
Logg från Älva  

Datum: 10/5 - 18 

Elevloggare: Filippa och Axel E. 

Personalloggare:  Madeleine H 

Position: Utanför belgiska kusten 

Segelsättning: Motorgång 

Fart: 5,3 knop 

Kurs:  253° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09:00 den 11 maj  

Planerat datum för att segla vidare: 14 maj 

Väder: Kallare men fint 

 

Elevlogg:  
Hej loggen! 

 Idag har vi lämnat Brugge och har begett oss över öppnare vatten mot England. Vi går för motor då 

det är motvind.  Det har gett oss mer tid över till att diskutera de intervjuer vi gjort i Brugge och lärt 

oss mer om Belgien på lektion under dagen. Andra lektioner vi haft idag är knoplära, där vi lär oss att 

göra många nödvändiga knopar. Vidare utbildning om rep och dess historik, dess tillverkning samt 

användningsområden.  



 

När vi är ute och kör så är det härligt att lägga sig i bogspröt (pinnen i fören) och sola, vila och kolla 

mot horisonten. Vissa av oss har blivit sjösjuka eftersom att det gungar. När vi går vakt under sjögång 

håller vi utkik efter sjömärken och andra fartyg. Vi lär oss även att navigera och styra skeppet. På 

havet håller vi vakt dygnet runt till skillnad från när vi ligger till kaj, då behövs bara vakt på natten. 



Just nu sitter klassen och kollar på filmen ”The darkest hour” som handlar om historien i England för 

att förbereda oss till de utflykter vi kommer göra under de kommande dagarna, bland annat till 

Dover.  

Nu är alla trötta och många av oss ska sova för att vara pigga för att gå vakt mitt i natten.  

Tack och hej från oss, Mb16b 

 

Personallogg:  
 

Hej alla glada människor! 

Madeleine heter jag och jobbar som styrman ombord på Älva denna resa. Jag har varit med några 

resor tidigare och upplever verksamheten som en av de bättre arbetsplatser som jag arbetat på, med 

tanke på hur bortskämd man blir med fina seglingar, bra mat och roliga kollegor samt elever. Så jag 

har lite svårt att slita mig från att ta nya uppdrag här. 

Idag har vi i besättningen gjort klart för avgång sedan tidig morgon och på förmiddagen kastade vi 

loss för att åka mot Ramsgate i England. Eftersom det är klassens första segling så har vi har massor 

med genomgångar idag. Allt från hantering av däck, avgångsrutiner, bryggrutiner och vaktgång till 

sjöss. Vi har haft stålande väder hela dagen och alla har haft möjlighet att sitta ute och njuta av solen. 

 

Med vänlig hälsning 

Madeleine  


