
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 4 november 2022 

Elevloggare: Saga M  

Personalloggare:  Marie och Arvid 

Position: Förtöjda i Cascais 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon förmiddag den 5 november 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Funchal den 10 november 

Väder: 5 m/sek nordlig vind, ganska svalt  

 

 

Elevlogg:  
Hej alla där hemma på andra sidan skärmen! 

Klockan 06.30 ringde alarmet och det var dags för att laga den sista frukosten för mitt vaktlag i 

byssan. Tyvärr avlutade vi inte på topp då gröten blev slajm och inte ville sätta sig.  

Dagen fick vi planera som vi ville, bara vi hade koll på vårt seglingsprojekt och delade ut de enkäter 

som behövdes. Delar av klassen valde att åka tåget in till Lissabon direkt efter frukost och städning, 

medan andra valde att stanna och äta lunch på båten för att sedan åka in och upptäcka Lissabon. 

Lissabon levererade med mycket bättre väder än igår vilket gjorde att man fick en mycket bättre syn 

på staden. I staden har vi åkt spårvagn, shoppat, gått upp i en borg och ätit mat på mysiga restau-

ranger. 

Mot kvällen valde några att åka hem och äta middag på båten medan andra lyxade till det och åt på 

stan. Men på båten var det också lyx då vår underbara kock Catarina hade lagat lax och potatis till 

oss.  

Nu har Ellen precis tagit ut kladdkaka ur ugnen och det är dags för mig att säga hejdå!  

Saga M 

 

Personallogg: 
Boa noite! 

Vill börja min första logg med att dementera ryktet om dålig gröt, den var god! Det tyckte i alla fall 

Arvid och jag. Efter frukost begav vi oss till tågstationen för att ladda biljetterna från igår med nya 

resor till Lissabon. Arvid och jag tog tåget direkt till Lissabon och har spenderat dagen med att pro-

menera, äta Pasteis de Nata och njuta av det fina vädret med en kaffe i handen. När vi kom tillbaka 



till Älva gjorde vi i ordning ett detaljerat schema för resten av resan och från och med i morgon blir 

det mycket arbete igen med vakt till sjöss, skolarbete och sjömanskapskursen. Skolarbetet de 

närmsta dagarna kommer att bestå av teoriseminarier, vilket innebär att vi i tvärgrupper diskuterar 

vilka teorier som används i undersökningen. Vi hoppas på spännande och givande diskussioner, det 

brukar det vara men samtidigt lite jobbigt att ta in. Men jag tror och hoppas att alla har tankat lite 

energi här och då kommer det att gå utmärkt! 

Det är lite svalare nu på kvällen och de sista eleverna kommer hem från Lissabon med nöjda miner. 

Det har varit en bra dag i den vita staden som den kallas efter sina många ljusa husfasader.  

Må så gott! 

//Marie  







 


