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Elevlogg:  

Hej alla vänner och familj över de sju haven! 

FRAMME SNART! VI SER LAND, LAND, LAND! Såhär lät det vid frukostbordet denna morgon. 

Skolklassen LK15 klarade seglingen tillsammans med Älva och dess besättning galant från 

Portsmouth, England till Cherbourg, Frankrike. Bra kämpat klassen! Under vår första segling 

som vår klass har fått uppleva, fick några kämpa med illamåendet samtidigt som andra fick 

njuta av havsvindarna.                                                                                                                           

”FRAMME SNART! VI SER LAND, LAND, LAND!” Samtidigt som eleverna i LK15 diskuterade 

första seglingen och firade att ögat kunde nå Cherbourg, planerade besättningen nästa stora 

äventyr. LK15 ska under denna dryga månad lära sig allt om Älva, denna dag ska vi lära oss 

att lägga till hamn.                                                                                                                                   

Så direkt efter frukost var det städning av hytterna och sedan skynda sig upp på däck för att 

hjälpa till med tilläggningen. Två stycken fick åka till land med en liten båt medan andra stod 

redo med fendrar, ”tjocka bollar”, för att skydda Älva från repor och annat. Sedan var det 

bara att sätta dit landgången och efter allt jobb var det dags för den efterlängtade lunchen 

som idag bestod pasta och någon sorts super god sås. Mätta vandrade Lk15 in till staden för 

att sätta igång med skolarbete och undersökningar som är vårt projekt under månaden. Vi 

fick även tid att njuta av den franska kulturen med en kaffe och en macaron.                                                    

Nu har vi haft den första fartygsbefälslektionen på denna resa vilket också betyder två nya 

böcker till den boksamling vi släpat med oss på båten. Mycket jobb men mycket kul!!! ☺  

Glada hälsningar från klassen LK15!!!!! Au revoir 



Personallogg:  

Bon soir  

Cherbourg som är känt för sina paraplyer bjöd ett stilla regn över lunch och sedan har solen förgyllt 

vår redan gyllene tillvaro. Apropå paraply, umbrella och paragua så vet man ju var de hör hemma. 

Men var säger man egentligen paraflax? Många har idag tagit igen en del av den sömn och näring 

som det blev sådär med under överfärden. Men ett antal elever har hunnit gå runt i staden och delat 

ut enkäter. Några lyckades till och med bli utskickade ur det lokala köpcentret då enkätutdelning 

tydligen inte hörde till det tillåtna. Men demonstrera utanför fick man vilket ett antal franska 

fackförbund gjorde med bravur. Google translate fick slagorden till: Vi är emot allt! Nu på 

kvällskvisten är det lugnt ombord. Några pluggar sjökort inför förarintyg och kustskepparen, andra 

tar en löprunda eller beundrar den brandgula himlen över hamnen. Vi har rekat skolan som skall 

besökas imorgon så allt känns som det ska.  

Många kramar 

Arvid 

 



 


