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Elevlogg:  

 

Halojsan! 

Vi vakna helt utmattade efter en sen kväll.  Resan drar ihop sig mot sitt slut och motvilligt började vi 

slutstädningen direkt efter frukosten.  Det var kämpigt men tillsammans slet vi hårt, vissa trodde till 

en början att de skulle få enkelt för sig. De hade redan några dagar i förväg insett att det enklaste 

städområdet var deras. De städa snabbt men flitigt och satte sig ned och njöt när inte ens Frida 

kunde hitta något fel. Något hon dock fann var mer arbete. Detta med mer arbeta, som vissa kunnat 

förbittra sig över innan, har kommit accepteras som regel efter dagen.  Vi rörde oss från område till 

område tills alla tillslut befann med de trötta 8-12 vaktlaget. Alla andra, även om de hade jobbat lika 

mycket, hade åtminstone fått en känsla av att städningen gick framåt.  8-12 vaktlaget däremot hade 

däck. Att städa däcket är lite som att flytta sand i en öken, man svettas och sliter i timmar men ändå 

är det bara smuts som förflyttar sig. Trots gårdagens förberedelse då vi började med att flytta 

överdäckssmutsen så det blev ett med underdäcksmutsen, var det en mycket omständlig process att 

transportera allt smuts av båten. Efter 8 timmars arbete stod de fyra vaktlagen och begrundade när 

smutsen äntligen samlats på ett och samma ställ och äntligen kunde spolas ner i vatten. Djupa suckar 

hördes i kör, en eftermiddag i staden väntade, eller det var i alla fall vad klassen trodde. Vaktlag D 

skulle ha aktivitet.  

    Efter mycket om och men lyckades de övertala tillräckligt med folk för att en femkamp kunde bli 

av. Klassens missnöje med vaktlagets dåliga framförhållning lyste igenom på vägen till gräsplan. När 

väl lekarna drog igång tände barnasinetet och vinnarskallen till. Efter dragkamp, norsk fylla och tre 

andra lekar där rivaliteten växte stod det nu 4-1 till fördel av leklag 2. Vaklag D avslöjade femkamp, 

det var en sexkamp. Den sista leken erbjöd mycket poäng och var avgörande. De droppade bomben 



om att vi skulle hoppa i den äckliga lilla dammen så fort vi kunde och de två lagen ställde upp sig på 

rad. När startsignalen gick kastade sig majoriteten av deltagarana i med kläder på, för att sedan 

studsa upp igen för att få reda på tävlingens resultat. Leklag 2 vann. Blöta och kalla gick vi tillbaka och 

ställde oss i kö för att få duscha och göra oss fräscha för en sista middag tillsammans. Den var god. Vi 

vill ut. De här blev ändå ett trevligt slut. Hoppas ni på Arlanda möter oss med kramar och glädjetjut.  

 

Personallogg:   
 

Tjingeling! 

 

Sista dagen med elever ombord, SORG OCH ELÄNDE! Idag har det putsats, skurats och dammsugits 

som aldrig förr. Mässingen skiner och hytterna luktar skurmedel och klorin, underbart! Det känns att 

det är sista timmarna som passerar, och det kommer utan tvekan bli tomt ombord Älva imorgon 

eftermiddag. Som avslutning fick vi avnjuta en traditionsenlig middag med fish and chips på fartyget 

vi ligger förtöjda mot. Nu sitter folk nedtryckta i salongs-sofforna och spelar diverse tärningsspel (typ 

YATZY), vi lär haka på det tåget. Det var allt för oss! 

 

Tjing! 

 

Praktikant-Emma & Praktikant-Jocke 

 


