
Logg från Älva  

Datum: 2015-01-24  

Elevloggare:  Tinne Lestrin      

Personalloggare:  Ingrid 

Position: Kaj, Funchal Madeira  

Segelsättning: Ingen  

Fart: Ingen fart 

Kurs: Vi står stilla men lite tidvatten titt som tätt 

Beräknad ankomst till nästa hamn: ÄNTLIGEN FRAMME!  

Planerat datum för att segla vidare: 29 februari 

Väder: Varmt och soligt 

 

Elevlogg:  

Hej alla loggläsare! 

Imorse blev de flesta lyckliga över att kunna se Madeira från frukostfönstret. Det här blev vår längsta 

etapp hittills, speciellt för oss som ”matade” fiskarna varje dag… Men nu är vi äntligen i hamnen 

Funchal och vi har en rätt häftig stridsbåt till granne. Vi kom fram imorse men i vanlig ordning blev 

det till att städa hela båten innan vi fick gå iland, så nu skiner Älva inifrån och ut! Det finns en del 

spännande saker runt oss, bland annat världens minsta land som ligger ovanpå ett litet fort (källa 

lättmatros Stefan), Pontinha. Gubben som tar inträdet till landet har elva katter som han låter bo där 

bara för att han älskar dom, det var en väldigt fin tanke tycker jag. 

Det är alltid spännande och roligt att komma till en ny hamn så idag är det extra glad stämning på 

båten vilket alltid är härligt! Imorgon kommer det att ske redovisningar och därefter kommer vi som 

står i byssan att laga en fantastisk buffé i form av temat ”Party Like Gatsby” för att fira att 

halvtidsredovisningarna är över och för att få avsluta dagarna i byssan.  

Idag är det Tinne som skriver logg från Älva, skepp ohoj! 



 

 



 

 



 

 

 

Personallogg:  
Då har ännu en dag gått på Lk12b:s seglats och vi anlände Funchal, Madeira, klockan 9 på morgon. Vi 
möttes av en lots som steg ombord och sedan gick tilläggningen relativt snabbt. Vi ligger med 

styrbords sida mot kaj och har en vacker utsikt över staden och bergen. Seglingen hit var god och vi 
hade halvvind större delen av gårdagen.  

 
Efter ankomst har det städats och fejats, vi har haft seglingsmöte och de som läser fartyg 8 har lärt 

sig om radar av Sofia. På seglingsmötet så möttes de två elevrepresentanterna, Amanda och 

Johannes, av mycket goda vitsord från både besättning och lärare. Vi är alla imponerade över 
klassens engagemang, nyfikenhet, och goda sammanhållning. De är duktiga på att sköta om både 

båtuppgifter och skolarbete. De tar väl hand om sig själva och varandra, de skapar god stämning och 
är nyfikna. "För bra för att vara sant" uttryckte en i besättningen. Just nu förbereds 

halvtidsredovisningarna som ska hållas i morgon på ett mycket energiskt och ambitiöst vis. Det 

sammanställs, formuleras och analyseras för fullt i salongen och mässen.  
 

Det är halvtid för eleverna, men seglingen med Lk12b når sitt slut här på Madeira för mig och Anna. 
Idag anländer Ellen och Björn som kommer att avlösa oss och resa med eleverna den sista etappen. 

De är varmt välkomna hit.  
 

Det är allt med en klump i halsen som Anna och jag tar avsked imorgon och önskar klass, besättning 

och lärare en fortsatt fantastisk färd med Älva. Vi är samtidigt så lyckliga och tacksamma att vi har 
fått vara med och dela så sköna stunder med er på bland annat förunderliga fiskmarknader, 

stjärnspäckade himlavalv på natten med glimmande mareld i vattnet, intressanta möten och 
spännande besök. Ibland med guide och ibland utan. Av allt detta är det ändå så att vi kommer att 

sakna er men vi är glada att vi har fått vara en del av Lk12b:s vidunderliga resa. Tack och välkomna 

hem den 11 januari!  

 

Over and over and out, 

Ingrid 

 

 



 

 

 



 

 

 


