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Elevlogg:  

Skepp o’ hoj! 

Idag blev det en tidig morgon för 08.10 åkte vi i ribbåtarna mot en heldag på Kristineberg. Där fick vi 

en guidad tur på forskningscentret. De visade oss flera av deras laboratorium, vissa med akvarier 

fyllda med alla möjliga sorters arter från Gullmarsfjorden, och andra med pågående experiment. Vi 

fick också en liten föreläsning om vad forskarna där jobbar med. En liten bit bort från 

forskningsstationen gjorde vi vår första mjukbottenexkursion.  På vår exkursion vadade vi längs en 

långgrund sandstrand där vi bland annat hittade krabbor, ostron, musslor och ett flertal olika sorters 

räkor. Dagen bjöd på vackert väder och vi kunde njuta av vår matsäck på sandstranden samtidigt som 

några tog ett svalkande dopp. Tillbaka i Lysekil gjordes det sista ICA-besöket för uppbunkring av de 

svenska godisförråden för ikväll lämnar vi svenskt territorium.  Nu väntar en natt till sjöss och 

imorgon når vi Danmarks västra kust.  

God natt hälsar en glad besättning på Älva 

  

  



 

  

 

  

  



  

Besättningslogg:  

  

Min första morgon som påmönstrad, tidig frukost med en underbar besättning och trevliga elever. 

Vädret är strålande och några av eleverna badade, ca 16 grader i vattnet.  

Petra vår 2e styrman var min mentor i förtrogenhetsutbildning, att lära sig skeppet utan och innantill, 

så som säkerhet mm. Maten ombord är utsökt lagad av vår trevliga kock Frida. 

Vi lättar upp från Lysekil, och går för motor eftersom det bara blåser 2 sek. Har min första vakt kl 

20.00 – 00.00 tillsammans med Robban och skeppare Mathias. Ser verkligen fram emot vår resa ner 

till Malaga och med alla dess hamnar och äventyr med besättning och elever. Vi får se om man klarar 

sig ifrån att bli sjösjuk. 

Lotta 

  

 


