
Logg	från	A� lva	 

Datum: 28/2 

Elevloggare: Axel L och Ida 

Personalloggare: lärare Kerstin  

Position: N 27°27’2 W 016°36’3 

Segelsättning: Tidigare stor, fock och stagfock. Nu ingen. 

Fart: 5 knop 

Kurs: 275 

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro, imorgon förmiddag. 

Planerat datum för att segla vidare: 5/3 

Väder: halvklart, lätta cumulus med någon dyning 

Elevlogg:  

Ching chong kanelstång!  

Idag spenderades hela dygnet ute till havs. Vi hade även matematikredovisning om mattebevis, samt 

eget arbete inom fartygsbefäl. Till vår fröjd såg vi lite valsprut runt lunchtiden, vilket gjorde många av 

oss marinbiologer exalterade. Delfinerna som skådades på förmiddagen var dock inte lika intressanta 

på grund av den delfinupplevelse som skedde sent igår natt. Precis som kvällen innan, såg vi delfiner 

omringade av bioluminicens/mareld i det mörka havsvattnet. Och det fantastiska tog inte slut när 

man lyfte blicken från vattenytan. Uppe på himlen fanns en sådan klar stjärnhimmel, att man kunde 

se vintergatans stråk. Vi träffade även brevduvan Elvis med Ä en kortis, som tog en vilopaus från sin 

långa färd mellan okända destinationer.  



  Brevduvan Älvis 

En annan höjdpunkt var den skinande solen. Men med gott kommer ont, som somliga på båten fick 

känna av, bokstavligen. Dessa elever råkade nämligen glömma solkrämen i hytten, och fick därför 

känna UV-strålarnas vrede (se bild nedan). Nåväl, slut på det tråkiga. Nu blickar vi framåt mot El 

Hierro som blir vårt tredje sista stopp. 



  

Detta är en pöjk med bränna, lika röd som en polkagris från Gränna 

Hoppas ni har det as-kalas där hemma i slasken.  

Yours truly,  

Hans-Axel och Lagerlövet 

 

Personallogg: 

Hej alla loggläsare!  

Idag har vi haft en relativt lugn dag ombord. På förmiddagen hade vi seglen uppe och höll ca fem 

knop, men efter lunch mojnade det och vi var tvungna att bärga seglen. Då ökar rullandet här på 

Älva, det är en märkbar skillnad. Några få har känt av sjösjukan, men de flesta har humöret i topp. 

Direkt efter segelsättningen i morse hade Vaktlag 1 sin ”lektion”, dvs de gick igenom vad de ska 

berätta för er föräldrar under gymnasiearbetsredovisningsmiddagen den 4/4, och fick respons och 

tips från klassen. De var det andra vaktlaget som gjorde detta. Klassen har levererat mycket bra 

konstruktiv kritik till varandra så det bådar gott! 



 

Redovisning 

Vi har som sagt även haft redovisningar vaktlagsvis av de matematiska bevis de har arbetat med. Till 

min stora glädje har eleverna tagit uppgiften på allvar, och de har allesamman redovisat jättebra. Vi 

hann bara med halva vaktlagen, vi fortsätter med resten i morgon. Efter det är det bara att redovisa 

de olika matematiska bevisen skriftligt kvar, innan jag åker hem tidigt på söndag. Oj vad tiden har 

gått fort här på Älva tillsammans med MB16b. Glada, omtänksamma, flitiga och aldrig omöjliga (trots 

trötthet och ibland sjösjuka) har de hittills varit fantastiska att få segla med! 

Glada hälsningar, mattefröken Kerstin 


