
Logg frå n Viksten MT21  

Datum:  2021-09-08 och 2021-09-09 

Elevloggare: Niklas och Linus 
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Väder:  Soligt 

 
 
 
 

Elevlogg:  
Idag var vi varit på besök på Waxholmsbåten vid namn Askungen. Vi fick se motorrummet och hur 

det var att jobba i styrhytten. Det var väldigt intressant att se arbetsmöjligheterna man kan förvänta 

sig efter en utbildning på Marina läroverket. 

Efter detta besök blev vi körda tillbaka av Kalle till Viksten med gummijollen. När alla var på Viksten 

så lyfte några upp gummijollen och byssan fortsatte med matlagningen. Idag serverade byssan en 

förträfflig lunch, det blev köttbullar med stuvade makaroner och en sallad med tomat och fetaost. Vi 

alla kunde dock hålla med om att makaronerna var svagt kryddade. När vi alla var mätt och belåtna 

med maten så drog vi upp ankaret igen. 

Vi hade nu en lektion om fyrar och lanternor där Nicklas förklarade hur man läser av olika lanternor 

under natten inför vår nattnavigation som vi skulle ha senare när solen hade lagt sig och fyrarna hade 

tänts. 

Direkt efter lunchen började byssan förbereda middagen, det skulle bli tacos. Idag var det laget 

Charlie som lagade mat i byssan. Tacosen var enkla att tillaga men det tog onödigt mycket tid 

eftersom det var så stor mängd av tillbehör och kött att förbereda. Vi blev ganska nöjda med maten 

förutom att bröden smakade trasa enligt de andra. Medan byssan lagade mat så hade resten av 

klassen lektion och navigation.  

Efter många timmar av båtåkande blev middagen klar. Så vi började äta vid klockan 6. Grupp Charlie 

var tvungna att äta snabbt eftersom dem skulle ha nattnavigation. Nattnavigationen var en väldigt 

unik upplevelse för att man fick navigera och köra båt på ett sätt som man inte alltid brukar vara med 

om på fritiden.  

När alla väl hade haft nattnavigering var det dags att köra till vår destination. Det kändes som det var 

alldeles för mörkt för att lägga till och förtöja båten, men det gick galant trots mörkret. Vår 

destination blev längs en kaj på Rindö. 



 

 

 



 

 

 

 

Morgonen därpå så blev det en god frukost med ägg och bacon vilket var väldigt uppskattat. Det kom 

upp en diskussion om att vissa var sjuka och hade förkylning på båten och man kunde gå upp på däck 

och prata med besättningen ifall man kände sig sjuk eller hade symptom. De beslutade att vi hade 

annat att göra och att de som kände sig sämre skulle åka hem. 



 

Efter detta så blev det ett besök på ett museum på Rindö, det hette Sjöhistoriska museet i Rindö. Vi 

alla tyckte det var väldigt intressant och var väldigt uppskattat av lagen. När vi alla var tillbaka på 

Viksten så behövde några åka hem igen pga. symptom på Covid-19. Efter en stund blev lunchen klar 

det blev grillad lax med kokt potatis och en sallad. Laxen var lite för mycket kryddad men annars var 

den god.  

Efter lunchen så hade vi en paus, så ungefär vid kl 1-2 lossade vi ifrån kajen vid Rindö och började 

åka. 

 

 

 

 


