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Plats: Husarö – Nåttarö (i Östermanfladen) 
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Elevlogg:   

Vi började denna dag med att lag Charlie klev upp och preppade frukost till hela herrskapet. Sedan 

var vi på finbesök ombord på Askungen där vi träffade den mycket trevliga kaptenen vars namn var 

Kalle. Vi fortsatte sedan dagen genom att kasta loss från Husarö runt 11.30 med sikte på den nordliga 

viken på Nåttarö som natthamn.  

Väl under gång serverades det en mycket smarrig lax med potatismos. Vi fick även bevittna Egils 

nyfikenhet på hur mycket båten teoretiskt skulle luta om man gav lite mer roderutslag än vad man 

normalt sätt skulle gjort, det var en minst sagt spännande upplevelse när han sedan fick tillstånd att 

pröva. 

Vid ankomst till Nåttarö såg väderförhållandena inte särskilt lovande ut men vi hade fortsatt glada 

miner ombord. Förutom Eriks lilla haveri med det främre ankarspelet var det i stort sett en fläckfri 

ankring. Strax efter ankring ville det ut och provköras ribbåt så då fattade vår befälhavare Ivar be-

slutet om att det inte var helt omöjligt att fixa. Till middag fick vi ett litet hopplock av diverse kyckling 

och grönsaker för att sedan kunna montera våra egna fajitas. 

Efter bespisningen var det lagom tid kvar för en liten mysig tur med jollen ut till St. Björn, med fina 

vyer och en härlig promenad. När vi sedan var tillbaka ombord på MSH Viksten var det dags för en 

liten övning ombord där samtliga elever ingick. Det vi gjorde då var att vi övade på att skjuta nöd-

raketer och nödbloss vilket var mycket spännande.  

Kort efter det var det dags att krypa i bingen och få en god natts sömn för alla som inte hade nattvakt 

på schemat. 

Det var allt för oss denna dag! 



 

 



 



 



 



 


