
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 08/11–2022 

Elevloggare: Edvin Rietz 

Personalloggare:  Arvid Lundkvist 

Position: - 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Imorgon 09/11 kl. 17:00 

Väder:  Växlande molnighet 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan! 

Hoppas ni har det fint där hemma i Sverige. Vi här på Älva mår strålande.  

Dagen började för min del med att klockan ringde 06:20 för att gå upp och göra frukost. Tillsammans 

med Kareem och Oliver så styrde vi ihop en, i mitt tycke god och varierande frukostbuffé bestående 

av det vanliga gröt, yoghurt, juice och smörgåsar med tillbehör.  

Därefter var dagens vanliga städning på ordningen. Vi som kirrade frukost städade byssan, medan de 

andra vaktlagen tog hand om däck, förliga och mellersta inredningarna, innan dagens lektioner 

började. Idag bestod de av sjömanskap där säkerhet på sjön gicks igenom, samt vidare arbete inför 

kommande delredovisning i seglingsprojektet. Till lunch serverades stekt kyckling med bulgur och 

tzatziki samt goda sallader. Eftermiddagen på båten var ganska långdragen, bestod mestadels av 

plugg samt en och annan gubbvila.  

Efter att den goda middagen bestående av pasta pomodoro serverats och ätits upp, så har alla intagit 

position framför borden för att spela sällskapsspel. Sjön har ökat lite för tillfälle men det är inget som 

hindrar oss från att styra vidare på Madeira, där vi förväntas vara framme imorgon eftermiddag ca 

klockan 17. 

Tack för att du läste. Ses snart 

Varmaste hälsningar Edvin Rietz   

 

  



Personallogg: 
God kväll! 

Om denna logg blir konstigare än vanligt skyller jag på vårt gungande fartyg som skjuter min stol fram 

och tillbaka i stadig takt. Nu gungar den åt sidan också, men ganska behagligt ändå. Vi haver just åt-

njutit Snoddaskaka, eller kärleksmums som det tydligen heter med dagens konditortermer. Jag 

frågade några elever om de kände till Snoddas och fick blickar som vore jag från en annan planet. 

På lektionerna har vi gått igenom riktlinjer inför kommande delredovisning tre. Nu ska grupperna 

applicera sociologiska teorier till sina resultat för att söka orsakssamband. De jobbar på bra även om 

tröttheten skördar sina offer då och då med små mikrolurar. Det är ganska livligt i salongen fort-

farande där världsmästerskapen i Chicago just har avgjorts, pictionary håller på och Jurrasic world 

närmar sig slutet. Några delfiner har gjort konster för oss under dagen och ett oväder på långt håll 

blev ett vackert skådespel vid solnedgången. Imorgon blir det boksamtal och ankomst till Madeira. 

Nu får ni sova gott därhemma och vi hörs snart när vi får täckning. 

Arvid    

 



 

 


