
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 31/5 - 2022 

Elevloggare:  Elvira Israelsson & David Geilert   

Personalloggare:  Kock - Catarina 

Position:  Myttingeviken 

Planerat datum för att segla vidare:  2 juni 2022 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  2 juni 2022 

Väder: Spöregn 

 

 

 

Elevlogg:  
Tja Tja loggen! 

Nu är det inte många dagar kvar. Ska bli tråkigt att lämna Älva men vi längtar till nästa resa om bara 

ett halvår. När vi vaknade imorse möttes vi av Stockholms skärgård för att vid lunch ankra i en vik 

utanför Vaxholm där vi kommer spendera de återstående dagarna av resan. Allas fokus låg på kust-

skepparprovet som genomfördes efter lunch och vi väntar nu spänt på resultaten som kommer 

imorgon. Förutom detta har vi även räddat Catharina när hon blivit utsatt för ett antal hemska skador 

som råkade överensstämma perfekt med våra sjukvårdsövningar. Efter inlevelsefullt skådespel kan vi 

nu meddela att hon mår bättre än någonsin.  

Till middag njöt vi av hamburgare med pommes samtidigt som vi fick nyheterna att allt ska packas 

inför slutstädning imorgon. Därför har alla nu haft fullt upp med att leta rätt på sina saker och göra 

fint i hytterna. Nu återstår lek, spel och plugg inför morgondagens prov i meterologi.  

Mitt på dagen sa vi även hejdå till Viktor, en av båtens styrmän och vi kan bara hoppas att vi träffas 

igen nästa år. Ses i Stocksund om 2 dagar! 

 

Elvira & David 

 

Personallogg:  
Idag har det varit en lagom händelserik dag med kustskepparprov och praktiska sjukvårdsövningar. 

Catharina har fått spela skadad och har varit allt mellan en knivskadad i byssan och en fjortis med 

hypotermi, eleverna hanterade det mesta extraordinärt bra.  



Vi har större delen av dagen legat i en vik strax utanför Vaxholm och det är här vi ska ligga tills på 

torsdag då det är dags att åka tillbaka till hemmahamnen. Vädret idag skulle man kunna beskriva som 

ofantligt dystert, mulet med duggregn nästintill hela dagen men för att liva upp stämningen har vårt 

fantastiska byssalag lagat en fantastisk middag bestående av ostburgare pommes frites och hem-

lagade dressingar, vilket gjorde susen för stämningen ombord. 

/Catarina 

 

 
Lärar-Catharinas låtsassår från sjukvårdsövningen. 

 



 
Ankarvakt i Myttingeviken. Imorgon städdag och dagen efter, sovmorgon och sedan hemfärd. 

 


