Logg frå n Alva
Datum:

25/8

Elevloggare: Albin C. Erica L.
Personalloggare: Linda S.
Position: Lysekil, till kaj
Segelsättning: Ingen
Fart: 0 knop
Kurs: Ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/8 Hirtshals
Planerat datum för att segla vidare: 27/8
Väder: Mulet

Elevlogg:
Hejsan allihopa! Då var det dags för en elevlogg igen! Efter en tidig uppstigning så åkte hela klassen
och en lärare samt en besättningsman iväg med RIB-båtarna till det marinbiologiska laboratoriet
Kristineberg, där vi skulle spendera dagen med bottenskrap och en guidad tur i laboratoriet. I
bottenhugget fick vi upp alla möjliga sorters organismer, som sjöstjärnor, ormstjärnor, krabbor och
mycket mer. När vi återvände till laboratoriet så fick vi bland annat gå och klappa på en mängd olika
organismer som till och med kallades ”gulliga”.

Sedan återvände vi med RIB-båtarna till Älva och fortsatte med våra dagliga lektioner. Nu är denna
händelserika dag slut men för oss väntar ännu en lång natt med hamnvakt. Tack och hej vi hörs
imorgon!

Personallogg:
Idag var det dags för min första heldag ombord på Älva, och vilken dag det blev! Vi åkte över med
ribbarna vilket var en glädje för oss alla, även jag tycker det är lite (läs mycket) roligt att åka RIB. Det
är någonting med farten, vinden och småstänket av havsvattnet i ansiktet som gör en lite extra glad.
Väl på plats fick jag en hel förmiddag ombord på Oscar von Sydow, som är ett av Kristinebergs
forskningsfartyg. Skillnaden med deras provtagning är att man gör ett så kallat ”bottenskrap”, istället
för ett ”bottenhugg” som Petsamo (MLs provtagningsbåt) gör. Det är riktigt kul när skrapet kommer
upp på däck och alla elever sätter sig på huk och börjar ivrigt rota upp alla organismer. Vissa elever
började även en räddningsaktion där de började kasta fiskarna överbord för att de inte skulle dö på
däck. Andra försökte övervinna sina rädslor att ta upp krabbor, vilket kan vara lite läskigt för vissa,
men det tog inte lång tid innan alla hade gjort det. Vi fick tråkigt nog även upp en hel del plast och
glas som vi försiktigt samlade ihop och tog med oss iland. En av eleverna sa förståndigt ”alltså hur
svårt är det att ta med sig skräpet iland igen?!”, jag kunde inte annat än att hålla med.
Under eftermiddagen var det dags för lektioner och min första lektion började med en
skräckupplevelse. Jag trodde att dator totalt kraschat, eleverna fick då börja med klassisk högläsning
ur böckerna medan jag ringde till vår IT-ansvarige som snabbt fixade problemet, ”det är bara att
starta om datorn” sa han. Det pinsamma men härliga var att det faktiskt fungerade. .. Efter det flöt
eftermiddagen och middagen lugnt förbi och de flesta har varit iland och promenerat lite på Lysekils
lugna gator.
Linda

