
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  22/1/22 

Elevloggare:  Jimmy och Ida 

Personalloggare:  Malin Hörlin 

Position: Arrecffe  

Väder:  Soligt  

 

Elevlogg:  
Idag var dagen som vår (Jimmys och Idas) karantänperiod tog 

slut. Dagen började med frukost på fördäck följt av städning och 

flytt inför vår färd ut till resten av båten. När vi väl kommit ut så 

möttes vi av strålande sol och nya ansikten (den friska delen av 

klassen). Dagen fortsatte sedan med en radarlektion på bryggan 

ledd av Benke där vi fick lära oss att starta, ställa in och tolka 

radarn samt ta ut bäringar, ta reda på ens position och hitta den 

på sjökortet samt mäta avstånd, efter det så njöt vi av att kunna 

sola fritt för första gången på en vecka. Senare under kvällen så 

serverades en god laxpasta som avslutades med en supergod 

kladdkaka.  

Det som var speciellt för oss två som precis kommit ur karantän var att detta var den första måltiden 

som på fem dagar kunnat ätas vid ett bord på en riktig stol och att vi fått hämta maten själv. Under 

de fem dagarna som vi levt i karantän så har maten alltid serverats till oss/en bit ifrån oss och vi har 

antingen fått äta maten i hytterna eller ute på fördäck om vädret tillåtit det. Tiden som vi levt i karan-

tän har förutom måltiderna spenderats med mycket kortspel, läsande och filmtittande. Under dagar-

nas gång så växte vår skara och vi blev allt fler varje dag, detta gjorde att tillvaron nere i karantänen 

blev lättare och lättare tills den till slut faktiskt blev rolig och de sista dagarna gick fort. Nu när våran 

första dag tillbaka i friheten närmar sitt slut så är vi väldigt taggade och ser med längtande ögon fram 

emot de kommande dagarna här ombord på Älva! 

       

Personallogg:  
Hej Loggen! 

Malin heter jag och jobbar till vardags administrativt med skolans vuxen- och externutbildningar. Att 

jag är med denna resa var lite en tillfällighet då jag var nere på vår externa kurs strax innan och blev 

kvar en resa till som lite förstärkning som jungman. Det är min första resa med gymnasieelever och 

jag kan bara säga - wow! Vilken upplevelse!  

Vilket strongt och härligt gäng jag hamnat med! Trots motgångar och stora förändringar i seglings-

planen så håller eleverna humöret uppe. Dom gör ett fantastiskt jobb för att göra det bästa av 



situationen, och mitt i allt detta lyckas dom skämma bort oss alla med fantastisk mat, lyxiga scones 

till frukost och dessutom efterrätter! Mellan dessa härliga måltider så har solen tittat fram idag och vi 

har med glädje tagit tillfället i akt och fått lite jobb utomhus gjort. Det har målats, svetsats, knopats 

mm.  

I morgon är en ny dag och vi håller tummarna för att det fortsätter i rätt riktning och att vi kan få 

hoppas på ett slut på vår karantän inom kort. 

Trevlig helg! 

Jungman Malin och besättningen på Älva 

 
Kvällsvy över hamnen 

  

Några ord från kapten: 
Ja, idag har vi kunnat släppa ut de första tre från isoleringen, fem dagar efter att man testat positivt 

och om man inte har några kvardröjande symptom. Jimmys och Idas beskrivning här ovan säger 

något om hur rigorös isoleringen faktiskt är, även om vi gör allt för att den också skall vara uthärdlig. I 

morgon räknar vi med att kunna släppa ut två till, och eftersom ingen ny testat positiv idag heller, 

börjar faktiskt de friskas skara öka. Kanske är vi över krönet. Om allt går riktigt bra, och vi inte får 

några nya covidfall ombord, hoppas vi kunna fortsätta vår segling på torsdag.  

Hälsningar / Sören 


