00 

Väder:  Klart och väldigt fint! Enda saken om man ska klaga, är att det blåser hårt.  

 

 

 

Elevlogg: 

 
Vi från Älva hälsar till er alla där hemma! 

Dagens logg kommer mest att handla om vad som hänt utanför Båten! Om vi ska börja någonstans så 

anlände vi till Tjärnö kl: 07:00. Efter en god frukost och med ett glatt humör så satte vi av mot dagens 

äventyr. Idag så skulle vi ut och göra ett bottenhugg. Om vi ska förklara vad ett bottenhugg är så är 

det att man sänker ner en trålliknande sak till botten.  Med denna trålliknande sak så ska man 

försöka skopa upp så många bottenarter som möjligt. Efter att ha tagit ut alla dessa arter från 

bottensedimentet så är det nu dags för nästa steg. Att dyka ner i en artbok och ta reda på vad för 

olika sorters arter som vi lyckats fiska upp. När det var bestämt vilken krabba som var vad var det 

dags att återvända till båten. 

Efter dagens hårda slit så var vi alla väldigt trötta och hungriga! En sak som gjorde denna dag väldigt 

speciell är att några utav 3:orna skulle ha sin slutmiddag och med ett väldig speciellt italienskt tema 

och en superrolig underhållning som både mättade magarna och åter livade upp skeppets stämning. 

Då vi skriver detta så börjar dagen närma sig sitt slut och många har redan gått och lagt sig. Tack 

allihop för ännu en fantastisk dag på Älva.  ☺ 

Med vänlig hälsning Jonathan och Pontus :D 



 

 

  



Personallogg: 
Hej! 

Idag fick vi äntligen komma i land efter ca fyra dygns segling, vilket gladde flertalet elever. På 

Tjärnölaboratoriet väntade en tur med deras provtagningsfartyg där bottenskrap gjordes. Vi tittade 

på en grundare och en djupare mjukbotten samt en hårdbotten. Eleverna arbetade frenetiskt 

ombord och häpnade över hur många fler arter de hittade här på västkusten jämfört med Askö. 

Störst uppståndelse fick nog fyndet av en trollkrabba! På labbet fick de sedan artbestämma de 

organismer de hittat, under handledning av duktiga marinbiologer. Vi passade även på att besöka 

deras fina akvarium, där vi kunde se många av de arter som vi förväntas hitta under mjukbotten- och 

hårdbottenexkursionerna på Koster i morgon. Tidvattnet ligger ovanligt lågt, vilket ger oss stora 

förväntningar inför morgondagen. 

Väl tillbaka på båten väntade en fantastisk trerättersmiddag med italienskt tema som byssalaget 

komponerat. Den ljuvliga panacottan vi fick till efterrätt bjöds tillsammans med en lika ljuv 

dansföreställning som inte lämnade ett öga torrt i mässen. Vi kommer nu att övernatta vid Tjärnö 

och seglar mot Koster tidigt i morgon bitti.  Himlen är stjärnklar och luften är kall, vi somnar snart in 

till vågornas svall. 

Hälsningar: Ola Håkansson, lärare 



 

 


