
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 20 januari 2022 

Elevloggare: Johanna, Tove och Olivia 

Personalloggare:  Vår kock Catarina 

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: Ja, det är fortfarande lite osäkert… 

Väder: Svalt på förmiddagen men varmare under dagen, sydostlig vind 

 

 

Elevlogg:  
Hej! 

Idag har det hänt saker som är utöver det vanliga, jippi! Vi började dagen på bästa sätt med en härlig 

sovmorgon. 9.30 var det dags för städning. 8-12 vakten städade däck och fick lämna Älva för att gå en 

200 meters promenad till soprummet. Det var en riktig höjdpunkt eftersom vi inte annars får lämna 

båten. Efter städningen väntade en otroligt god brunch som kära byssalaget kämpat med. Det bjöds 

bland annat på amerikanska pannkakor, brieost, äggröra och chorizobullar (köttbullar fast av 

chorizo). Efter brunchen testade vi återigen alla negativa ombord och ytterligare tre fick sälla sig till 

karantängänget, vilka nu är en majoritet av eleverna.  

Senare hade resterande elever lektion om radar med Benke och fick prova på att ställa in radarn så 

att bilden blev så lik verkligheten som möjligt. Vår fina besättning har även bestämt att de ska hjälpa 

till med hamnvakten i natt eftersom den blir lite klurig nu när vi negativa är i minoritet. Vi är så tack-

samma för det goda samarbetet mellan alla ombord för att finna en så god tillvaro som möjligt.  

Till middagen livade vi upp stämningen med midsommartema. Sjuklingarna satt nere på fördäck och 

de friska satt uppe på däckshustaket. Vi sjöng snapsvisor och shottade vatten, det var kul!  

       

Personallogg:  
Hej!  

Catarina kock ombord på Älva under denna resa. Alla elever är väldigt pigga även om corona huserar. 

Vi har som sagt haft brunch idag, väldigt gott, till middag hade vi restfest, sedan delades godis och 

chips ut tills det blev filmdags. Som tur är har vi en eminent kollega boende på Lanzarote.  Robban 

levererar det vi behöver för att hålla oss mätta och glada, även rena och väldoftande. Men nu är det 

kväll och lugnet har lagt sej här ombord. Tack och God natt från oss till er. 

Många hälsningar från Catarina, chef de cuisine 

 

  



Några ord från kapten: 
Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: Eleverna i den här klassen är helt fantastiska, vilket 

ni säkert kan ana av vad de skriver ovan. I den här extrema situationen håller de humöret uppe på ett 

otroligt sätt, och vi hjälps alla åt för att få allt att fungera så bra som möjligt. Som ni redan läst, så 

testade ytterligare tre elever positivt idag. Det leder till omfördelning av hytterna, så att vi hela tiden 

separerar smittade från osmittade. Problemet är förstås att smitta kan ha överförts redan innan test-

ningen och inkubationstiden är några dagar. Så ännu har vi inte lyckats stoppa de små, elaka 

virusarna, men vi kämpar på med alla till buds stående medel. Ingen av de smittade är allvarligt sjuk. 

Snarare handlar det om måttliga förkylningssymptom eller inga alls, och jag tror att de första som 

drabbades snart är helt igenom. I besättningen är det fortfarande bara vår överstyrman Sofia som 

har insjuknat, och hon är nog snart på benen igen.  

Enligt de lokala hälsomyndigheterna som har försatt oss i karantän, skall vi ligga kvar och hålla oss 

ombord till sju dagar efter att det sista nya fallet har detekterats ombord. Här i Spanien har man 

betydligt hårdare regler än i norra Europa. Så vi hoppas att vi snart har sett vårt sista positiva test-

svar. 

Hälsningar från Sören 

 

Kapten, i anbefalld midsommarklädsel, sjunger en snapsvisa. Vatten i glasen, som sagt. 


