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STAFETT-DAGBOK
Fred 1 juni
1. Amanda Berg
Efter en natt av kaos och febrilt
letande efter borttappade prylar till
packningen fick jag i alla fall en
timmas sömn. På väg till
busstationen med resväskan, jag
hade varit tvungen att bära för att
inte väcka grannarna, träffade jag
mina vänner och så lastade vi
bussen full med överviktiga
resväskor med blixtlås spända till
max. Glada, men över trötta ögon
möts jag när jag stapplat upp i
bussen. Med synen av vinkande
föräldrar i ögonen beger vi oss till
Skavsta flyplats. Klockan var 4.50
på morgonen när vi kom fram till
flygplatsen.
2. Gabriella Elvin
Vi tar oss springandes ombord
på planet där vi möts av en
gulblå värld. Stolarna är
plastiga men vi klagar inte och
efter en lång sakta sträcka till
startbanan drar det iväg. Skön
start, lugn och tråkig flygtur.
Men sen kommer landningen
som inte är så sweet för alla.
Moa och jag som är snuviga
med halsont får de sista 20 min
kämpa med öronproblem. Vi
tror vi ska dö - alla andra bara
skrattar. Men vi överlever och
nere på marken hör vi först
ingenting men det ordnar sig
nog.
3. Sofia Falk
Äntligen landat.
Dörrarna öppnas och vi
möts av sol och värme.
Det känns lite overkligt
och jag har fortfarande
inte riktigt fattat att vi är
här. Vi går för att hämta
våra väskor och byter
snarast möjligt om till
shorts och
sommarkläder. Vi går ut
till bussen som står och
väntar utanför och lastar
in väskorna för att börja
våran sista resa mot
målet. Självklart går det
inte riktigt som vi tänkt
oss och vi sitter just nu
och väntar vi ska hitta
en tillräckligt bred väg
fram till hotellet men det
löser sig nog snart.

4. Sandra Forsfalk
Äntligen har vi insett att vi är i
Barcelona. Det är helt underbart här
och helt klart det bästa vi skulle
kunnat göra för våra pengar. I går när
vi satt och åt märkte vi att 18 st i
klassen hade löss och alla sprang
panikslagna in till apoteket.
I går så åkte vi in till Barcelona. Det
var en mysig stad men såna städer
tröttnar man på efter att ha varit där
en gång. Men jag är glad att vi åkte in
för att det är verkligen en sevärd stad.
I dag har vi fått gjort vad vi velat och
jag har legat på stranden hela dagen.
Den här resan glömmer man aldrig.
Lörd 2 juni
5. Amanda Förberg
Efter ett förvånansvärt tidigt
uppvaknande gick vi till ”Supermarket”
för att göra några nödvändiga inköp.
Tiden gick väldigt fort och rätt som det
var var klockan fem i tolv och det blev
lite stressigt för alla att hinna göra oss
i ordning. Vädret var jättefint och vi
började strosa ner för La Rambla. Det
var mycket att se och många ”levande
statyer”. Som man bokstavligt talat
flörtade med publiken! Kul gata men
lite för få butiker för att vara perfekt.
Jättekul att se en så häftig stad som
Barcelona!
6. Mårten Garper
Mitt i natten stod vi utanför
pressbyrån och bara längtade
efter att få … bussen tar 2-3
tim men det gick fort för jag
var så jävla trött… Det var
ganska kul att åka flyg men
det var svårt att sova. Aså jag
kommer inte ihåg så mykt men
jag skrev lite i alla fall.
7. Victor Gustafsson
Vi tog samma tåg tillbaka som vi
tidigare hade tagit dit. Mitt i alla tankar
om Barcelona och ett fåtal? snygga
tjejer som jag tidigare hade sett
hördes en röst. Det var en lång spink
sak som spelade gitarr och sjöng. Det
visade sig att killen var duktig på att
spela och han gjorde tågresan mycket
roligare än jag hade trott.
Kvällen var fri och det var skönt att
vila benen efter att ha gått så långt
hela dagen. Tankarna om Barcelona,
tjejerna där och spelmannen på tåget
följde mig hela vägen till slutet på dan.

