
Logg från Älva  
Datum: 2018-05-11  

Elevloggare: Angus Gauffin och Esther Eklund   

Personalloggare:  Ribb-Robban och Rigg-Stefan 

Position:  Förtöjda i Ramsgate.  

Väder: Soligt till kvällen, molnigt efter middagen 

Elevlogg:   
Hej allihopa!  

Idag började dagen med en härlig frukost och många illamående elever, men de kämpade på med ett 

glatt humör. Detta var också förstå gången någon har varit nattvakt i öppet hav. Den vardagliga 

städningen påbörjades som vanligt efter frukosten. Sedan började förberedelsen för att lägga till i 

Ramsgate. Däremot blev vår hamnplats upptagen så vi var tvungna att vänta utanför hamnen i en 

timme för att få plats. När vi väl kom till vår hamnplats släpptes en ribb för att putta in Älva på plats. Vi 

hjälptes åt med att lägga fast ett säkerhetsnät under stegen för att om man skulle missa ett steg. Efter 

middagen behövde vi byta hamnplats eftersom tidvattnet skulle bli alldeles för lågt för Älva ifall vi låg 

kvar.  

Mer logg kommer imorgon, ni får hålla ut så länge, jag vet att höjdpunkten i era liv är att läsa detta.  

Personallogg:  
Hej, efter det första dygnet till sjöss med denna klass i lugnt väder så har vi nu anlänt till Ramsgate. 

Trots att vi har bokat kajplats för två månader sedan så fick vi inte komma in till den pontonplats som 

vi vanligtvis ligger vid. Tack vare tidvattnet så har vi fått vänta med att förhala fartyget hela dagen och 

ligger nu utanpå ett mudderverk som ligger still för reparationer. Förhoppningsvis har de lagat sitt 



backslag imorgon och då byter vi plats och mudderfartyget får använda oss för tilläggning… Vi får se…

 

Eleverna har utforskat staden och hittat alla godisbutiker inom en miles gångavstånd.  

Innan vi går och lägger oss så återstår bara att koppla på landvattnet och få igång landströmmen så att 

vi kan stänga av våra generatorer för både våra sjövattenfilter och bränslets skull. 

 

Nu är det kväll och film samt sällskapsspel står på menyn, Klart slut! 

Robert och Stefan  

 

 


