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Elevlogg:  

God dag käre logg!  

I gryningsljusets värmande och energigivande strålar lät vi oss inlindas i en förträfflig dejeuné, 

magnifikt skapad av de finaste av råvaror som Gran Tarajal kunde distribuera. Tätt intill 

morgonmåltiden begav gesällerna sig till sina arbetsområden i fråga för att feja i ordning.  I början 

gick städningen trögt, tänk dig en trång vante en kall vinternatt, du kämpar frenetiskt med att stoppa 

in handen i det omslutande skalet av varm denim. Utan vidare framgång. Humöret trynar och känslan 

av uppgivenhet sprider sig som en tidig vårdag i kroppen. Tillslut efter mycket om och men så sitter 

den smått fuktiga vanten som klistrat likt en gubbe med mjöd i famnen vid Tantolunden på en 

fredagskväll. Gud uppenbarade sig som ett stjärnfall och Kylan upplöstes. Handsken blev överflödig 

gesällerna tog sig i kragen, rättade till slipsen, klippte sig och skaffade sig en universitetsexamen och 

utförde fejandet med utstrålande galans. Likt Kristers trålande skepparkrans kopierat från urkraften 

själv - Christoffer Hivju.  

Efter fejandet i morgonsolens upplyftande strålar så spankulerade gesällerna med glada och sublima 

leenden mot dagens hjärngympa, som hölls utav våra förträffligt, storartade och obeskrivligt 

hedervärda professorer med 20 års universitetsstudier i portföljen, Jan & Veronica. Lektionen gick 

smärtsamt förbi och de glada och positiva gesällerna, som fadern, sonen, och den helige andens 

lovord på dagens gudstjänst. Herren har förgyllt vår dag med något extremt skört men även något 

mycket vackert, balansen som symboliserar och drar paralleller till vår historia och det som komma 

skall: Fartygsbefäl med Petra som förtrollar ens sinne på ett inte allt för sällan makabert sätt. 

Kärlekens kraft som likt en beundrande filt täcker våra nakna och sköra kroppar. Kraften i orden som 

Petra predikar med kompetenta ordval går som en röd tråd genom hela föreläsningen.   



När skymningen artade sig var det dags för byssans ensemble att betjäna kreatursuppsättningen här 

på skonerten Älva. Den utmärkta, fantastiska och exceptionella aftonvarden bestod av högklassiga 

råvaror, såsom en smekning likt vågornas stillsamma och omslutande skvalpande mot den 500 ton 

tunga tremastaren där änglasång kan höras genom nattens stilla mörker endast upplyst av herren 

själv. De unga kockarna ledda av den obeskrivligt förtjusande köksmästaren Simon direkt flugen från 

det karga och bistra Svalbard, där naturens lag bestämmer och människorna är undersåtar mot 

moder naturs oberäkneliga humör.  

Temat för aftonen var lätt att identifiera sig till. Där solglasögon, solkräm och en kamera runt halsen 

var ett måste. Ni kanske kan gissa temat, tänk dig en omvälvande och smärtsam gipp där bommen 

slår med en kraft likt den intensitet som Christoffer Hivjus ögon utstrålar när han står blodtörstig 

framför ledaren över det döda folket. 

Ni förstår nog nu mycket väl temat och den genomgripande röda tråden för den här omstörtande 

dagen. Nu är det hög tid att flanera till kojs och omsluta sig med filten runt våra nakna och sköra 

kroppar där drömmar galopperar likt en Gazelle, fri som herren Birro själv.  

Med värme mot värmen – Suntrip   

 

 



 



 

Personallogg: 

Den här dagen började med att de storartade och obeskrivligt hedervärda professorerna avkrävde 

respektive elever en uppoffring, i form av ett avslutat arbete, inlämning eller omprov, för att erhålla 

en fribiljett ifrån Älvas skyddade miljö, ut i det bistra landskapet som väntade i byn utanför 

hamngrindarna. De elever som redan hade avslutat ovan nämnda arbeten avgick tidigt, avgivande för 

stunden lämpliga tillrop och liknande uppmuntringar, för att utstå den skonlöst lysande och 

värmande stjärna som fanns upp på himlen vid denna tidpunkt. 

Efter att dessa preliminära övningar var över för dagen, samt ett obeskrivligt envetet dokument, 

innehållande ett stort antal bilder som eleverna skall införliva i sitt minne inför kommande 

prövningar, hade kuvats kunde de obeskrivligt hedervärda professorerna dra sig tillbaka till sina 

kammare för att åtnjuta några timmars välförtjänt respit innan kvällens övningar påbörjades. 


