
Logg från Älva  

Datum: 30/4  

Elevloggare: Kerstin Nyman och August Nygren   

Personalloggare:  Björn 

Position: 47o 40,3’ N  

                 13o 14,5’W 

Segelsättning: Bredfock 

Fart: 3,4 

Kurs: 080o 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 04/05 

Väder: Soligt, lätt västlig vind 

 

Elevlogg:  
Hej loggläsare! 

Dagen började som vi kommit att förvänta oss efter en vecka till sjöss. Vilket för loggskrivare Kerstin, 

som har den sköna 8-12 vakten, innebar att kliva upp utvilad i tid till frukost och invänta alla utslitna 

eftersläntrare, något som hon påminner loggskrivare August om då han förvirrad kom upp med 

tröjan både ut och in och bak och fram.  Vardagen fortskred tills 2 tiden då överstyrman Krister hade 

sin extra långa sjukvårdslektion. Han var mitt uppe i en uppslukande anekdot om vikten av 

hjärtkompressoner när Matros Stefan spanade en vikval intill båten. Torbjörn gormade om 

upptäckten och salongen utrymdes inom loppet av 10 sekunder.  

    Förväntan var låg då det enda vi tidigare sett av valar är sprut i horisonten. Till vår förvåning och 

glädje betedde sig valen istället som en förvuxen delfin. Likt dess mindre kusin som vi nu nästan vant 

oss vid så simmade valen längs med båten och gjorde små hopp till och från. Den bytte sida hejvilt 

och ibland kändes det nästan som om den försökte lura oss då vi alla tafatta stod och stirrade ner i 

havet medan den lekfullt hoppade i kapp med båten på motsatt sida.  

Nu när vi alla var upp på däck klarnade en annan lycka med dagen. Solen.   

    Efter en vecka av underställ var det nu shorts och linne som gällde. Alla tog vara på solen men 

många med en fartygsbefälsbok i handen. Efter en tids slappande kände många att det var något som 

fattades.  Blicken började leta, leta efter någonting som kunde fylla det växande tomrummet. 

Bessätningen Iakttog oss driva iväg i apati och tillslut var det tvungna att ge oss det vi hungra efter. 

BREDFOCKEN. Fyra av oss elever klättrade målmedvetna upp i masten för att avbeslå seglet. Väl i 

riggen skymtades ett gäng delfiner simmande mot fören. 15 meter upp i masten gav oss en helt ny 

synvinkel. Detta märkte alla ombord då Jessikas euforiska skrik spreds långa vägar.  

Dagen var ok. 



 

 

Personallogg:   
Hej. Jag kan bara instämma med ovanstående. Äntligen fick jag se både delfiner och en trolig vikval 

nära båten. Solen har strålat större delen av dagen och havet har varit behagligt lugnt.  

En bra dag på sjön. Vi hoppas på fler liknande innan vi når England. 

Hälsningar Björn 

 
Trolig vikval 



Kerstin, Evelina, Stefan, Amanda och Jessika förbereder bredfocken. 

 

Däcksgastar på väg mot arbete med segelsättning. 



 


