
Logg	från	A� lva	 

Datum: 8/10-18 

Elevloggare: Clara & Alice C  

Personalloggare:  Arvid &Jan 

Position:  Latitude:  36° 39,8 N 

Longitude:  008° 20,2 W 

Segelsättning: Bredfocken 

Fart: 2.8 knop 

Kurs: 130° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/10-18, Marina Smir, Marocko 

Väder:  Molnfritt, 22°C 

Elevlogg:  

Tjena här har ni en bild på en valfena 

Här har vi toppen på Älva men sällan en stund själva. Men vad gör det när vi går LK. Kamratskap är 

det vi lever på.   

Ännu en härlig dag ute till sjöss. Och tack och lov inga möss.  

Kackerlackor har vi sett. Det gick väl ändå lite snett. Dagen har bestått av toppar och dalar.  

Det gjorde att vi fick se valar. 

 Vi kan svära på att de var många, 4, 5 meter långa.  

Det var varmt väder, och vi hade svarta kläder.  

Delredovisningar har vi sett, men kanske inte helt sant att säga ”lätt som en plätt”.  

Väldigt duktiga var de utan att ljuga. Mer än bara att duga.  

Annars har det blivit plugg, men inga sura miner, inte ett dugg.  

Skepp och hoj, här har vi det skoj! 

/Alice C & Clara 

Personallogg:  

Idag har vi lärare fått njuta av högintressanta föredrag om allt mellan genus- och 

migrationsproblematik samt attityder till homosexualitet, med intressanta utblickar mot den allt 

blåare Atlanten. Seglingen har liknat ett slags gammelvals som man vaknar av tidigt på morgonen av 

att det gungar åt sidorna i takt med att farten minskar alltmer eftersom musiken nästan stannat, dvs. 

vinden nästan slutat blåsa. Senare mot kvällen beslutar kapten att det är dags att bärga seglet och 

köra igång motorn. Vi har vid det laget kommit ned runt 2,5 knop i snitt med utsikter till alltmer bleke 

(vindstilla). Våra hjältar tog sig därför åter upp i masten för att beslå bredfocken. Ingen fara! De har 

blivit säkra i steget och ingen ramlade ner! 



Under dagen har ett antal grindvalar lite lojt följt oss på avstånd och många fiskebåtar har siktats i 

omgivningarna.  Just i detta nu pågår en debatt om huruvida ”Spirited away” är en mangafilm och om 

den håller Disneyklass.  Någon hävdar att det handlar om filmbestämmardiktatur medan någon med 

hjälp av Thomasteoremet menar att det är den egna upplevelsen som bestämmer. Vi slutar där. 

Arvid och Jan 