Sönd 3 juni
8. Moa Haglund Hasselgärde
Efter gårdagens lus-hysteri
bestämde vi oss för att avlusa oss.
Vi hittade inga löss men vi bestämde
oss för att ta förebyggande medel för
säkerhets skull. Det visade sig att
det inte var så många som hade löss
som vi först trodde.
Dagen var ”ledig” och vi träffades
inte förrän kl 16. Då för att äta men
först skulle vi sjunga och spela lite.
När vi stod där och sjöng märkte vi
att folk började lägga pengar i
gitarrfodralet och när vi spelat färdigt
hade vi tjänat 20 euro!
9. Malin Hilding
Idag vaknade vi runt 12. Det var
jätteskönt att få sova ut. Vi gick ner till
stranden. Det kom några läskiga
snubbar när vi skulle gå. Dom förföljde
oss i minst femton minuter. Vi blev
rädda som fan. Alla vi tjejer får mycket
uppmärksamhet av män mellan 10 och
90 år. Dom tutar, visslar och glor.
Senare på kvällen gick vi till samma
ställe som alla andra kvällar. Vi fick nån
spansk specialitet. Det var så
fruktansvärt äckligt. Det smakade bara
fisk och saltvatten. Man börjar bli trött
på att äta äcklig mat nu. Ni ger oss
olämplig mat.
10. Felicia Hjuberger
Idag åt jag en tidig frukost med folket
i mitt rum trots att de är så väldans
morgonpigga. Yoghurt och macka
som vanligt.
Vi försökte steka oss i solen men det
gick inte så bra, det var molnigt.
Vägen hem var ju lite läskig, läs mer
på Malins sida.
Vi flumma runt och tittade på de
olika stånden som finns nere vid
stranden. Jag köpte ett
nyckelpigehalsband som numera
hänger permanent på halsen.
Det var inte många som hade löss
och jag var inte en av dem som hade
och det va ju jäkligt skönt.
Utanför vår stammisrestaurant stod
vi och sjöng lite. Cajsa stod och
diggade med trots att hon inte kunde
texten. Men det var skoj.

11. Cristoffer Huseby RymerRythén
I dag vaknade jag typ halv elva.
Naken sprang jag ut till
balkongen för att hämta min
handduk. Alla killar (och Teresia
kanske – kommer inte ihåg) gick
ner till stranden där vi köpte en
badboll som försvann direkt.
Jätteroligt …..
Vi skulle äta på samma ställe
som vanligt där vi skulle få
paella. Helt ok tyckte jag. Men
Fabian var helt bäng den
middagen. Jo fan jag glömde att
vi sjöng innan. Davis var inte
med. Skyllde på illamående. Så
jävla untrue. Vi sjöng som fan så
vi tjänade 20 Euro – skitbra men
inte har jag sett röken av de
pengarna. Efter så fick lalla iväg
själva – vi köpte glass och
träffade Tony Montana.
Månd 4 juni
12. Jennifer Häll
Hallå där. Idag var det marknad
& de flesta shoppade loss.
Konstigt nog lyckades jag bränna
upp ryggen trots att det var
molningt.
Vi åkte en blandning av ett tåg &
lastbil upp på ett berg till en
botanisk trädgård, det var
mestadels en massa underliga
kaktusar och blommor och grejer.
På vägen upp till trädgården var
det en mycket vacker vy, man
såg ut över hela Blanes. Under
resan ner från berget hoppade
och skumpade det så, ja fy
bubblan vad åksjuk jag var.
Somliga ur klassen betedde sig
som rena riktiga turister och
hälsade och visslade på allt och
alla vi passerade. Jag
uppskattade inte den botaniska
trädgården så mycket men
utsikten där uppifrån var inget jag
velat missa.
13. Teresia Hörnfeldt
Vi samlades vid den lilla röda krorren
på beachen runt 12. Då erkänner
Sven ett litet misstag som han
lyckats göra. Vi nfår då två timmar till
på oss att gå runt på marknaden.
Efter dessa två timmar samlades vi
på restaurangen Sol D nånting. En
liten lunch. Senare så tar vi en gul
grej med hjul upp till en botanisk
trädgård där vi spanar in det ena och
det andra.
När vi kommit ner till
busshållsplatsen så berättar Sven,
Cajsa, Diana och Anders att jag har
husarrest på nåt vis och med det
menade de att jag skulle va inne på
mitt rum helt själv kl 11. Men fram till

