
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14/5 2022 

Elevloggare: Love R 

Personalloggare:  Matros Madeleine 

Position: Texel, Nederländerna 

Planerat datum för att segla vidare: tisdag 17 maj. 

Beräknad ankomst till nästa hamn: torsdag 19 maj. 

Väder: Vindstilla och sol 

 

Elevlogg:  
Tjena loggen,  

Efter två dygn ute på vattnet utan att riktigt veta vart vi befunnit oss så har vi äntligen kommit fram 

till ön Texel i Nederländerna! Man kan säga att det är Nederländernas svar på Gotland. Vid ankomst 

blev vi och Älva varmt välkomnade av hela byns befolkning. Tilläggningen i hamn var inte lätt, och 

efter en mycket skicklig hantering av kapten Stefan och Lou så ligger vi säkert förtöjda i kaj. 

Exemplariskt.  

Som ni säkert läst från gårdagens logg så har vi upplevt det ena och det andra ute på havet. Vi har 

skrattat, vi har spytt, vi har gått vakt, vi har lagat mat med flygande porslin och massa mer. Någon 

vidare täckning fanns inte, och inte kunde man rita någon… tufft. För oss ungdomar må det låta som 

världens ände, men abstinensen avlöstes med hjälp av Markus medtagna Wii som alla i klassen har 

utnyttjat flitigt! Det sägs även att vår egna engelska lärare Viktor lirade lite med oss elever (självklart 

inte under skoltid).  

Dagen bjöd oss även på ett nationellt prov och en lektion. Det nationella provet var av ämnet 

engelska och idag var det talförmågan som bedömdes. Vad vi hört så har det gått bra, men ingen går 

säker när Viktor förlorar Super Mario Bros mot oss… Vad gällde lektionen hade Sofia en historia-

lektion om sjöfartens olyckor och hur dessa kan förhindras.   

Dagen avslutades med en middag i form av kött med smashed potatoes med tillhörande sallad. En 

mycket god insats från veckans byssalag ”Seamen”. Därefter fick elever för första gången på fyra 

dagar uppleva riktiga toaletter och duschar som inte gungar.  

Efter gårdagens extremt gungiga och sömnlösa natt väntar nu en lugn och skön natts sömn. 

Godnatt från oss 

Love 

 

 

  



Personallogg:  
Halloj! 

Mitt namn är Madeleine och jag seglar som matros ombord. Jag gick, liksom dessa elever, marin-

biologilinjen på Marina läroverket, i klass mb12a. Sedan gymnasiet har jag jobbat till sjöss.  

 

Idag har vi efter två dygn till sjöss kommit fram till Texel, Nederländerna. En fantastiskt fin ö av det 

jag sett hittills. Efter ankomst och förtöjning städades utsidan av fartyget och seglen finbeslogs, allt 

detta under tiden som eleverna hade nationella prov i engelska samt lektion i fartygsbefäl.  

På eftermiddagen har det varit fri hopp-och-lek och de flesta har tagit tillfället i akt att utforska den 

vackra naturen. Jag har själv hälsat på massa får, kossor och en herrans massa fåglar. Hur vackert 

som helst och vädret har verkligen varit till vår fördel. 

Nu ska det njutas ännu mer av den vackra naturen. Ha det bäst där hemma! 

//Madeleine Johansson, matros 

 

 
Vatten så långt ögat når 



 
Oudeschild hamn  

 



 
De betar precis vid hamnen 

 

 


