
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2018-04-18 

Elevloggare: Max Rahmström Bremsjö & Måns Norling 

Personalloggare: Ylva Brandt 

Position: Strax söder om Fowey 

Segelsättning: Nej  

Fart: 5 knop 

Kurs: 201° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: St Helier på Jersey fredag morgon   

Väder: Soligt och 17°c 

 

 

Elevlogg:  

Skepp och hoj! 

Efter en stilla natt i hamn hade vi ett äventyr framför oss, Eden Project. Kl 07:30 var det väckning för 

frukost här ombord på Älva, efter den fantastiska frukosten men även den dagliga städningen tog vi 

RIB-båten in till land där en buss väntade på oss. Bussen tog oss till Eden Project där Jamie väntade 

med en föreläsning om hur människan påverkar jordens 

miljö men även syftet bakom själva anläggningen.   Jamies 

föreläsning var som en väckarklocka för många elever då 

vi fick upp ögonen för jordens miljö och hur det kommer 

att det kommer att se ut i framtiden om inte vi inte tar tag 

och löser problem som behöver lösas för att rädda Moder 

Natur.  

Eden Project är en plats dit besökare från hela jorden får 

komma och se och känna på hur det är att få vara i 

naturen som i sin tur består av regnskogar, 

medelhavsklimat men även den Engelska miljön med 

deras olika frukter och natur. Dagens lunch bestod av 

mackor som byssangänget gjorde igår, vilket var väldigt enkelt- men otroligt uppskattat.  

 

Klockan 16:30 så väntade bussen på oss som skulle ta oss tillbaka till båten för att äta köttfärslimpa 

med klyftpotatis och sedan styra vidare till Jersey.  För en timme sedan kastade vi loss från Fowey 



och nu har vi kurs mot Jersey. Senare ikväll så väntas det filmvisning och även skönt häng medan vi 

avnjuter efterrätten som Osmar gjort.  

Varma kramar från ett gungande Älva. 

 

Personallogg:  

Så var det dags för mig att skriva min sista logg för resan. Det gungar lite just i början på vår rutt mot 

Jersey, men det löser sig med största sannolikhet med Kapten Sören och hans grymma besättning vid 

rodret. Som eleverna redan skrivit har vi idag besökt Eden, som nog är lite av drömstudiebesöket för 

Fe-programmet, särskilt då en stor del av programmets fokus är entreprenörskap. The Eden Project 

initierades av skivproducenten Tim Smith och projektet slutfördes så väl i tid som med en perfekt 

hållen budget! Imponerande! Eden kommer snart att öppna även i Kina och i min gamla studiestad 

Hobart. Spännande! 

Vårt studiebesök inleddes med en specialanpassad föreläsning (only for us)  av läraren Jamie  där vi 

fick ta del av vision, ledord och  hur företaget konstant jobbar med omorganisation för att möta den 

föränderliga världen. En synnerligen transparent föreläsning som vi nog alla lärde oss en hel del av- 

särskilt när vi under den spontana frågestunden diskuterade Brexit.   

Vi fick gott om tid att kika på sfärerna som byggts upp- dessvärre var canope – walken stängd  i 

regnskogsdelen då det var för varmt, så det får vara kvar till nästa gång. Dock ville nog ingen klaga 

över det då vi alla efter en lärorik dag kunde slappa i vårsolen och äta mer än en glass. 

Kvällen kommer att fortsätta med lite förberedelser inför nationella prov samt handledning av 

seglingsprojekten - halvtidsredovisningarna närmar sig med stormsteg. Det ryktas också om film, 

men jag är övertygad om att alla föredrar att jobba med skoluppgifterna☺  

Klart slut 

/ Ylva 

 


