Logg från Älvå
Datum: 9/10-2021
Personalloggare: Arvid och Amanda
Elevloggare: Linn och Emelie
Väder: Halvklart, god sikt, låg sjö och dyning NNV 7 m/s
Segelsättning: Ingen
Position: N 36°24.542 W 11°47.308
Fart: 6,3 knop
Temperatur: + 23°C
Beräknad ankomst till nästa hamn: 12/10 eller 13/10

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
Idag vaknade vi upp till god frukost och ett lugnt hav men en något mulen himmel. Efter frukost var
det dags för den dagliga städningen av skeppet (som vi alla älskar så mycket☺) och sedan var det
dags för lektioner, vaktpass och eget arbete. Då det varit ”sämre” väder idag i jämförelse med föregående soliga dagar så har det varit en allmänt lugn lördag. Alla har vilat upp sig och förberett sig för
bokseminarierna imorgon.
Till lunch bjöds det på broccolisoppa med Catarinas nybakta bröd som vi alla saknat. Därefter har alla
fortsatt diskutera boken och druckit iskaffe helt ärligt så har det inte hänt så mycket idag.
På kvällen serverades en god lördagsmiddag med kött, potatisgratäng, bearnaisesås och sallad som vi
alla njöt av. Somligas middagsdiskussion bestod av en het debatt kring olika ämnen som konstigt nog
alla kopplades till de sociologiska teorier som vi ständigt arbetat med. Sedan på kvällen har många
hängt på däck och njutit av den fina solnedgången medan några har varit i bogspröt.
Nu är det bara en vecka kvar tills ni får se oss igen och höra om vårt äventyr (vi längtar inte till dess).
Puss och kram skumbanan!
/Linn och Emelie

Personallogg:
God kväll!
Vi insåg just att det är lördag idag. Veckodagarna har tappat all mening här ute. Men lördagsgodis
måste man ju få äta även på Atlanten. Stämningen är lugn och glad och många elever sitter och
jobbar och förbereder sig inför morgondagens bokseminarium. Litterära termer blandas med sociologiska teorier så som stämplingsteori och olika sorters kapital. Vårt kulturella kapital går i taket och
vi vidgar vårt habitus.

Idag har vi annars spanat på småfåglar som följt med oss ut till havs och vi har försökt locka till oss
valar genom att klappa händerna, göra valljud och valgester. Inget fungerade. Vårt nästa försök blir
att agna med en elev. (Obs, skämt). Annars tvistas det om ifall vi är till havs eller till sjöss. Till sjöss
leder just nu med 32 röster mot 10.
Kvällen övergår nu till kortspelande och stjärnskådning. Förhoppningsvis får vi se mareld ikväll.
Tack för oss,
Amanda och Arvid

