
Logg	från	A� lva	 

Datum: 7 september  

Elevloggare:  Johanna och Jonatan  

Personalloggare:  Jungman Einar 

Position:  Förtöjda i Ramsgate 

Planerat datum för att segla vidare:  I morgon fredag kl 14 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Portsmouth på söndag 

Väder:  Storbritannien 

 

Elevlogg:  

Hej alla finisar. Idag var hela klassen uppe tidigt för att åka till turistattraktionen Dover Castle.  

Utflykten tog hela dagen och klassen var lika intresserade allihop. Väl där var det turer i tunnlar som 

användes som militärbas under Andra världskriget samt eget tittande. Det romerska tornet och 

slottet var också populärt att kika in i. Som ni kanske förstår hade vi alltså vår första dag med 

engelska idag.  Det verkar ha uppskattas mycket av alla oss med något nytt.  Kvällen för oss har mest 

ägnats åt marinbiologirapporten som ska lämnas in i natt.  Vissa av oss lyxade även till det och var 

ute och åt i staden.  

Imorgon bär det av med kurs mot Portsmouth runt 14 och innan avgång ska klassen ut på stan och 

intervjua lokalbefolkningen inför ett engelskaprojekt.  

Pussar och kramar 

Mb16a.  

Personallogg:  

Under dagen lämnade ungdomarna fartyget för ett besök på Dover Castle tillsammans med lärarna 

Lotta och Linda, där de verkar ha haft ett trevligt besök. När de kom tillbaka slog sig de flesta ner för 

en intensiv slutspurt på den marinbiologiska rapportens diskussion, som fortfarande pågår. 

Samtidigt som eleverna lämnade Älva passade delar av besättningen på att vara ledig. Kocken Osmar 

gick i land i går kväll, kapten Sören tog en cykeltur i det engelska landskapet och jag själv gick en 

promenad tillika inköpsrunda i Ramsgate.  

I morgon påbörjar vi den sista etappen på vår resa tillsammans med Mb16a. Vi förväntar vi oss 

hårdare vindar än tidigare under vår resa, och ska se till att sjösurra allt lösöre inombords innan 

avgång. Till yttermera visso hoppas vi att sjösjukan inte drabbar oss allt för hårt. 

Fördevind! 

 



 

 


