Logg frå n Alva
Datum: 21/05-14
Elevloggare: William Kjerstensson
Personalloggare: Lasse
Position: Hirtshals
Segelsättning: Ingen
Fart: 0 knop
Kurs: ingen
Beräknad ankomst till nästa hamn: i morgon kväll
Väder: molnigt med lite regn men ändå varmt
Dagens logg:
Elevlogg:
Ja, vi ligger just nu Hirtshals hamn och förbereder oss för att lägga ut snart och fortsätta mot Tjärnö.
Idag har vi framförallt varit på ett akvarium som specialiserade sig Nordsjön och alla dess invånare. Vi
fick se väldigt många intressanta och roliga fiskar men höjdpunkten var nog enligt mig sälarna, de
simmade runt i poolen och verkade tycka om att simma så nära glaset som möjligt. Sedan fick vi
också se när de blev matade, då blev de väldigt aktiva och började använda sin tricks T.ex. skrika och
att slå fenan i vattnet för att få skötarens uppmärksamhet, en del fåglar kom också till kalaset. Efter
museet så fick man ha lite egen fritid i staden man kunde sedan välja om man ville äta på båten eller
ute, de flesta valde båten men jag och några till gick till en pizzeria och käkade och nu är det Sverige
nästa.

Besättningslogg:
Hej igen
Efter ett par dygn till sjöss anlände vi Hirtshals igår kväll, ett lugnt litet fiskesamhälle i norra Danmark.
Dagen har helt ägnats åt marinbiologi, mjukbottenrapportskrivning på förmiddagen och ett besök på
Nordsjöakvariet på eftermiddagen. Eleverna ska lämna in rapporten på lördag så här arbetas det
flitigt på den. Sällan har jag upplevt någon klass som tar så seriöst på arbetet som Mb12b, det bådar
mycket gott för resultatet.
Eftermiddagen tillbringades som sagt på Nordsjöakvariet, ett akvarium som beskriver Nordsjöns
marinbiologiska värld på ett mycket bra sätt. Det är stort, väldigt stort med fantastiska miljöer. Allt
ifrån sandstränder, klippor till öppet hav med dess olika invånare. Till elevernas stora förtjusning så
fick vi även vara med vid matningen av sälarna.
Om en timme kommer vi lägga ut från Hirtshals och gå mot Tjärnö, nån mil söder om Strömstad. Där
finns ett marinbiologiskt forskningscentrum som delas av Göteborgs och Stockholms universitet. Vi
räknar med att ankra utanför Tjärnö i morgon eftermiddag. Hela fredagen kommer sedan att ägnas
åt marinbiologiska studier.
Lasse

