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Elevlogg 
Tjena tjena kära läsare! 

Denna dag började med frukost som vanligt följt av lektioner i både väjningsregler inom sjöfarten 

inför vårt kustskepparprov och förberedelser för rapportskrivandet i marinbiologin. På det följde en 

mycket välgjord pastasallad med en utmärkt Rhode Islandsås producerad av Erik. Efter den kulina-

riska upplevelsen begav vi oss mot den nordöstra delen av Nordkoster för vår andra undersökning av 

mjukbottnar. Undersökningen gick ut på att upptäcka möjliga skillnader i diversitet och abundans 

gentemot vår första plats/undersökning. Resultaten var generellt sätt mer organismrika än går-

dagens. Exempel på organismer som hittades var strandkrabbor, strandsnäcka, diverse maskar, 

maneter etc. 

När undersökningen var avklarad delades klassen upp där några begav sig hemåt medan en mindre 

grupp elever följde Lasse på en rundtur på ön där dom bland annat kollade på en sorts självlysande 

mossa i en grotta. Denna mossa är väldigt ovanlig och en fröjd för en biologs öga. Utsikten över havet 

och ön från denna plats var magnifik! 

Vid hemkomst från dagen äventyr serverade byssan en trevlig lax- och potatismiddag med ärtbiffar 

som alternativ för våra vegetarianer. Mot kvällens början fick några få modiga elever möjligheten att 

klättra upp i riggen och få uppskatta utsikten höjden medför. 

Simma lugnt och sitt ned i båten hälsar Philip och Elina från Älva.  

 



 

 

 



 

 

Personallogg: 
God kväll i stugorna! Jag heter Max Holmén och seglar ombord på Älva som jungman längst ner i 

näringskedjan bland besättningen och tänka sig idag är dagen som jag får förtroendet att skriva logg 

och den här chansen ska jag inte skoja bort.  

Jag har gör min andra resa ombord på Älva som besättning. Jag seglade en resa tidigare i år i maj och 

fick blodad tand och förnyat förtroende att få fortsätta ombord. Tidigare har jag seglat ombord som 

elev när jag gick Marina läroverkets marintekniska linje i klassen MT14. Efter det så har jag arbetat 

inom båtbranschen med inriktning på båtbygge och reparationer av glasfiber och kompositbyggen, 

men nog om mig, nu ska vi se vad vi har hittat på idag. 

Dagen började i vanlig ordning med frukost kl. 07.30 följt av städning av båten. Efter det så hade 

eleverna lektioner, medan jag ägnade mig åt underhållsarbete i form av att knacka och slipa rost. När 

klockan slog 11.30 var det dags för lunch och det blev en förträfflig pastasallad. 



 

När vi hade ätit så bar det av till en fantastisk sandstrandsvik på norra sidan av Nordkoster där 

eleverna ägnade sig åt att ta några sorts bottenprover för att hitta arter i sanden, men det tror jag 

eleverna redan har berättat mer ingående i sin logg ovan. Själv ägnade jag tiden åt att njuta av solen 

och vara stand by som sjukvårdsansvarig och tänka sig att jag fick agera sjukvårdare när en av elever-

na blev knipsad av en krabba i fingret. Då for jag upp med ett plåster i högsta hugg och fixade skadan. 

Herregud, vad skulle de göra utan mig! 

När gänget sedan var klara med sina bottenprover drog ungefär hälften av klassen plus Lasse och jag 

vidare på en liten expedition mot en grotta där det fanns någon form av mossa som skulle vara 

”självlysande” eller ja, vid ljus så skulle den reflektera ljuset som en reflex. I alla fall så tog vi oss till 

grottan och fick se denna mossa till slut och det var faktiskt rätt häftigt och om inte det var nog så 

fick vi verkligen se vad Nordkoster och Västkusten har att erbjuda när det kommer till natur.  

Efter att vi hade traskat tillbaka till Älva så kom vi i perfekt tid till middag där byssagänget hade lagat 

en otroligt god lax med kokt potatis. Efter middagen så har Sofia och Sören haft riggklättring med 

eleverna, där de som vill får klättra upp i fockmasten och ut på bredfockens rå, efter instruktion och 

med all säkerhetsutrustning på plats. 

Ja nu känner jag mig klar med mitt loggskrivande och jag har i skrivande stund fått lyssna på när 

Sverige har spelat VM-kvalmatch mot Grekland i fotboll, och till mitt förtret har jag inte kunnat se 

första halvlek på grund av loggskrivandet. Nu får ni ha det så bra där hemma för snart börjar andra 

halvlek som jag måste se.  

God kväll 

Max Holmén 

 

  


