
	Logg	från	A� lva		

Datum: 2014-09-04 

Elevloggare: Victor Grundin, August Nygren 

Personalloggare:  Lasse 

Position: Till kaj i Lysekil  

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Väder: Soligt med klar blå himmel 

 

 

Elevlogg:  

Efter en natts segling, helt utslagna från två dagars brandutbildning, lade vi till i Lysekil där vi nu 

börjat vår marinbiologikurs BiVat2. Som start på kursen så fick vi ta bottenprover på Lysekils 

skärgårds mjukbottnar. Uppdelade i två grupper fick vi i två timmar glassa runt i solen och se allt ifrån 

en lokalt sällsynt art av sjöstjärnor, en solstjärnsbäbis, till stora sjöborrar och krabbtaskor. Efter det 

har vi haft en mycket lugn dag. Vi har suttit på däck med musik i öronen och njutit av det bra vädret 

samtidigt som vi smaskat på de fem kilon godis som brandmännen gav oss igår. Sen efter middagen, 

som några valde att spendera i den mysiga staden, så kom ”Radio Bohuslän” och intervjuade några 

elever. Nu ska man kanske ta sig en kvällspromenad innan man går till sängs.  

Sussa sött 

Besättningslogg: 

En dag i marinbiologins tecken. Vi åkte ut i halvklass med ett mindre forskningsfartyg för att se vad 

västkusten kan visa upp i form av marint liv. Helt klart är det något annat än vi är vana vid från 

Östersjön. Medan ena halvan av klassen hade lektion i VHF så åkte andra halvan ut med båten. 

Eleverna var i extas när de såg vad vi fick upp, förutom ovan nämnda organismer fick vi även upp 

några koraller såsom bägarkorall, sjöpennor och ”död mans hand”. Dessa koraller bildar inga rev och 

är inte speciellt färgglada, de är kallvattenskoraller som lever ganska djupt. 

Imorgon ska vi tillbaka till Kristinebergs marina forskningsstation för en guidad rundtur på centret, 

ska bli trevligt för eleverna att få en liten inblick i marin forskning. På eftermiddagen ska vi sedan 

utföra vår första mjukbottenundersökning. Efter middagen kommer vi så avgå med destination 

Hirtshals. 



I skrivande stund sitter ett helt gäng och tittar på Paradise hotel – suck! 

Vi har det bäst 

Lasse  

 

   

 

 

 


