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Elevlogg:  

 

Hej alla läsare! Nu är den första natten ombord på Älva avklarad. Vi befinner oss fortfarande i 

Brügge, Belgien och imorgon lämnar vi hamnen för att segla vidare mot Cherbourg i Frankrike. 

Hamnen här i Brügge är lugn och stilla med endast lite vind från babord sida, men det märks 

knappast av eftersom att vi alla är fullt fokuserade på att komma i ordning på fartyget.  

Idag har vi gjort säkerhetsutbildningar ombord på Älva. Vi gick bland annat igenom brandsystemet, 

alla segel/master, alltså hur dem fungerar, och även nödutgångarna på fartyget. Varför vi gjorde 

detta var för att vi ska ha koll på hur Älva drivs och hur man ska bete sig ombord på henne, men även 

för att få bättre förtroende och trygghet ombord.  

 I skrivandets stund så befinner sig större delen av klassen inne i Brügges stad för att fortsätta sina 

gruppers studier, med andra ord hitta människor här från Belgien som vill fylla i våra enkäter om de 

olika områdena grupperna har valt att inrikta sig på. Det är en positiv stämning ombord så det ska 

inte vara några konstigheter att få arbetet gjort! ☺  

Ikväll ska dem flesta in till staden igen för att prova på dem eftertraktade belgiska musslorna. Ska bli 

intressant att se om de lever upp till ryktet!  

Det har vart roligt att se lite hur Belgien ser ut och som sagt så är detta vår sista natt här, men vi alla 

är taggade på att fortsätta denna unika seglats! Och med ett humör på topp så hälsar jag (Edwin 

Andersson) och alla ombord till er där hemma!  



Personallogg: 

 

Hej på er! 

Jag har världens bästa jobb! 

LK12a, som alltid utmärker sig för sitt sinne för ordning och problemlösning har snabbt funnit sig till 

rätta med glada tillrop. Vaktlagen planerar både vila, studier och mys och coolaste besättningen 

någonsin har guidat dem pedagogiskt och proffsigt genom säkerhet och segelstationer.  Inte många 

LK elever tidigare som på bara en genomgång lärt sig säkert 25 nya ord och begrepp!  

Vad har Björn och jag gjort då? Tja, Björn vårdar sin lekamen med diverse work-outs och jag… Ja, jag 

testade besättningens och elevernas utrymningsförmåga tidigt i morse genom en 

”hårspraysincident” i hytten. De fick betyget A. Vilket betyg de gav mig förtäljer inte denna historia. 

Brügge är en vacker stad, men inte byggd så logiskt. Undrar om romarna var här, troligtvis inte. Den 

enkla joggingrundan/promenaden har för några blivit en hel del längre än planerat. Kanalerna är 

många och alla leder inte dit man tror. Men här är lugnt och tryggt och utanför stadskärnan ganska 

folktomt. I kväll fortsätter en del vårt studieprojekt genom att leta folk att intervjua och i morgon kl 

15 ska alla observationer, enkäter och intervjuer vara avklarade.  

Nu är det mat!!!  Over and out! 

Annika 

Besättningen 

 
 


