
Logg	från	A� lva	 

Datum:  27 April 2017 

Elevloggare:  Gustaf och Hanna  

Personalloggare:  Anna 

Position:  På svaj utanför Guernsey 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  29 april 

Planerat datum för att segla vidare: 28 april 

Väder:  Sol varierat med moln 

 

 

 

Elevlogg:  

 

Vi startade dagen som vanligt med frukost 07.30 och sedan enligt rutinerna också städning. Vi ligger 

för tillfället ankrade utanför Guernseys hamn, och därför blev vi skjutsade av Robban i den fina 

ribbåten in till land. Efter två dygn av tuff segling var det skönt att äntligen känna mark under 

fötterna. Väl i hamn fortsatte arbetet med seglingsprojektet. Vi fick träffa många trevliga människor 

och strosa på de charmiga gatorna och i parkerna. Idag serverades ingen lunch på båten, utan vi fick 

istället med oss pengar för att köpa lunch i hamn. Eftersom vi var i land hela dagen blev lektionerna 

uppskjutna till kvällen, vi diskuterade våra engelska böcker i en bokcirkel och varvade med 

navigationsträning med instrument i förberedning för förarintyget som också läses in här på båten. 

Till middag gjorde Leif (vår duktiga kock) ris och biffstroganoff. Vegetarianerna fick qournfiléer.  

Imorgon ska vi besöka stadens fort som är från 1200-talet och får dessutom mer tid att ägna åt 

seglingsprojektet. Imorgon kväll ca 18.00 tar vi upp ankaret och beger oss mot nästa hamn 

Cherbourg. Detta har varit en lång men väldigt rolig dag! 

Hälsningar Hanna och Gustaf! 

 



Personallogg: 

St Peter Port är en mysig liten stad och lätt att gå runt i. På urvalet av butiker märks det att många av 

kunderna här är lite äldre och nog rätt välbeställda. I en utomhusbassäng, stor som en fotbollsplan, 

seglade en massa barn i optimistjollar samtidigt som deras instruktörer iklädda torrdräkter gick runt 

bland dem med vatten till midjan. Under kvällen har det varit många större segelbåtar i rörelse. Det 

lär vara regatta här imorgon.  

 

Boksamtalen som eleverna hade ikväll var riktigt sköna. Klassiker på engelska. Det var så fokuserade 

grupper. 

Timmen är sen och lugnet lägger sig ombord på vårt skepp. Kvällsfikat är undandukat. Leif skämmer 

bort oss med nybakat bröd så gott som varje dag. Inte undra på att det går åt massor! 

God natt och tack för en väldigt fin dag! 

 



 



 


