
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  1 oktober 2020 

Elevloggare:  Elin och Astrid 

Personalloggare:  Philip  

Position:  N 59° 19.607’ E 18° 26.713’ 

Planerat datum för att segla vidare:  2 oktober kl. 10:00 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2 oktober kl. 13:00 

Väder:  Molnigt med svag vind 

 

 

 

Elevlogg:  
 

Tja tja loggen! 

Idag har vi slutstädat inför morgondagens hemkomst. Detta gjordes smidigast genom att dela upp 

båten i olika städområden till alla vaktlagen. Alla skrymslen gjordes rent från hörn till hörn, vi städade 

ända från frukost fram till 15.30. Nytt rekord! Från förra året, då vi var klara runt 16. Men trots ett 

snabbare jobb så fick vi mer gjort än förra gången och glänsande rent vart det. Idag tömdes även alla 

hytter på våra saker, och glänste tomma. Det kändes märkligt att förbereda inför morgondagens 

avslut. Nästa gång vi kliver ombord så är det dags för studenten och säga adjö på riktigt  

Efter all städning togs matten upp igen och alla färdigställde sina matteuppgifter som vi alla finurlat 

på under senaste dagarna. Dagen avslutades med en jättetrevlig temamiddag med utsökt vitlöksbröd 

till förrätt, delikat baconinlindad kyckling med hasselbackspotäter och magnifik hallonsorbet med 

cheesecake. Vårt fina byssalag har kämpat för denna måltid i flera dagar, trots fullspäckat schema. 

Hurra för byssan! Temat för kvällen var orättvisor. Då fick 7 klasskamrater rollen som rika medan 

resterande blev fattiga, och utefter detta behandlades man olika under middagen.  

Vi vill uppmärksamma hur tacksamma och glada vi är över att fått uppleva både denna och förra 

resan med klassen. Vi har kommit varandra mycket närmare, lärt oss en massa nytt och samtidigt 

haft så underbart roligt på vägen. Dessutom har vi haft lyxen att dela seglingarna med en fantastisk 

och kunnig besättning.  

Tack för allt!  

Mink 

 



Personallogg: 
Hej alla läsare, 

Resan närmar sig sitt slut och imorgon seglar vi in i Stocksund. Dagen har gått åt till slutstädning av 

båten, för att göra den fräsch och redo för nästa gäng och nästa seglats. Allt har gått smidigt och 

lättsamt tack vara bra arbete från de duktiga eleverna. 

Vädret har varit mulet, men utan regn, temperaturer runt 12-15 grader. Idealiskt för vaskning av 

båten uppe på däck. 

Dagen avslutades med en fantastisk trerättersmiddag, med hemlagad bearnaisesås, 

hasselbackspotatis och baconlindad kyckling till huvudrätt. Fantastiskt! 

Överlag har resan varit spännande och rolig, med allt från tumlare och sälar på västkusten, till 

strålande sol och sommarväder i Stockholms skärgård. Stämningen har varit bra och alla har jobbat 

och stått i. 

Philip Wiström, 

Matros, Älva 

 

PS: Under städdagen har vi mobilförbud, så det var lite torrt om bilder från just idag.  

 

Så lugnt, så stilla  



 

 

Daniel står som styrbordsutkik på ingång mot Stockholms skärgård 


