
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 15 maj 2022 

Elevloggare: Olivia och Sofia  

Personalloggare: Lärar-Viktor 

Position: Texel 

Planerat datum för att segla vidare: 17 maj 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  18/19 maj 

Väder: Strålande sol och varmt 

 

 

Elevlogg:  
Godkväll loggen! 

Efter den dagliga frukost- och morgonstädningen befann sig klassen och Viktor vid cykeluthyrningen 

på kajen. En del fick testa på tandemcyklar och vi gav oss ut på den 19 kilometer långa turen till 

Lighthouse Texel. Efter två timmars cykling längs kusten under den varma solen kom vi till slut fram 

till fyren där vi lunchade på kyckling-currymacka utan curry. För vissa blev det glass och fika, och bad 

för andra på den fina sandstranden. Innan vi började cykla hem igen knäppte vi av en gruppbild. 

Hemvägen var ett äventyr, och efter en mindre olycka kom en tapper krigare tillbakacyklande ensam 

på en tandemcykel och löste problemet som uppstått kring för många cyklar – för få elever. Trots att 

vi smort in oss kontinuerligt under dagen var många brända till middagen. Under den 4 mil långa 

turen fick vi se massvis med får, lamm, kossor och gröna vackra landskap.  

Ikväll hade vaktlaget ”Seamen” sitt sista byssanpass, och det bjöds på lasagne och pannacotta med 

äppelpaj och färska bär. Temat under middagen var ”jag har kommit fel” och vi fick se allt från 

dragqueens till dykare och norrlandfarsa. I natt vid 12 byter vaktlagen pass och vi i vaktlaget 

”Piraterna” som hittills skrivit loggbok tar imorgon över byssan. Under middagen passade vi även på 

att ta adjö till Viktor som lämnar imorgon bitti efter en händelserik och jätterolig vecka tillsammans.  

 

Lärarlogg: 
HejHej 

Idag är min sista dag på Älva för denna gång. Så detta inlägg blir en kombination av beskrivning av 

dagen och den första etappen av seglingen. Som ni läst ovan så har vi haft en härlig cyckeltur idag. Vi 

cyklade längs Texels västra kust på en cykelväg som går i strandkanten. Längs vägen passerade vi fyra 

naturreservat, en fantastisk vacker tur. Jag tycker att dagens cykeltur var som ett litet minikosmos av 



seglingen som helhet. Inte så mycket upp och ner, lagom mycket vind, sol, glada miner och bra sam-

arbete.  

På vägen hem ramlade en elev med cykeln. Fler elever stannade och började genast rodda med att 

hjälpa, stötta eleven som ramlat, se till att ingen krockade med ankommande cyklister, leta taxibolag 

osv. Även denna händelse speglar mina upplevelser av klassen, de är hjälpsamma och tar hand om 

varandra. När vi kom tillbaka till Älva tog vi en tur till en närakut där de snabbt kunde konstatera att 

inget grus var kvar och att såren såg bra ut. Eleven i fråga mår bra och är vid gott mod. 

Som slutord vill jag än en gång säga att jag har haft en jättehärlig segling tillsammans med underbara 

ungdomar.  

Tack för mig! 

/Viktor 

 

 
Gruppbild vid Vuurtoren Texel 



 
Fantastiskt väder för att utforska ön  

 


