
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2/10 

Elevloggare: Erik & Leia  

Personalloggare:  Lasse 

Position: N42˚07.33’ W9˚21.42’ 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  3/10 Porto 

Väder: Sol och varmt 

 

 

Elevlogg:  
Idag startade vi dagen med ännu en dunder frulle. Direkt efter frullen och städningen (kl: 8.15) 

började vi att förbereda att lägga loss. 9:40 kastade vi loss och begav oss ut på havet, vädret var 

spektakulärt, ca 23 grader och strålande sol men tyvärr ingen vind. När vi kom ut från Vigo så trots 

ingen vind så låg det gammal sjö så det var en del dyningar. Tack vare att solen sken så var alla uppe 

på däck vilket var passande när det började att ses några valblås. Det blev en riktig valspaningsdag då 

vi började att se en del sillval men sedan så hade vi den fantastiska turen att få se värdens största 

djur, en blåval, sedan fortsatte vi att se valar och det var även vikval och sejval. Efter att vi såg blå-

valen så blev Lasse på ett förträffligt humör då han aldrig har sett blåval förut vilket ledde till att han 

ställde in sin sista lektion och hade valspaning i stället. Dagen avslutades med att byssan levererade 

magisk köttfärssås och spaghetti vilket avrundade dagen fint. 

 

Personallogg: 

Oj oj oj, var ska vi börja? Som marinbiolog kan jag bara säga att vi har haft en helt otrolig dag. Vi hade 

planerat att gå nästan rakt västerut från Vigo under dagtid, för att sedan vika av söderut under 

natten. Detta för att få en möjlighet att spana efter valar och delfiner. 

Förmiddagen gav ”endast” några Common dolphins (i och för sig inte så illa), men så fort vi kommit 

en liten bit utanför kusten så dök valarna upp, totalt måste det handlat om 15-20 stora bardvalar! 

Det är otroligt mäktigt att se valblås runtom fartyget, några kom riktigt nära. Det började med sillval, 

världens näst största val, sen kom vikval (den minsta bardvalen) och som pricken över i – BLÅVAL! 

Den kom riktigt nära Älva och var enooooorm, simmade lugnt, gjorde några andningar (blås) för att 

sedan vika ihop sig och visa stjärtfenan för att dyka, vilken syn. Lite senare kom även seival och åtta 

klumpfiskar. Eftermiddagens lektioner övergick från att vara väderlära, till valspaning, vilket visade 

sig vara ett lyckat grepp. Eleverna hade heller inga invändningar       

 



Jag har aldrig under min tid på Älva varit med om något liknande som idag. Visst, tidigare har vi sett 

valar och delfiner under Älvas resor, men aldrig så här mycket. 

Det är svårt att ha det bättre än vad vi har. 

Lasse 

 

Vikval. Det är bara två valarter som har blåshål och ryggfena över ytan samtidigt. Den andra är 

seivalen, men de skilja framför på ryggfenans form. 

 

Vikval som visar blåshålet och barderna (ombildade tänder som de filtrerar med). 



 

Sillval, den näst största valen. Det speciella med sillvalen är att vänster kind är mörk och höger kind är 

ljus. Med lite god vilja kan man skymta den ljusa kinden som ter sig lite turkos i vattnet snett framför 

ryggen. 

 

 
 

Den gigantiska blåvalen. Notera fläckigheten och den oproportionerligt lilla ryggfenan. 

 



 

Blåvalen är en av få valar som visar stjärtfenan när den dyker. 

 

 

Till sist den märkliga klumpfisken som på engelska heter Sunfish. Detta för att man förr i tiden trodde 

att de låg uppe vid ytan och solade sig.  
 

 

 