11 var jag fri. Jag och Fanny träffade
”grabbarna från Bohuslän” nere vid
poolen. Vi spelade kort. Nisse förlora
och var tvungen att bada med
kläderna på. Sen gick vi ner och
käkade på nån restaurang och Sven
& Cajsa ”hade vägarna förbi” och
kom & plockade upp oss. Sen blev
jag arg och sen fick jag ont i knät.
14. Fabian Karlsson
Vi samlades på stranden på
måndagsmorgonen. Det var
marknad i hela staden, massor
med stånd. Det var inte speciellt
snygga grejer bara massa
pensionärer. Senare på dan åkte vi
upp till botaniska trädgården. Det
var jätteroligt. Vi tittade på kaktusar
och sjöng gay-låtar. Sedan åkte vi
tåget hem till hotellet och åt mat för
jag är alltid hungrig.
15. David Larsson Holmgren
Jag har ingen aning om vilken dag jag
ska skriva om så jag tar den här. På
morgonen städade vi ur rummen och
packade. Det blev lite stressigt. Sen
tog vi bussen till flygplatsen. Och så
plötsligt stter jag här alldeles själv på
en tom rad med stolar. Det känns både
skönt och tråkigt att åka härifrån. Men
samtidigt orkar man ju inte sitta och
känna efter. Man förstår väl det i
morgon antar jag…
Tisd 5 juni
16. Nicolas Lennman
Idag vaknade jag upp trött och
jävlig. Klockan var 10 och vi skulle
samlas alldeles strax. Naken tar jag
mig en macka Nutella och svalde
den med nöje. Vi drog alla grabbar
till ”Marineland” ett äventyrsbad
som var ett riktigt slöseri på penga.
Vi tittade på uttrar och delfiner och
badade tillsammans med 1000 12åringar. Kunde ha varit kul ifall jag
varit 12. Bussen tillbaka kom sent
och jag däckade på sängen.
17. Pontus Lunden
Sola och bada med snälla små ungar.
Kanske inte. På tisdagen stack ett
gäng (inkl mig själv) till det glamorösa
”Marinaland”. Glamoröst är det för de
som har mer pengar än Bill Gates och
är mer tolerant med barn än Mary
Poppins. Inträdet gick på 21 Euro (!).
Turligt nog blev vi sponsrade på ett par
Euro, men trots detta kändes det som
lite hårt mot plånboken när man skulle
köpa en liten läsk på 3 Euro…
Huvudvärk var oundvikligt då man
både har en stekande sol utan pengar
till dricka och ett par hundra barn i
bakgrunden. Trots setta var det ändå
roligare än vid hotellet, då vissa av
attraktionerna nästan var värda att stå
i kö till.

18. Alexander Nilsson
Jag vaknade av att Simon gick
naken på balkongen. Sen gick jag
ner till samlingen och så klaga jag
på att jag villle leka mer, så jag
föreslog att vi skulle åka på något
vattenland. Sven lackade såklart
och sa: fixa information ! och det
gjorde jag. Han gilla idén, så alla
grabbar drog dit + Carolina…
Sen åkte vi där en halv timme. Sen
sög det fläns. Fabian sola utan
solkräm och blev jävligt bränd.
Fabian blev kräftan. PÅ kvällen
visa Teresia tuttarna, de var rätt
nice.
19. Rosanna Robertsdottir
Nu har man ju …. blandat ihop
dagarna, men jag tror att det var
dagen jag for till stranden & var nog
där hela dagen & brände mej & fick
solsting. Sen gick de som inte stuckit
till Marineland till nån restaurang med
en massa läskigt och David fick en
enorm …. hink med musslor. När jag &
Fia med halvt solsting tagit oss upp för
den långa backen for Amanda och
Fanny till sjukhuset & fick dropp & blav
….
Onsd 6 juni
20. Fanny Sahlberg
Vi åkte till Barcelona på dagen med
halv tolv-tåget. Jag, Amanda och o
Rosanna var trötta efter magsjuka
o solsting men hängde med i alla
fall. Det var en av de varmaste
dagarna och vi gick till
Gaudiparken o alla käkade mackor
o gick omkring i en halvtimma
innan vi ställde oss i en tunnel o
sjöng låtar utan tillstånd.
21. Jakob Schwieler
På morgonen gjorde vi mackor till
resan till Barcelona. Dom var goda. Vi
samlades och åkte tåget som tog oss
till Barcelona. I Barcelona såg vi en
gitarrist som var galet duktig. Bättre än
Simon. Vi åt mackorna vi gjorde som
var goda. En snubbe stod och spela
trumpet. Han sög. Vi sjöng kör, kolla
på Gaudis verk. Sen fick vi en tid och
handla kläder så jag köpte 2 t-shirts
och sen åt vi och sen sprang jag och
köpte en till t-shirt. Sen åkte vi hem.

