
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-05-18 

Elevloggare: - 

Personalloggare: Kapten Stefan 

Position: Eriksberg Pir 5 

Planerat datum för att segla vidare: 2021-05-18 (utan elever tyvärr) 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Stocksund 2021-05-22 

Väder: Klart väder, god sikt, låg sjö och ingen dyning 

 

 

Personallogg:  
Hej! 

Ibland går allt inte riktigt som planerat. Livet kan vara orättvist och ibland är det inget kul att vara 

Kapten och bringa dåliga nyheter. En av eleverna som mönstrade på igår visade sig må dåligt på 

kvällen och efter test, visat sig vara positiv för Corona. Hen isolerades i vår sjukvårdshytt enligt vår 

Coronaplan men eftersom resten av klassen redan umgåtts med personen ganska nära under en hel 

dag på resan ner till skeppet så beslutade vi, efter tydliga direktiv från Smittskydd Stockholm och vår 

skolläkare, att avsluta resan. 

Många blev såklart besvikna och ledsna över att de mister sin segling i år, och det kan vi alla som är 

inblandade hålla med om. Vi i besättningen och skolan vill inget annat än att alla elever ska få segla, 

och det har vi kämpat hela vintern för att lyckas med. Vi får se fram emot klassens nästa segling i 

stället, kanske har vi återgått till vår riktiga rutt runt Kanarieöarna då. Vi har en liten förhoppning om 

att kunna erbjuda denna klass några dagars segling med Älva hemma i Stockholmstrakten före 

skolavslutningen. Detta hänger helt och hållet på hur väl klassen och besättningen klarar sig från 

Coronasmittan den närmsta tiden. 

Ett smakprov på hur det kan vara att klättra i riggen hann de få i alla fall innan det var dags att igen 

åka med buss upp till Stockholm för de friska i klassen. Den drabbade eleven fick skjuts hem av en 

familjemedlem för att minska spridningsrisken. 



 

Fin utsikt över Eriksberg och Göteborgs hamn från Brefocksrået 



 

Älva tas nu hem till Stockholm av besättningen så hon är garanterat med på skolavslutningen 

 

Jag må kunna köra stora segelfartyg och tämja vinden med våra segel, men att ensam kunna önska 

bort en världspandemi måste vi alla ta vårt ansvar för att komma ur. 

Bästa hälsningar, Kapten Stefan Alvå 


