
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  27/9-2020 

Elevloggare:  Arvid och Astrid  

Personalloggare:   Catharina Lagerkvist (Lärare) 

Position:  Malmö  

Segelsättning:  - 

Fart:  - 

Kurs:  - 

Planerat datum för att segla vidare:  27/9-2020 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  02/10-2020 

Väder:  Lite blåsigt men ändå riktigt trevligt.  

 

 

 

Elevlogg:  
Gudmorron alla stolpskott, i dag har vi haft en härlig dag här i Malmö. Dagen startade fint med den 

vardagliga städningen då vi elever som alla andra dagar rengjorde skutan från köl till masttopp. Efter 

det var båten glänsande ren och eleverna kunde fortsätta med sin dag och innan avfärd gick några 

iväg för att bunkra upp godis och läsk för dagarna på havet som väntar. 

Dagen pryddes även av lektioner i fartygsbefäl där vi lärde oss om VHF och lite andra nödvändig-

heter. Idag var det även det tredje vaktlagets tur att servera sin slutmiddag vilket blev en stor succé. 

Temat var historia och utveckling så alla i klassen och besättningen fick en känd person att klä ut sig 

till, detta ledde till många spännande utstyrslar. Vem kunde trott att Albert Einstein, Michael Jackson 

och Borat någonsin skulle få chansen att dela bord? Dessutom firade vi vår kära Bodil som idag fyllde 

arton år idag! Nu kl 20:00 ska vi kasta loss från Malmö och ut mot det fria, det okända, det under-

bara. Vi ska vidare ut på oceanen och någonstans bortom den finns hemma. 

Ses snart alla er där hemma! ☺  

Med vågade hälsingar Astrid och Arvid  

 

  



Personallogg:  
Hej! 

Catharina heter jag och är klassens mattelärare. Kul att vara tillbaka till klassen som jag seglade med 

förra hösten. Nu kommer eleverna att gnuggas i matematisk bevisföring. 

Idag när jag kom ner så bjöds jag på en trerättersmiddag, tyvärr var det inte jag som var anledningen 

till middagen, utan deras avslutning på byssaveckan. Nu håller besättning och elever på att förbereda 

Älva för avfärd från Malmö och sätta kurs mot hemmahamnen i Stocksund. 

Jag tänkte att ni kunde få en uppgift att grunna på: 

Vilket är det minsta antal vikter som behövs för att på en balansvåg kunna väga upp vilket antal hela 

kilon som helst från 1 till 40? 

Lycka till! 

 

Städat däck! Syns tydligt från ovan utav Stefan som kontrollerat riggen inför avgång. 



 

 

Bodil fick överraskningsfika i form av morotskaka! 

 



 

Lyxig 3-rättersmiddag, lammstek och rotmos 


