
Logg	från	A� lva	 

Datum: 12/9   

Elevloggare: Victor och Matilda  

Personalloggare:  Frida 

Position:  Mellan Dover och Calais 

Segelsättning: Motorgång 

Fart: 7 knop 

Kurs: 190 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth fredag morgon 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder: Halvmulet, svag NNO vind, 15 grader. 

 

Elevlogg:  

Skepp och hoj landkrabbor! 

Idag har nog varit den mest lugna dagen hittills på denna resa. Direkt efter frukosten hade vi en 

kustskeppar-lektion där vi gick igenom lagar och föreskrifter till sjöss. Därefter fanns det möjlighet att 

genomföra intervjuer med stadsborna och samtidigt äta lunch inne i staden. De som var klara med 

intervjuerna tidigt hade en plan att gå till ett museum här Ramsgate, men tyvärr var det stängt när de 

väl kom fram. Den lugna dagen avbröts av losskastning från hamnen strax innan 16.30. Efter den 

snabba och smidiga losskastningen serverades än en gång en välsmakande middag från det sista 

byssalaget. I detta nu, 18:45 lokal tid, passerar vi The White Cliffs of Dover med full fart mot vår sista 

hamn, Portsmouth. Dagen avslutas med filmvisning i salongen, där alla sitter samlade. Dagens film är 

The Usual Suspect.  

Med mindre än en vecka kvar till hemresa, kämpar vi med våra sista krafter.  

Simma lugnt, så syns i snart hemma i Sverige igen! 

// Matilda och Victor ☺ 

 

 

 

 

 



 

 
Solnedgång över Dover                                                                                                            Foto: Alva Hedlöf 

Personallogg:  

Hej  allihopa,  

Idag har besättningen varit i full gång att förbereda inför avgång, vi har sjöstuvat och städat våra 

områden (maskin, verkstad, målarschapp, däck och skans). Vi har alltså stoppat undan alla grejer som 

ligger löst så att de inte ska skadas under sjögång och sett till så att allt ligger på sin plats och är helt 

och rent. 

Vid 10 fikat fick vi inte bara kaffe utan även ombordbakad kärleksmums som vår jungman Jenny 

bakat kvällen innan med några av eleverna ☺  

 Några av oss har även passat på att springa iland på diverse småärenden och för att shoppa lite 

snask till allt filmmys ombord.  

Nu njuter vi av vårt sista sjöben med den här härliga klassen och ser fram emot nästa gång vi går ut 

till sjöss med dem. 

Hoppas ni har det gött därhemma ☺ 

//Frida 


