
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 25 januari 2022 

Elevloggare: Filippa, Linda och Ellen 

Personalloggare:  Styrman Catrin 

Position: Förtöjda i Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 27 januari på eftermiddagen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal den 28:e på morgonen 

Väder: Lite blåsigt men soligt 

 

 

Elevlogg:  
Hej hej! Äntligen är vi ute ur karantän! Idag vaknade vi vid 7.15, för att sedan äta en god frukost ute 

på däck. Sedan fick vi gå ner i våra hytter för att packa ihop saker vi skulle behöva de närmsta 

timmarna medan båten skulle bli gasfylld för att ta kål på det sista viruset ombord. Förvånande nog 

kom saneringsfolket i tid (lyckades precis undvika siestan) och efter 3 timmar var båten sanerad och 

klar och vi var officiellt ur vår karantän! 

På grund av blåst gick vi sen in och avnjöt en god lunch – tonfisksallad! Snart därefter var det många 

som skulle bli fria från sin karantän (inklusive vi tre      ) så då blev det storstädning, omflyttning och 

dusch! Så fort alla var fräscha och piffade var det time to hit town! Friheten firades med glass i solen, 

fina promenader och till och med bad för en del! Efter en härlig dag i stan Arrecife, serverades en 

fantastiskt god risotto gjord av bland annat vår italienska kock Igor! Temat för middagen var ”rolig 

huvudbonad”, så det blev apelsinhattar, chipspåsar, tomteluvor och massa annat kul! Efter middagen 

blev det för några ännu mer bad, och för andra filmkväll. Vi ser fram emot ännu en dag på Arrecife 

imorgon. Hej så länge! 

Ellen, Filippa och Linda 

 

Personallogg: 
Hej, jag heter Catrin och är andrestyrman ombord. Den här resan har onekligen bjudit på lite 

annorlunda element jämfört med vad de andra klasserna haft på Kanarieöarna. De annorlunda 

elementen har inte bara inneburit utmaningar men också belöningar i oväntade stunder ombord. För 

min egen del har det vissa dagar varit otroligt skönt att sitta ner med en kopp kaffe efter en måltid 

och veta att alla ombord har fått sin måltid, mår så bra som omständigheterna tillåter samtidigt som 

vi gjort allt vi kan fram till denna stund för att sakta ner eller i mån av möjlighet stoppa smittan 

ombord. Utsikten från den koppen har till och med varit över både positiva isolerade och negativa 

som på var sitt håll fortfarande har det bra, skrattar och studerar. Då har jag varit nöjd. 



Senaste veckan kan jag tryggt säga att vi alla haft en övning i kommunikation och samarbete, det har 

varit fint att se eleverna kämpa sig igenom det hela samtidigt som omtanken om varandra lyser 

igenom. Nu är fokus på att fortsätta vara försiktiga medan vi förhoppningsvis på torsdag kan avgå 

och ta nya tag med kurserna och Kanarieöarna. 

Trots att eleverna nu inte kan fara på utflykter kändes det exakt som att det var det vi rustade oss för 

i morse före desinficeringspatrullen anlände. Skolböcker, kaffetermosar, kakor, varma kläder och 

annan underhållning packades med och under tiden som desinficeringen pågick var vi andra ute på 

däck, en annan slags utflykt. När vi sen fått klartecken från myndigheterna om att karantänen var 

avslutad styrde de flesta kosan bort från fartyget för att sträcka på benen och njuta av begränsat 

landliv. Under eftermiddagens lopp skymtade en och annan läsk eller chipspåse i kassen till en lycklig 

bärare eller två. Jag tror att jag tryggt kan säga att vi alla tankat lite energi idag. 

Ha det fint där hemma 

Catrin 

 

 
Desinficeringspatrullen kommer! 

 



 
Väntan på däck… 

 



 
…och äntligen fick vi strosa runt i denna vackra stad! 


