
Logg från Älva  

Datum: 2016-05-05   

Elevloggare :Alina, Vidar  

Personalloggare: Robban och Stefan 

Position: Falmouth 

Segelsättning: - 

Fart: - 

Kurs: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2016-05-08 

Planerat datum för att segla vidare: 2016-05-06 

Väder: Strålande sol 

 

 

Elevlogg:  
Vi har sedan en tid tillbaka vetat att vi ska på studiebesök på Falmouth Marin School som är en 

universitetsförberedande skola med elever ungefär i vår ålder, men på morgonen fick vi reda på att 

de ska besöka oss här på Älva också. De flesta tyckte det var jättekul att träffa nya människor med 

tanke på att vi i klassen i princip bott i varandras byxfickor de senaste typ två veckorna. När de 

Engelska eleverna kom hade Pontus och Catta en guidad tur på båten där de använde sig av sin bästa 

engelska grammatik och nya ord (som vi i panik googlade typ 30 min innan engelskmännen kom). Vi 

förmodar att besöket var uppskattat men ingen vet säkert. Därefter åt vi lunch och drog sedan iväg 

till deras skola som ligger typ 15 minuter härifrån. Mb13a klampade in genom dörrarna där vi leddes 

till en öppen sal där ett 20-tal elever satt och arbetade. Vi var nog lika förvirrade som dem. Hur som 

helt visade de sig att ungdomarna var lika trevliga och knasiga som vi vilket gjorde att flera i klassen 

fick bra kontakt med många av dem. Efter besöket gick en del av oss tillbaka till båten medan andra 

följde med engelskmännen och spelade fotboll i en park. Stämningen var på topp och vi hade alla en 

toppendag.  

Nu är det kväll och de alrra flesta har varit ute och ätit på restaurang. Nervösa elever sitter i mässen 

och pluggar inför fartygsbefälsprovet imorgon. Jag har uppfattat att alla har pluggat mycket duktigt 

inför detta men ändå är folk nervösa. ”Måste man kunna hela regel 19 utantill!??!?” var det senaste 

som hördes från de studerande. Vi får väl se hur det går… 

Nu när resan pågått så länge märks det att flera längtar hem, eller i alla fall till sin säng, katt eller 

kylskåp (kanske även föräldrar och syskon). Andra tycker mest att det är sorgligt att resan snart är 

slut. Vi tänker på er stackare där hemma i sverige, god natt från oss på Älva! :D 



 

En bild på oss och de härliga britterna 

 
   Good times 



Förvirringen när vi klev in i britternas lektionssal 

Pontus har genomgång för några av studenterna på fördäck 

 

 



 

Personallogg: 

Hej igen, idag har vi försökt göra så mycket underhåll av fartyget som bara möjligt efter den långa 

resan från Azorerna. Vi ligger i en väldigt fin hamn här i Falmouth och för att visa hänsyn till de andra 

gästerna så vill vi inte använda oss av några tyngre verktyg så som vinkelslip och nålhacka, så det fick 

bli ”tysta” jobb idag, så som att musa (låsa) schackel med najtråd, nedplockning utav våra toppsegel 

från rået, smörja stormdörrar, tvättat fördäck och ankarspel samt en del underhållsjobb i maskin. 

Staden Falmouth är till synes en liten men väldigt trevlig stad, här finns också Englands äldsta 

skeppshandlare som vi med tindrande ögon hälsade på. Vi sökte efter lite nya block till riggen men 

tyvärr så var det mer av en klädesaffär, så vi vart lite besvikna. 

Lite soliga hälsningar från Falmouth, Robban och Stefan 


