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Dagen började med ett firande av de två i besättningen som fyllde år, Grattis! 

Efter frukost och städning tilldelades eleverna segelstationer, det var bara att ge sig ut i spöregnet 

och arbeta. Där efter gjorde alla sig redo för utflykten till Portsmouth University. Vid Portsmouth 

Harbor möttes vi av en svensk marinbiologielev och en lärare från universitetet, som tog med oss till 

anläggningen.       

 På den marinbiologiska anläggningen fick vi bland annat ta del av deras forskning på 

båtbottenfärg, inhemskaarter och kolla på små maneter i mikroskop. Det var mycket intressant och 

givande, och har troligtvis get många en tydligare bild om vad det innebär att vara marinbiolog.  

Efter besöket fick vi ledig tid att spendera i Portsmouth samt att utföra en muntlig engelskauppgift 

som gick ut på att intervjua stadsbor i olika åldrar. Eftersom alla elever har följt skeppets regler så bra 

så har detta lett till en timma mer fritid om dagarna, ingen får vara iland efter 23.00. Detta kan tyckas 

ha liten betydelse eftersom  i princip allt är helt dött efter 17.30 på kvällen. Men, men vi tackar och 

tar emot.  

Nu ska det bli skönt att krypa till kojs, så att man blir utvilad inför seglatsen mot Yerseke, Holland, 

som bär av efter lunch imorgon.  



 

En av marinbiologerna visar oss hur påväxten skiljer sig beroende på underlag.  

 

 

VI tittar på maneter och andra mikroskopiska organismer i mikroskop.  

 

Besättningslogg: 

Hej alla därhemma! Detta har verkligen  varit ”a jolly-good” day! Segelsättningslektion i hällande regn 

men med goda miner överlag.. och så laddade med lunchmatsäck samlades vi till avfärd med vår lilla 

färja från Gosport till Portsmouth Harbor . Där väntade vår nye ytterst välvillige och trevlige kontakt; 

Doctor Darren Gowers från Portsmouth University, School of Biological Sciences. Via universitets buss 

– och gratis – anlände vi till The Marine Science Department där tre specialister i marinbiologi 



väntade på att få visa oss runt. Fantastiskt intressant! Innan jag berättar vidare – helt kort om 

University of Portsmouth, så här presenterar man sig: 

”… a leading modern university with a reputation for teaching and research. Many of our academics 

are international leaders in their fields..excellence is at the heart of our strategy.. we aim for the 

highest quality in all we do..” Universitetet har 23.000 elever och erbjuder ungefär 430 olika 

program. I avdelningen biological sciences ingår Biochemistry, Biology och Marine Biology. 

Under ledning av våra föreläsare delades Mb12b och Magnus och Sören och jag in i tre grupper. Se 

Linneas beskrivning ovan. Eleverna visade stort intresse och många ställde frågor. Roligt!! Ett 

bestående minne blev mitt möte med den enormt stora sjöstjärnan Martha. Efter nästan tre 

intressanta, lärorika timmar skjutsades vi tillbaka till centrum. Vi var alla mycket nöjda och hoppas  

på fortsatt kontakt i framtiden. 

Dagen för våra ambitiösa elever var fortfarande inte slut. Jag tycker att det är enormt viktigt att vi 

försöker kontakta lokalbefolkningen och prata engelska så mycket som det bara går. Därför hade de 

fått uppgifter att i vaktlagen – två och två -  intervjua en kvinna och en man i olika åldersgrupper från 

10-70 år om deras liv, yrken, skola, hobbies, traditioner m.m.m.m. Jag tror att de flesta tyckte att 

detta var spännande! Resultatet får vi höra under lördagens engelskalektioner.   

Efter ”middag-på-stan-kväll” med fish and chips för många av oss är det nu dags för lite vila.           

God natt önskar lärare Eva 
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