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Fart:  

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn  

Väder:  

Elevlogg:  
Tjini! Idag vaknade vi upp till ännu en smått molnig morgon i Cherbourg. Den ursprungliga planen var 
ju att åka vidare idag men på grund av det usla vädret som härjar på Biscaya kommer vi behöva vänta 
någon dag till. Vi alla håller för fullt på att dela ut och sammanställa våra enkäter men har upptäckt 
att det är något enormt svårt att kommunicera med fransmännen då de helt enkelt inte är 
stjärnskott på att prata engelska, och detsamma gällande oss elever och vår franska. Idag har det 
annars inte varit en så händelserik dag. Vi har lärt oss läsa lite sjökort och analyserat vår D day-guides 
retorik. Igår kväll var det en av Cherbourgs mest händelserika kvällar på året. Det var en konsert på 
torget precis här intill som vi trevligt nog också fick ta del av. Människorna här är jättetrevliga och 
jättenyfikna på oss elever och Älva. Det ser just nu ut som så att vi ska försöka ta oss vidare från 
Cherbourg på måndag så vi börjar redan nu förbereda oss inför Biscaya för att inte få en lika oväntad, 
dramatisk och traumatisk upplevelse som vi fick på Engelska kanalen. Ikväll har vi ledigt och själv ska 
jag ut på stan och äta något riktigt franskt till middag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Personallogg:   
 

Efter sedvanlig frukost och städning av hela fartyget, började besättningen med 

navigationsundervisning. 

 Idag lyckades vi mellan vind och regnskurar få vårt nylagade storsegel på plats. Stefan och jag 

provianterade på Carrefour så att vi inte behöver svälta under seglatsen mot Spanien. Vi fyllde 8 

stora kundvagnar med proviant och det räcker för att mätta 44 personer. 

Vår avgång skulle skett idag, men på grund av annalkande oväder över Biscaya avvaktar vi och följer 

prognosen ständigt. Reseplanering upptar en stor del av vårt arbete. Det är inte alltid så att vi 

kommer dit vi ska på rätt tid. Ibland kan det bli en oplanerad hamn på seglatsen, men så småningom 

hamnar vi rätt. 

Det är trevligt att se våra elever stå och prata med ”Cherbourg bor” som visar stort intresse för vår 

verksamhet och vårt vackra segelfartyg. 

Eleverna tittar på film och vi tar nog en promenad. 

Hälsningar! 

Robban och Stefan 

 

  

 


