
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 21 januari 2022 

Elevloggare: Albert Cederlund, David Kjellberg  

Personalloggare:  Madeleine Johansson 

Position: Arrecife 

Väder: Dis av Saharas sand 

 

Elevlogg:  
Halloj alla loggläsare, hoppas det står bra till med er.  

Våra namn är Albert (Abbe) Cederlund samt 

David (Davvedavvelito) Kjellberg. Vi är två 

bois från vår kära klass här på Arrecife. Idag 

så började dagen med att alla negativa skulle 

testa sig för Covid-19 och för första gången 

sedan i måndags hittade vi inte några nya fall. 

På grund av att det är numera ändå är fler 

positiva fall än negativa i klassen, resulterar 

det i att vi friska behöver göra något mer jobb 

än tidigare väntat. För att förhindra att det är 

samma personer som står i byssan flera dagar 

i rad har vi elever skapat ett rullande schema 

för vilka som arbetar de kommande dagarna. 

Det gör att det blir mer rättvist mellan alla på 

båten då man får göra lika mycket.  

Vi försöker hålla hoppet uppe och lågan tänd 

med att varje dag hitta på roliga grejer att 

göra. Såsom temamiddagar vilket innebär att 

vi klär upp oss i roliga kläder som passar 

dagens tema med den väldigt begränsade 

garderob vi har. Även andra saker som att 

spela gitarr, alternativa kortlekar, samt spelat 

kopiösa mängder tärning där det kan ha före-

kommit vinster och förluster för några olyckliga själar (jag och David ligger +      ).  

Vi fick ett fint avslut nu på kvällen med otroligt god tacos för att hylla den välkända tacofredagen. 

Detta skapades med hjälp av nötkött som vi malde till köttfärs vilket demonstreras av självaste 

mästerkocken Lo (se bild nedan) 

För att nu komma till ett avslut tackar jag (Abbe) och DavveDavvelito adjö och god natt. 



Personallogg:   
Godkväll, godmorgon, god eftermiddag eller när ni läser detta. 

Mitt namn är Madeleine, kallas Madde. Vem är jag då? Jo jag seglar som matros ombord sedan 2019 

och har jobbat på fler andra fartyg. Tidigare MB-elev är jag också och gick ut Marina läroverket 2015.  

 

Nu ska ni få höra dels om dagen, men även om min resa. Jag flög ner till resan innan denna och 

insjuknade i covid ganska omgående, efter 13 dagar i karantän och noggrant testande kom jag ut i 

det fria - frisk som en nötkärna, men då sattes hela fartyget i karantän istället. Var det jag som 

smittade alla frågar ni då? Nej, nej det är högst otroligt.  

 

Jag kom alltså ut i måndags, då de första fallen upptäcktes, och sedan dess har vi försökt minimera 

smittan och samtidigt föra verksamheten ombord, en utmanande uppgift men vi gör så gott vi kan. 

Idag testade jag alla elever innan frukost. Byssalaget är ju väldigt decimerat så nu har de negativa 

eleverna haft en riktig utmaning i byssan, de har lagat maten helt själva och gjort det så j***la 

bra!(!!!!!!) Till frukost serverades nybakade scones, till lunch en fantastiskt god svamppasta och till 

middag tacos. De har malt kött till färs för att kunna göra tacosen. Så grymt imponerad är jag av alla 

elever. De sjuka och de friska som alla gör sitt bästa och håller stämningen ombord så bra. En av våra 

fina elever, David, har skrivit ännu en låt om sin segling, det gjorde han i fjol också, men denna är 

fasiken snäppet bättre. En riktig poet som livar upp är han!  

 

Jag är så glad över att få vara med denna klass även i år, men jag kan tycka att deras otur borde 

vända efter detta. I fjol löste halotronet (brandsläckarsystemet i maskinrummet) ut från ingenstans, 

och nu i år detta. Om någon klass klarar detta dock, så är det denna. Helt fantastiska är de! Jag 

kommer antagligen fortsätta tjata om hur fantastiska de är i min nästa logg som jag skriver, men det 

kommer verkligen från hjärtat. Tack för dessa 

ungdomar!  

 

Utöver testandet och mat ombord idag har alla 

eleverna haft en lektion i radar undervisad av 

Benke. Kecke har tagit bort rostrinningar på ut-

sidan av båten, jag har börjat tillverka luse-

plattingar, Sören har fixat med all planering, 

Catrin har fixat med allt möjligt och inte minst 

med att se till så våra sjuklingar har det så bra 

de bara kan här ombord. Så glad över mina 

kollegor. 

 

En gång till, dessa ungdomar är underbara, och 

vi blir mer och mer som en liten (jättestor) 

familj här ombord trots att vi försöker hålla oss 

på så stort socialt avstånd vi bara kan. Hoppas 

ni har det bra där hemma! 

 

Allt gott önskar jag er, puss och kram (på 

coronasäkert avstånd förstås) så hörs vi snart igen! 

 

/Madde 



 

 
 

Några ord från kapten: 
 

Idag var alltså första dagen sedan i måndags som vi inte hittade någon ny smittad. Kanske, kanske är 

det en trend som håller i sig. I så fall skulle vi se ljuset i tunneln. Sju dagar efter sista detekterade fall 

slipper vi karantänen. Så om vi lyckas stoppa smittan ombord nu skulle vi kunna kasta loss på 

torsdag, den 27 januari. Vi gör vår yttersta, ni därhemma får hålla tummarna! 

 

Hälsningar från oss alla! 


