Logg frå n Alva
Datum:

29 augusti 2018

Elevloggare: Klara och Melker
Personalloggare: Jenny
Position: Till ankars vid Tjärnö
Planerat datum för att segla vidare: Fredag morgon
Beräknad ankomst till nästa hamn: Thisted lördag kväll
Väder: Växlande molnighet, 15-16 grader

Elevlogg:
Skepp ohoj!
Idag har vi dock inte spenderat vår tid på skeppet, vi har nämligen besökt Sven Lovén-Centret för
marinbiologiska undersökningar. Tur för er läsare att våra mest passionerade fältarbetare skriver
denna logg!
Passet började strax innan lunch med en tur i akvariet där vi fick se organismer från havet vi just seglat
på. Efter tonfiskröra fick vi gå på deras båt Nereus där vi skulle genomföra bottenskrap. Att
bottenskrapa innebär att släpa en tung trållikande nätkorg längs med havsbotten för att sedan studera
bottenfauna och bottenbeskaffenhet. Det blev rikligt med lera och ormstjärnor (Ophiuroiea) men även
så exotiska organismer som sjögurkor (som kräktes ut sitt innanmäte) och nakensnäckor (som med
storm förtjusade vissa av oss). När organismerna närmare studeras på ett laboratorium, var det dags
att släppa ut dem. Det var inte helt lätt för alla och det var många sorgsna avsked. Efter detta
transporterades vi tillbaka till Älva där byssa-laget hade börjat koka ris. På vägen tappade även Erik sin
keps i vattnet. När det var dags för middag var riset ännu inte klart, inte en timme senare heller. Det
var något med tekniken när det gällde att koka ris i ång-ugnen som inte riktigt blev som det skulle. Alla
blev ändå mätta och belåtna och dagen verkar sluta i munter stämning men natten är ung!

Ledsnäcka (Polyplachophora)

Snigelkott (Aeolidia papillosa)

Personallogg:
Hej Hopp Allesammans!
Mitt namn är Jenny och jag jobbar som Jungman här på Älva. Jag har varit ombord två gånger tidigare,
men då som elev. Detta blir första gången som en del av besättningen, kul tycker jag! Jag gick i Mb14a
som tog studenten 2017, alltså i samma klass som Alva som skrev loggen igår. Vi hade även Linda som
mentor så det är superkul att segla med henne igen.

Idag har vi i besättningen utfört underhållsarbete. Vi passar på medan eleverna är i land. Den yttre och
inre klyvaren har skiftat plats, så jag, Frida och Alva har mest hängt på bogspröt hela dagen. Sören,
Göran och Benke har lagt en ny rutt och Pontus har bänslat preventet. Sören och Pontus hjälpte även
eleverna med middagen då kocken Osmar var ledig. (Sörens och Pontus hjälpande insats står dock i
ganska tvivelaktig dager, eftersom riskoket ballade ur totalt.). Till middagen blev det sallad och kassler,
det var gott, med eller utan ris. Middagen förgylldes även av både Skagenröra och chokladmousse som
fanns kvar från gårdagens trerätters.
Det var allt för idag!
Jungman Jenny out .

