Logg frå n Alva
Datum: 26/5 2019
Elevloggare: Anna & Sinclair
Personalloggare: Sören
Position: Ankrade vid Tjärnö
Planerat datum att segla vidare: I morgon eftermiddag
Beräknad ankomst till nästa hamn: Ven den 29/5
Väder: Sol med vind

Elevlogg:
God morgon Sverige!
Den här dagen började med att vi la loss från
Strömstad och gjorde en snabb resa till en vik vid
Tjärnö. Förmiddagen flög iväg men vi satte istället
igång med en lång eftermiddag fylld med roliga
aktiviteter. Det började med en kort teorilektion
inom sjukvård i helklass, sedan fortsatte det med
praktiska övningar i halvklass. Då fick vi öva på HLR,
defibrillator, linda stukade leder och hur man bär
någon på en bår. Alla var väldigt exalterade, även
stackarna som blev fastbundna och runtslängda på
båren.
Kvällen fortsatte sedan med en temamiddag från
byssalaget med det roliga temat Svampbob. Alla
fint utklädda elever och besättning serverades
plankton (oliver marinerade i en god dressing) till
förrätt, saftiga Crabby Patties (hamburgare) till
varmrätt och Kladdiga Patrik Jagar Maneter
(kladdkaka med maränger) till efterrätt. Med fulla
magar har några av oss nu slängt oss ner i sofforna
medan andra riskerar kramp och planerar ett
kvällsdopp.
Ha en glad mors dag önskar vi från Älva!

Personallogg:
Ja, det kniper alltid lite extra i hjärteroten när Älva kommer in bland de bohuslänska skären efter nio
månader i utländska vatten. Vi har rört oss norrut medan sommarsolståndet närmat sig, så det känns
påtagligt hur det blivit ljusare för var natt. I skrivande stund är klockan 21.30, solen håller precis på
att gå ner och eleverna tar ett kvällsdopp trots den minst sagt kyliga vinden som blåser in från havet.
För att inte tala om vattentemperaturen…

Liksom varje kväll ombord, puttrar det av olika aktiviteter här och var. Ett gäng elever jobbar med att
göra i ordning matsäcks‐smörgåsar till hela klassen inför morgondagen iland. Ett par sitter på post i
styrhytten som ankarvakter och håller koll på att Älva ligger stadigt förankrad och inte draggar. Andra
jobbar på att slutföra sina marinbiologirapporter, som skall vara inlämnade när magister Lasse går
från bord i övermorgon. De som skall gå på vakt under natten kryper till kojs för att sova några
timmar innan vaktpasset. I morgon blir det extra tidig frukost, eftersom alla skall vara inne vid
laboratoriet redan kl 8. Forskningsstationen här på Tjärnö, Sven Lovén‐centret, tillhör Göteborgs
universitet. Vi har ett flerårigt samarbete med dem, där våra elever får följa med deras fartyg Neréus
ut och göra bottenskrap för att sedan artbestämma fynden inne på laboratoriet. Jämfört med
hemmavattnen i Stockholms skärgård är det förstås en helt annan artrikedom här, vilket ger material
till intressanta jämförelser. Ännu en spännande dag går mot sitt slut, och stillheten sänker sig över
vårt fartyg.
Hälsningar från kapten Sören

