
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 17/11 

Elevloggare: Kjell och Max  

Personalloggare:  Torun 

Position:   N36* 49,2’  W008* 43,8’ 

Planerat datum för att segla vidare: 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  08102022 kl. 10:00 Portimão 

Väder: Varmt ca. 21 grader Celsius. Soligt, lite vind inte stora vågor men lite dyning 

 

 

Elevlogg:  
En mycket lugn dag. Det har inte blåst särskilt mycket och vi har fortfarande inte sett någon poäng i 

att sätta segel. Vi närmar oss Portimão snabbare än väntat och har därför fått tillåtelse från hamnen 

att anlända en dag tidigare än vad som var tänkt (ankomst 8 oktober i stället för 9 oktober). Vi plane-

rar att komma till kaj redan kl. 10:00. 

Vi började dagen med lektioner sedan hade vi vårt första klassråd ombord på Älva. Där pratade vi om 

hur trivselreglerna hålls och om hur vi kan fortsätta ha en bra stämning i klassen. Eftermiddags-

lektionen blev omgjord till egna studier där vi fick plugga på vad vi själva kände att vi ville plugga på 

inför Kustskepparn.  

Tack vare det fina vädret valde många att spendera eftermiddagen i solen uppe på däck. Vissa hade 

även turen att få se ännu fler valar. Den här gången var det grindval (engelska Pilot Whale) som liknar 

större delfiner. Vi såg också en större valsort som skulle kunna varit vikval, sillval eller seival. Man kan 

känna igen dem på deras mörka färg och krökta ryggfena. Några övade också på att splitsa eller tagla 

på däck. Senare på kvällen fick vi syn på en rizzodelfin. De går att känna igen på sin platta nos och på 

kroppens sår som aldrig läker samt deras större storlek. Delfiner ser man oftast i grupp men rizzo 

delfinen hoppade omkring alldeles ensam. Efter det var dagen avslutat och vi väntar nyfiket på att 

komma fram till Portimão       



 

Bild på vad som liknar en sillval. 

//  

Hälsningar från Mb21a och besättningen 

Skrivet av Kjell och Max 

 

Personallogg:  
Hej på er där hemma! 

Jag börjar med att knyta an till mayday-anropet som vi uppfattade igår eftermiddag. Det var en 

späckhuggare som hade lekt, eller snarare attackerat en segelbåt. Under attacken tappade de verkan 

från maskin samt ett roder men de kom oskadda iland med lite assistans från en annan båt. För oss 

är det skönt att Älva är ett så pass stort fartyg att späckhuggarna inte är farliga för oss. Någon späck-

huggare har vi dock inte sett röken till. Många andra vattenlevande djur har dock varit och hälsat på 

oss, precis som Kjell och Max har skrivit här ovan! 

Vi har under eftermiddagen rundat Portugals udde och styr nu långsamt in mot Portimão. Eleverna är 

så nyfikna på rephantverk att de splitsas och taglas så mycket att vi knappt har något kvar att splitsa 

och nästan inga ändar kvar att tagla! Tyvärr har det fortfarande inte blivit någon segling, tror det 

kanske är därför nyfikenheten väcks på sjömanskapet. 

Precis innan solnedgången fick vi syn på ett annat segelfartyg. Det såg ut att vara någon typ av kryss-

ningsfartyg med segel. Alltid är det kul att se ett annat fartyg med segel men det var inte det 

snyggaste jag sett… Vi kategoriserade det till en bermudariggad femmastad stagsegelskonare. Om 



det är en definition som stämmer eller ens finns till bryr vi oss inte om idag, målet är att använda så 

många begrepp vi kan.  

Vi ser fram emot ännu en fin dag här nere i södern imorgon. Jag har hört att vi har varmare tempera-

turer än Sverige.  

Ha det bäst! 

Torun (Matros) 


