
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 24 januari 2022 

Elevloggare: Måns och Ludde 

Personalloggare:  Sofia 

Position: Fortfarande förtöjda i Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 27 januari! 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Gran Tarajal på Fuerteventura den 28 januari 

Väder:  Soligt och varmt, lätt nordostlig vind 

 

 

Elevlogg:  
Host host host guess who’s back? Idag är det inga mindre än Ludde och Måns. Efter 5 dagar i karan-

tän med mycket att tänka på och få saker som håller en upptagen fick vi idag äntligen komma ut i den 

riktiga världen igen. Idag under morgonens testning testade alla negativt igen. Dagens väder erbjöd 

inget mindre än stålande sol och svaga vindar. Tyvärr fanns det ingen tid till lektioner idag då besätt-

ningen hade fullt upp med planering inför kommande dagar.  

Till lunch serverades kebabgryta som var väldigt gott! Senare till middag var det jultema på menyn 

där det serverades asiatiskt wok. Morgondagens planer lyder som följande. Klassen tänkte då vi 

imorgon kommer ut ur karantänen att man ska ta en promenad och köpa lite glass i det förhopp-

ningsvis fina vädret! Detta var lite kort och gott om vad vi har gjort idag och planerna för imorgon. 

Until we meet again! 

 

Personallogg:  
Hej därhemma, Sofia heter jag och jag är överstyrman ombord på den här resan. Idag är det min tur 

att skriva logg igen och här ombord hindrar ingenting oss från att skriva logg så här kommer en 

insidesberättelse som jag tänkte kalla; 

Livet i Coronaisolering 

För ganska exakt en vecka sen mådde jag bra. Kände mig (om jag kände efter ordentligt) pyttelite 

täppt i näsan och torr i halsen. Jag trodde att det berodde på sandstormen som vi befunnit oss i de 

senaste två dygnen så när två elever testade positivt för covid och vi satte igång att testa oss själva i 

besättningen så var jag helt övertygad om att jag var negativ. Det var jag inte. Vi var några stycken 

som testade positivt där första dagen och efter en lite skakig start så kom vi snabbt in i nya rutiner 

ombord.  



Under de sju senaste dagarna har jag sen provat på de flesta av de vanligaste covidsymptomen men 

börjar nu känna mig som att jag är på bättringsvägen, även om det är en bit kvar tills jag släpps ut. 

Så vad gör vi då i vår isolering? En vanlig dag börjar med att jag blir väckt av att någon knackar på min 

hyttdörr och säger att frukosten står utanför dörren. Jag sätter på mig min FFP2-mask, sticker ut 

huvudet och hämtar min mat. Jag har lyxen att ha ett nedfällbart bord i min hytt så jag slipper ha 

maten i sängen eller sitta på golvet. Många av de isolerade eleverna har ätit de flesta måltider utom-

hus framme på fördäck (eller som det nu är känt, Coronadäck). Efter frukosten har det kommit ner 

någon och förberett oss på att bli lotsade ut ur inredningen för den dagliga dosen information från 

utsidan, dvs Sören berättar vad som händer med resten av båten, spanska myndigheterna, resten av 

resan och skolan på hemmaplan.  

Vad händer under resten av dagen kanske ni undrar? Jo, jag får tillbringa några timmar ute på 

coronadäck, de går åt till att ladda ner ny film till paddan, prata med familjen och få i sig lite D-

vitamin. De övriga timmarna sitter jag i min hytt, tittar på det jag laddat ner, stickar, läser min bok 

och vilar mig i form. Vad jag har hört från de isolerade eleverna så spelar de en hel del kort utöver att 

titta på film och plugga.  

Livet i isoleringen är inte alltid så roligt men ”De negativa” (som vi kallar dem) gör vad de kan för att 

vi ska ha det så bra som möjligt. Det kommer ner kakor, godis, frukt, chips, te och allt möjligt som de 

kan hitta på för att göra oss lite glada där vi befinner oss. Vi är väldigt tacksamma för allt de gör för 

oss helt enkelt.  

Nu är det dags att avsluta den här loggen och titta vidare på Doctor Strange. Jag hoppas att ni mår 

bra därhemma och håller er friska. Här har vi det, efter omständigheterna, strålande.  

/Sofia 

 

 

Vår planerade rutt under återstoden av seglingen 

 

  



Några ord från kapten: 
 

Idag har det varit en lite omtumlande dag. Vi hade ju räknat med att fartyget skulle hållas i karantän 

tills sju dagar efter sista nya coronafall ombord, d v s fram till på torsdag. Men i morse meddelande 

hälsomyndigheten att de gått över till femdagarsregel, och att vår frihet stundar redan i morgon. Så 

kl 9 i morgon bitti kommer ett gäng ombord och desinficerar hela båten. Något slags rökning verkar 

det handla om, för vi måste hålla oss utomhus i tre timmar. Sedan är det fritt fram, och vi är äntligen 

fria att gå iland, köpa glass, bada eller vad man nu vill. Fast vår egen isolering av de positiva fortsätter 

förstås enligt plan, även om fler och fler nu slipper ut varje dag. 

 

Vi är också fria att segla iväg, och besöka vilka andra hamnar vi vill. Jag har dock beslutat att ligga 

kvar här i Arrecife till på torsdag som det var planerat från början, för att ha en starkare och friskare 

besättning inför den fortsatta resan. Då räknar jag med att ha Sofia i tjänst igen, och att nästan alla 

elever skall vara symptomfria och kunna delta i segling och allt annat ombord. 

 

På onsdag kommer vår marinbiologilärare Lasse ombord till slut, tillsammans med de tre sista 

eleverna. Vi har gjort en ny plan som innebär att hemresan blir några dagar senare än planerat. Då 

skall vi hinna med tre öar och två olika hårdbottenundersökningar så att elevernas marinbiologikurs 

kan fullföljas. Det skall också bli tid till många roliga saker, som nattsnorkling, vandring i bergen på 

La Gomera, valspaning och bad ute till havs bland annat. 

 

Hälsningar från Sören 

 

  

  


