
Logg	från	A� lva	 

Datum: 1/5   

Elevloggare: Lisa & Isac  

Personalloggare:  Jocke 

Position:  48o 16,2’ N  

                 10o 16,7’W 

Segelsättning: Bredfocken 

Fart: 4 knop 

Kurs: 080 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Eftermiddag  4/5 

Planerat datum för att segla vidare:  6/5 

Väder: Molnigt  

 

Elevlogg:  

 

Tja tja loggen! 

Maj månad invigdes tillsammans med delfiner i soluppgången! Det var även sista dagen innan 

vaktbyte och det firade vaktlag A med kakor på morgonkvisten. Förmiddagen rullade på i vanlig 

ordning med lite mattelektioner och sovpauser. Bredfocken åkte sedan upp igen och efter lunchen 

blev det ännu mer fart och vi satte kalsongsegelet. Elever klättrade för fullt upp och ner i masten och 

ett stort gäng delfiner gjorde oss sällskap ända tills det blev dags för vaktlag C att ha sin 

trerättersmiddag. Temat var rättvisa i världen och det innebar att tjejerna stod i fokus och blev extra 

priviligierade, medan killarna fick känna på hur det är att vara underminerade. Middagen började 

med mingel i salongen och efter det blev de lite girl power inspirerad sång. Vaktlaget hade dessutom 

förberett diskussionsfrågor om feminism och machokulturen vilket skapade intensiva samtal med 

många kloka resonemang. Maten var vegansk och helt fantastisk, i stort sätt sitter hela båten i 

matkoma nu.  

Personallogg: 

 

Tjena på er.  Vilken dag, under den tidiga morgonen så sågs något mystisks ljus utanför Älvas 

styrbordsidan, som sedan helt plötslig bara försvann efter 10 minuter senare. Vi funderade på om 

det kan ha varit en u-båt, spännande var det i alla fall tyckte vaktlaget som var på däck då. Solen 

tittade sedan lite smått mellan molnen och värmde Älva. Sedan kom kvällen och det var dags för 



middagen. De hade lyckas med rätterna mycket bra. Även om älva har en tendens att gunga 

litegrann. Nu blir det lite umgänge och gitarren åker fram innan det är dags för nästa vakt.               

 

Ha det bra o simma lugnt.  

Jocke 







 