22. Emma Skärberg
Vi hade ganska tråkigt på
tåget/bussen hem. Vi satt och
tittade på alla ”snygga” killar och
tog en massa kort. Sen pratade vi
om alla människor vi sett under
dagen. När vi var tillbaka i vår lilla
stad så drog alla upp till hotellet
och gjorde oss i ordning och sen
drog vi ner på stan. Några drog
iväg för att äta glass medans ajg +
flera drog i väg för att göra hennatatueringar och pierca Simon. Sen
drog vi hem eftersom vi skulle vara
hemma kl 01. Suck. Sen drog jag in
till Moa, Malin & Amanda för att
prata och sen sov jag där.
23. Simon Thorell
När vi kom hem så gick vi upp till
hotellet och duscha och bytte
kläder. Sen drog de flesta ner till en
piercing/tatueringsbutik som hette
”the godfather tattoo” och många
gjorde henna-tatueringar. Jag
gjorde min kvällen innan. Efter det
så gled vi upp till hotellet och städa
och packa. Sedan sov vi så mycket
vi kunde.
Torsd 6 juni
24. Sofia Toivonen
Den här dagen började med en
hetsig morgon för oss i rum 2. Vi
försov oss och vaknade kvart över
sju trots att vi hade ställt klockan
på ringning. Själv hade jag min
mobil på alarm på över sex men
vaknade som sagt kvart över sju
med mobilen i delar bredvid mig i
sängen. Batteriet hade ramlat ur
och jag hittade inte baksidan. Jag
förstår inte vad som kan ha hänt,
kanske att jag blev så arg på
mobilen när den ringde att jag lät
min ilska gå ut över den. Någon
annan förklaring kan jag inte
komma på och något minne av det
har jag inte.
Efter en stunds letande hittade
jag min mobils baksida på andra
sidan rummet (fråga mig inte hur
den hamnat där) men det hann jag
inte tänka så mycket på utan
sprang ut till bussen (nersjunken
av all tung packning) som skulle
föra oss till flygplatsen.

25. Carolina Tuftström
När vi kommit till flygplatsen i
Girona så gick vi och ställde oss i
kön till incheckningen Även fast det
stod i papprena att incheckningen
skulle vara öppen två timmar innan
flyget skulle åka så var den inte
öppen så vi satt och väntade på att
den skulle öppna. 10 min senare
säger Emma att vi står i fel kö. Vi
går bort till den andra kön och
checkade in. Många av oss hade
mycket mer packning tillbaks och
fick betala extra. 8 Euro per extra
kilo. När vi checkat in fick vi alla 5
Euro till mat och dricka . Sen fick vi
gå på planet.
26. Linnea Öhström
Efter en lång dags resa med både
buss och flyg fick vi ett varmt
välkomnande av våra föräldrar. Jag
och många andra är mycket trötta
men också nöjda med veckans
resa. Nu väntas bara att packa upp
allt ur resväskan som alltid står och
skräpar i minst en vecka. Det går
degare att plocka ur än i den. Vi
kunde inte fått en bättre resa än
den här. Både sol, bad, god mat
och mycket att titta på. En resa
som blir oförglömlig!

