
Logg från Älva  

Datum: 06/10-2018 

Elevloggare: William Zheng   

Personalloggare: Jan Hallén Rizzo och Arvid Lundkvist 

Position: N 39° 13.9´ W 009° 42.7´ 

Segelsättning: Bredfock  

Fart: 5,1 knop 

Kurs: 190°  

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09/10-2018  

Planerat datum för att segla vidare: Vi är ju till sjöss!  

Väder: 24° med mycket sol vind och vatten  

 

Elevlogg:  

Hej landkrabbor! 

Ännu en logg från Älva med LK16 ombord! Idag har varit en ganska typisk dag: frukost med 

genomgång kring dagen, städning, och lektioner. Till lunch lagade byssangruppen 

(köksgruppen) en suverän måltid bestående av chorizo och ugnsbakad potatis med 

vitlökssås. På eftermiddagen fortsatte alla med deras seglingsprojekt då en deadline för 

nästa presentation började närma sig. Sedan hade många förarbevislektioner som blev 

avbruten av DELFINER! Efter mer än 1 vecka på sjöss är vi alla fortfarande lika intresserade 

av delfinsightseeing och idag hade vi ca 20 delfiner som lekte mestadels i fören (främre 

delen av segelbåten). När kvällen närmade sig åt vi en god middag med svampsoppa, bröd 

och pestosallad. Dagen slutade med en mycket efterlängtad film, Avengers Infinity War! 

I stort sett har vi haft det väldigt lugnt idag med toppenväder, och vi hoppas att det 

fortsätter så! 

Simma lugnt! 

- William Zheng 

 

 

 

 

 



Personallogg:  
Boa tarde 

Älva stävar stadigt vidare utanför Portugals kust med bredfocken uppe vilket gör att vi ligger på runt 

5 knop. Mjuk och skön gång. Dagens tema har varit segling. Anslaget inleddes då vinden tilltog och 

konfliktupptrappningen tog sin början. Intrigen tätnade och det debatterades om man skulle sätta 

bredfocken eller storseglet. Alla kände en sorts katharsis då bredfocken gick vinnande ur striden och 

peripetin var definitiv när vi satte segel. Ja, ni litteraturnördar har väl redan förstått att vi börjar 

förbereda litteratursamtal. En fråga till er: Ur vilket perspektiv är dagens logg skriven?  

Det får ni fundera över, medan vi njuter av färden. Ärligt talat har det varit föga dramatik, trots att 

fyra av våra hjältar fick ta sig upp i riggen för att släppa loss vår fina bredfock. Tack och lov klarade de 

uppdraget helskinnade medan ett stort antal något mindre äventyrslystna på Robbans order ryckte, 

drog i, och justerade skot, dirkar och drasuter för att få det fina seglet att sitta så vackert som möjligt 

och ge maximal dragkraft. Imponerande att en så liten tygbit kan ge så mycket kraft, men, nåja, 

vindstyrkan har varit god, mellan tio och tretton sekundmeter. 

Nu drar The Avengers krafter på filmduken tyvärr bort oss från tangentbordet. Hoppas ni har det bra 

där hemma!  

Arvid och Janne 

 







 


