
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  10 november 2022 

Elevloggare:  Tove & Saga J  

Personalloggare:  Marie 

Position:  Förtöjda i Funchal, Madeira 

Planerat datum för att segla vidare:  12 november 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Las Palmas 15 november 

Väder:  Några regnstänk under eftermiddagen, men mest vackert väder och 20-21° 

 

 

Elevlogg:  

Tjena tjena! Tove och Saga J här       

Idag vaknade vi med ett ryck och till vår förvåning fanns det fortfarande kvar gröt på frukosten (vi har 

lämnat klagomål till byssan om för lite gröt). Vi hade sedan en härlig uppgift framför oss som vi sett 

fram emot hela seglingen från Lissabon, nämligen grovstädning av de förliga toaletterna. Vi gjorde 

såklart jobbet med finess och blev godkända på första checken (och självklart även våra hytter som 

även dessa fick en guldstjärna).  

Efter de två timmar av städning så satt en dusch på sin plats för Tove medan Saga förberedde för 

delredovisning 3. Då kocken Catarina lämnat för att handla under lunchen fick byssanteamet som 

uppgift att för första gången förberedda maten på egen hand. Det blev rester.  

Efter en god, men stark, lunch var det utforskning av Madeira och enkätutdelning på schemat. Efter 

många ”no I don’t speak English” satt en kaffe rätt fint. Många gick även till fruktmarknaden som 

Arvid tidigare tipsat om. Där möttes man både av lite svensktalande personer och fruktprovning av 

de exotiska frukter som odlas på denna fantastiska ö.  

När middagstimmarna började rulla in gick vi förbi en mysig restaurang som man lätt kan förbise då 

den är i en grotta. Menyn erbjöd vegetariskt, fisk, kött och allt däremellan. Snart började all mat rulla 

in bestående av sallader, kött, pommes och vegetariska burgare. Mätta och belåtna begav vi oss till 

båten där det vid 19-tiden var pluggstuga. Dock verkade besättningen glömt bort detta så vi möttes 

av Sören uppe i masten med fyra elever, och resterande besättning befann sig på Funchals gator. 

I stället för pluggstuga fick det bli Chicago spel, telefonsamtal och filmvisning. Och nu sitter vi här, 

tillsammans med er där hemma och önskar er en GOD JUL! 

  



 



 

  



Personallogg:  
Hej! 

Efter frukost skulle Catarina åka och proviantera bland annat frukt, grönsaker o bröd och då hängde 

jag med för att hjälpa till. 3 överfulla kundvagnar senare tog vi en taxi tillbaka till båten med massor 

av godsaker. Att storhandla fick för mig en helt ny innebörd. Byssangänget hade lagat en god pasta-

gratäng när vi kom tillbaka och tagit fram gårdagens pannbiff och den vegetariska lasagnen pratades 

det lyriskt om.  

Då vi inte haft några lektioner idag, var vi också ute och promenerade till matmarknaden och 

provade många vackra och goda frukter. En och annan kaffe och glass kan också ha inmundigats. I 

kväll har också några elever fått prova på att klättra upp i masten, det är ganska högt, men eleverna 

är ordentligt säkrade när de klättrar och Felicia och Klara höll i övningen på ett säkert sätt. 

Vi åt middag på stan i kväll och åt grillade musslor och bläckfisk och sedan den lokala specialiteten 

”Espetada”. Det är spett med kött, fisk eller grönsaker som serveras på speciella ställningar som ställs 

på bordet och där spetten hängs upp. Mört och gott var det, men kanske lite torrt då det inte serve-

ras med någon sås utan det är kött, pommes och en sallad.  

I morgon ska vi besöka vår vänskola här i vackra Funchal. 

//Marie 

 


