
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 18 januari 2022 

Elevloggare: Olivia Larsered och Filippa Nyman 

Personalloggare:  Kecke 

Position: Förtöjda i Arrecife, Lanzarote 

Väder: Molnigt och 16 grader 

 

 

Elevlogg:  
Hej igen! 

Idag började dagen med en lyxfrukost, fattiga riddare stod på menyn! Vi tackar byssalaget och 

födelsedagsbarnet (vi räknar oss som barn) Ellen för det. Efter frukost var det som vanligt städning. 

Sahara valde att blåsa lite mer sand över oss under kvällen och natten, vilket försvårade städningen. 

Sedan var det några som hade engelskalektion ute på däck medan andra tog det lite lugnt. Efter 

lunch fiskade några vilket slutade med napp! Därefter var det dags för engelska för en del medan 

andra hade spa. Det målades naglar och färgades ögonbryn. Detta eftersom killar och tjejer skulle 

vara fina för kvällens kalas! Till middagen kom alla i sina finaste kläder. Vi åt god mat och till efterrätt 

en choklad och hallontårta som serverades med finsång! På grund av rådande pandemi ligger vi kvar i 

hamn och det är inte jättemycket som händer utöver arbetet på båten. Alla här är väldigt bra på att 

hålla uppe ett bra humör och stämning. Som vi säger, vi alla sitter trots allt i samma båt!  Nu ska vi 

spela spel och sedan väntar en natt av god sömn samt vakt för några.  

       

Personallogg:  
Goddag, kväll, eftermiddag, förmiddag, när ni nu läser. 

Jag heter Kent Yngve Eriksson, men alla kallar mig Kecke, och seglar som matros ombord.  

Idag vaknade jag upp och åt en ordentlig frukost för att klara av dagens hårda arbete. Att kalla 

arbetet idag ”hårt” var kanske att ta i. Jag har gjort lite underhåll på båten och städat. Det som är 

viktigt under rådande omständigheter är att hålla humöret uppe, och det försöker jag med så gott jag 

kan. Mycket av städningen bestod av att spola bort Saharas sand från ribbåten och hela Älva. Och 

idag kom vår kamrat (även matros ombord men inte denna resa) Robban med mat inte bara en, utan 

två gånger. Det var ett trevligt möte för det var ett tag sedan vi träffades. Dessutom lämnade han en 

stor mängd godis till oss som vi snart ska trycka i oss. Vi avnjöt en god middag med tårta till efterrätt 

som avslut på dagen. 

Nu hoppas jag att ni alla vet var hajarna lär sig simma… Jo precis, på Highschool, hahaha 

Allt gott/ Kecke 



 
Måns och Ludwig fiskar 

 

Några ord om covidläget ombord: 
Tyvärr så har nu denna smittspridning även nått Älva. Trots att vi testade alla innan avresa så har vi 

nu 7 personer ombord som testade positivt igår måndag. 6 elever och en besättning. 

 

I nuläget är Älva försatt i karantän av spanska myndigheter och får inte lämna kaj. Ingen får heller 

kliva ombord eller av fartyget. Det här gäller nu i ett första steg i 7 dagar men kan bli längre om fler 

fall hittas. Det här är såklart supertråkigt och vi får se hur det utvecklar sig. De som är smittade mår i 

alla fall relativt bra med milda eller inga symptom alls så här långt och det är väl det viktigaste. 

Vi inriktar oss nu på för att göra dagarna i hamn så innehållsrika och bra som möjligt för eleverna, 

och vi kommer nu den närmsta tiden att fokusera på fartygsbefälskursen och sjömanskap.  

// kapten Sören 



 

Idag var det Ellens nittonårsdag! 

 


