
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2022-06-01 

Elevloggare: Viktoria Uggla, Carl-Johan Agerbratt   

Personalloggare:  Catharina lärare 

Position: Myttingeviken 

Planerat datum för att segla vidare: 2002-06-02 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  13.00 ’ 

Väder:  Soligt med små skurar av regn  

 

 

Elevlogg:  
Idag börja vi dagen en underbar frukost och sedan en STORSTÄDNING! Vi fick tvätta brädgången, 

relingen, sofforna allt. Vaktlagen dela upp sig i olika stationer var vi städande. Byssan städade byssan 

samt förberedde vår sista slutmiddag. 12–04 vakten tog mässen samt salongen, 04–08 vakten tog 

mellan inredningen samt främre inredningen och 08–12 tog hela däcket. Efter ett par timmar av 

ständigt städande fick vi korv med bröd som satt finfint i kaggen. Sen började vi det ändlösa jobbet 

städning. Vi försatt vårt krig i mot damm och fläckar, till och med skeppsklockan putsades.  Men 

resultatet av allt vårt kämpande är fantastiskt - allt glänser och luktar gott.  

Middagen bjöd på trerätters bestående utav mozarella och tomatsallad, oxfilé med pommes 

duchesse tillsammans med rödvinssås. Efterrätten var kladdkaksmuffins med hemmagjord vanilj-

glass. Temat för denna kväll var att klä ut sig till något i första bokstaven i sitt förnamn. 

Imorgon kommer vår dag börja lite senare än vanligt då vi äntligen kommer få en sovmorgon. De som 

behöver reparera kustskepparprovet kommer gå upp 09.00 samt byssan som kommer förbereda en 

sista måltid i form av brunch. Vi andra kommer att gå upp 09.30 och göra vår sista morgonstädning 

ombord. Vi kommer hiva upp ankaret kl 10 och på börja vår korta färd till Stocksund för att träffa de 

mycket saknade syskon, föräldrar och vänner.  

 

Personallogg:  
Som eleverna har skrivit så har dagen gått i rengöringens tecken. Alla har hjälpts åt att få skeppet 

skinande inför ankomsten till hemmahamnen. Innan städningen så hann eleverna skriva ett prov i 

meterologi och sedan lämna in sina prognoser över hur vädret har varit under veckan som jag har 

varit med. 

Klassen har varit suverän att hjälpa varandra oavsett om det har handlat om städning, matlagning 

och plugg. Och jag är glad över att få vara med på en del av resan. 

Dessutom måste jag ge en stor eloge till hela besättningen för det fantastiska arbete som dom gör 

för våra elever. Så tack för mig för den här gången och på återseende. 



 

Städdag ombord! Jäklar vad vi skitar ner snabbt       

 

 

 
Backisarna/ byssagänget fixar en god 3-rättersmiddag! 



 
Däckad efterrätt redo att serveras. 


