
Logg	från	A� lva	 

Datum: 15/3  

Elevloggare: Ella, Olle, Emil, Aliide, Madde, Sara, Erik W och Alexander    

Personalloggare:  Catharina 

Position:  N 29°13´  W 012°49´ 

Segelsättning: storsegel, fock, stagfock, inre klyvare och yttre klyvare  

Fart: 5 knop 

Kurs: 270  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Arrecife i morgon måndag  kl 09 

Planerat datum för att segla vidare: Onsadg kväll 

Väder: sol och moln 

 

Elevlogg:  

Hola! 

Idag har det varit en vanlig dag ute på sjön. Vi har haft lektioner i matte, religion och sjömanskap. Vi 

har gått vakt som vanligt, vi har haft hård vind vilket gör att vi går snabbare än beräknat. Det är stora 

vågor så det gungar en del. Dem flest verkar ha fått sjöben men det finns fortfarande några som 

krigar på i hytterna och över relingen.   

Runt tre-tiden försökte några pirater borda oss men vi lyckades hålla dem tillbaka. De kastade 

apelsiner på oss och vi svarade med vattenballonger. Vi vann efter lång och hård fight och kunde 

segla iväg i lugn och ro. Alla var riktiga hjältar.  

Vi fick även en fripassagerare, en fiskmås flög in och fastnade med näbben i ett av våra segel. Vi var 

tvungna att ta ner seglet och lirka loss den stackars fiskmåsen. Tur som var så kunde han flyga ifrån 

oss utan några större skador.  

Nej vi skojar bara, hahaha. Inga pirater eller fiskmåsar i seglet. Verkligen inget speciellt har hänt idag. 

Alla är lite trött men i morgon står vi på fast mark igen och det ska bli skönt.  

KRAM  

Personallogg:  Catharina 

Gungeligung  gungeligung. Idag har vågorna varit lagom stora och vinden perfekt för segling. 

Byssafolket har haft fullt sjå att laga mat till oss. Vi tränar kroppshållning hela tiden för att kunna 

anpassa och till vågorna, och det innebär att vi alla är mycket hungriga. Dagen har ägnats åt lektioner 



i matematik, religion och sjömanskap.  Eleverna fick sina uppgifter i matematik som ska lämnas in om 

två dagar.  Stämningen ombord är fantastisk. Alla hjälps åt och tar hand om varandra. 

På onsdagmorgonen lämnar jag och Maja Älva och Linda kommer ombord och tar över 

undervisningen. Tack för mig. 

 

 



 


