
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  19 januari 2022 

Elevloggare:  Nellie och Igor 

Personalloggare:  Kapten Sören 

Position:  Arreciffe 

Väder:  Strålande sol och varmt 

 

 

Elevlogg: 
Dagen började med frukost som byssan förberett och sedan var det städning av hela båten. Efter 

städningen så testades alla på båten och några ytterligare testade positivt. Innan lunch så hade vi 

inte några lektioner så de flesta jobbade på brännan i solen och läste den engelska boken som vi har 

fått i uppgift av Viktor att läsa. 

Lunchen bestod av pastasallad med kyckling, och efter lunchen så hade vi en lektion i radar med 

Benke. När lektionen var slut så började folk att göra sig i ordning för vår temamiddag som vi plane-

rar att ha varje dag framöver. Dagens tema var studentfest för att tagga till inför studenten som är 

om 135 dagar!!!! Middagen bestod av lax, ris, teriyakisås och en underbar fräsch sallad. Till efterrätt 

hade byssan bakat bullar som var suuupergoda. Nu ska vi ta det lugnt och längta efter vår sovmorgon 

som vi kommer att få imorgon.  

Hälsningar 

Nellie, Igor och alla ombord på Älva!!  



 



Personallogg: 

Jag är otroligt imponerad över våra fantastiska elever, som hanterar den här speciella situationen 

med så mycket gott humör och vilja att göra det bästa av varje dag. Det gäller både de som har testat 

positivt och befinner sig i isolering för tillfället och de som är negativa och har en mer normal tillvaro 

ombord. (Just nu kl 21 hör jag några elever som sjunger i kör ute på däck. Med munskydd och 

avstånd förstås.) Eftersom fartyget är i karantän måste vi dock alla hålla oss ombord, även om 

längtan att gå och bada eller köpa glass är stor. 

Vi försöker hålla igång undervisning och dagliga rutiner, men också se till att eleverna har det kul. 

Knopskola, sjömanskap och riggklättring står på programmet de närmaste dagarna och mycket av de 

navigationsövningar de gör på bryggan under gång kan också göras i hamn. Som ni läst ovan, planerar 

de att göra middagarna till temamiddagar varje dag, och jag tror vi kan förvänta oss maskerader och 

andra upptåg. 

Samtidigt gör vi allt vad vi kan för att stoppa eller minimera smittspridningen ombord, och det kräver 

både kraft, tid och disciplin. Sju dagar efter sista konstaterade nysmittade person ombord kan karan-

tänen lyftas, och det hoppas vi förstås skall inträffa så snart som möjligt. 

Till dess håll vi ångan uppe och fanan högt! 

Hälsningar från kapten Sören  

 
  

  


