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Väder: Växlande molnighet 

 

Elevlogg:  
Uppstigning som vanligt klockan 7. Sen var det frukost och möte om slutstädningen vi gjorde idag. 

Idag var det ingen vanlig städning utan idag skulle hela båten saneras. Inom våra vaktlag hade vi olika 

stationer i båten som vi skulle städa, vilket innebar att vi fick torka både tak och väggar med trasa 

och dammsuga och moppa som vanligt. Sen var det lunch och efter det så fortsatte vi med städning-

en av båten. Vi fixade iordning alla tampar samt putsade all mässing. Vi tog även en paus där vi 

käkade nybakade lussebullar. Vid kl. 4 var vi klara med städningen och då började alla göra sig i 

ordning för den gemensamma avslutningsmiddagen. Eftersom det var sista dagen så fick vi vara ute 

en timme längre på kvällen vilket de flesta uppskattade. Nu är det filmtajm som vanligt med tidig 

väckning imorgon. 

Tack för den här resan! MT18  

 

Personallogg:  
Med blandade förväntningar men glatt humör har våra elever idag tagit sig an utmaningen att städa 

nästintill varenda vrå av vårat 55m långa fartyg. En diger utmaning med både tunga och lättsamma 

laster. Att gno och städa en toalett kanske inte är så kul alla gånger. Men att snygga till våra allmänna 

utrymmen och skura Älvas charmiga utsida är uppgifter som ger god energi till oss allihop i besätt-

ningen. Att ta hand om fartyget är centralt i arbetet ombord och eleverna skiner i denna uppgift 

minst sagt. Jag tror att alla vi som seglat tillsammans ombord sedan den femte november är stolta 

över det skick vi lämnar fartyget i till nästa seglande klass och personal. Under dagen har det också 

ätits av de fantastiska lussebullar som bakades igår kväll för att stadga blodsockret i pauserna. Kort 

och gott har vi haft en bra dag med städning. Vi avslutar det hela med en gemensam middag på lokal 

restaurang i linje med traditionen, alltid en succé.  

 



 

 


