
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  29 september 2020 

Elevloggare:  Tuva Galant & Manfred Tell 

Personalloggare:  Alva, Lättmatros 

Position:  N 57°39.96’ E 17°15.25’ 

Segelsättning:  Inga segel uppe 

Fart:  5,5 Knop 

Kurs:  010° 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Myttingeviken, eftermiddag imorgon  

Väder:   Mycket soligt med lite vind 

 

Elevlogg:  
Hopp och hej alla logg-läsare! 

Vi vaknade till en strålande morgon med spegelblankt vatten utanför Öland. Sedan fortsatte dagen 

med ett fullspäckat schema av lektioner och vaktpass. Vissa klurade på bevis av Pythagoras sats 

medan andra lärde sig hur man anropar på en VHF-radio. Efter det tankades tankarna med en god 

pasta carbonara och en redig power nap inför nästa lektion/vaktpass. För övrigt har dagen varit lugn 

både fysiskt och psykiskt då seglen bärgades igår kväll eftersom vinden dött helt. För övrigt så ligger 

havsfiskespöna i framför solnedgången, i väntan på fångst som eventuell andra middag. Ikväll är det 

skeppsmöte och social aktivitet som hålls av vaktlag två, så det ser vi fram emot! ☺  

En mycket speciell mattelärare skickar med ett problem till er därhemma ;) 

Diofantos problem:   

Den enda detalj i Diofantos liv som har bevarats har passande nog för en problemlösare, formen av 

en gåta och sägs ha varit inristad på hans grav: 

”Gud förunnade honom att vara barn en sjättedel av hans liv och lade sedan en tolfte-

del därtill då han beklädde ynglingens kinder med dun; Han tände för honom äkten-

skapets ljus efter en sjundedel, och fem år efter vigseln beskärde Han honom en son. 

Ack, olyckliga senfödda barn! Efter att ha uppnått hälften av sin faders hela levnadstid 

rycktes han bort av det iskalla Ödet. Denne tröstade sig i sorgen med denna talens 

vetenskap i fyra år innan han ändade sitt liv.” 

Utmaningen består i att beräkna Diofantos livslängd. 

Hälsningar hem, 

Tuva och Manfred ☺ 



Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Vilken dag vi har haft! Känns även väldigt bra att vara tillbaka på Östkusten, den har varit saknad. 

Västkusten är alltid lite blåsigare och blötare. Jag gick upp till tio och njöt med en kopp kaffe i solen 

innan lunchen. Byssan hade lagat god pasta dagen till ära! 

Efter lunchen gick jag på min vakt, 12-16. Moder Jord bjöd på toppenväder hela vakten (och hela 

kvällen). Vi har tyvärr inga segel uppe, däremot gav det mycket tid till att beta av flera av elevernas 

praktiska övningar som ingår i deras navigatoriska utbildning. Bland annat knopar, sjötermer, radar-

övningar med positioner och kurser i sjökortet.  

Till middag blev det rest-fest (rester, här går inget till spillo) och en vacker solnedgång! 

Skepp o’ hoj, 

Alva 

 

 
Ett västerligt kardinalmärke i plattvattnet mellan fastlandet och Öland 

 



 

Innan vinden dog helt satte Kapten och några elever ett toppsegel för att fånga den 

lilla vinden som fanns. 


