
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  28/9 2020 

Elevloggare:  Elin och Astrid 

Personalloggare:  Frida   

Position:   55°46.059’N, 15°44.398’E 

Segelsättning:  Storen, focken, yttre klyvaren 

Fart:  5,9 knop 

Kurs:  075° 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2/10 Stocksund 

Väder:  Molnigt under dagen, nu klart.  

 

Elevlogg:  
Hej alla landkrabbor! 

Sen igår har vi passerat Öresundsbron och nu seglat in i Östersjön med Stockholm som destination!  

Direkt efter frukost hissade vi storen, focken och försegel. Sen var de dags för lunch, idag serverades 

en utsökt nudelwok med kyckling. När magarna var mättade så skulle även toppsegel sättas och 

några modiga själar klättrade upp i masten med Kapten.  Efter ännu en segelsättning och sovstund 

trängde vi alla ihop oss i salongen för en utmanande matematiklektion med fokus på bevis och 

motsägelsebevis. Vi har såklart också en matteuppgift till er! 

Nedan följer ett bevis för att 4=3. Kan du hitta felet? 

Anta att a+b=c 

Detta ger: 

4a-3a+4b-3b=4c-3c 

4a-4b-4c=3a+3b-3c 

4(a-b-c)=3(a-b-c) 

4=3 

Nu mot kvällen samlades klassen uppe på bryggdäck för att förundras av den rosenröda 

solnedgången över horisonten. Det var superfint och det ger alltid en extra bra upplevelse när land är 

utom sikte. Nu taggar vi till för en ny dag på havet imorgon. 

Tack och hej leverpastej! 

 Med vänlig hälsning Elin och Astrid 



Personallogg:  
Hej allihopa! 

Som Astrid och Elin redan har skrivit så seglar vi på mot Stockholm.  

Vi hade det stora nöjet att både få sätta och bärga ett toppsegel idag. De som fick klättra upp i riggen 

vara själaglada och övriga tittade på med förtjusning. 

Medan eleverna har varit på både vakt och lektioner har vi i besättningen gått våra vakter och Sofia, 

vår överstyrman, har haft lektioner i fartygsbefäl klass VIII utöver sin vakt. 

En hel del elever har passat på att göra praktiska övningar på bryggan och bryggdäck under dagen 

och det är alltid lika kul att få se deras utveckling i ämnet sjömanskap. 

Just nu sitter en del av klassen och pluggar matte med Katarina och övriga på frivakten sitter och 

umgås med lukten av popcorn i luften. 

Själv ska jag gå och sova lite innan nästa vakt. 

Hoppas ni har det bra där hemma!  

//Frida 

 

 

Felicia, Felix och Ebbe hjälper till i förtoppen med toppseglet 



 

Älva under segel, fin utsikt från rånocken 

 

 

Bodil kvajlar fallrepet på sitt alldeles egna sätt 


