
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 13/4-2019 

Elevloggare: Andreas  

Personalloggare: Magnus Skeppare 

Position: N51°14,5 / W003°49,1 @ kl. 01:10 LT 

Segelsättning: Ingen 

Fart: 3 knop 

Kurs: Varierande kurser  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  15:00 den 14/4 2019 

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder:   

Elevlogg:  
Hej alla nyfikna läsare. Dagen började enligt schemat med frukost klockan 07:15 och var god som 

vanligt. Vi har många hjältar om bord som tar andras pass när någon ligger nere i hytten och mår 

dåligt. Vi ställer upp för varandra och inte ett ända pass har varit tomt.  

Vågorna fortsatte rulla in under dagen och det var rejält gungigt länge. Till lunch åt vi lax och potatis 

och det var riktigt smarrigt. Mycket viktigt att hela tiden fylla på med mat för att orka bättre. Första 

tippset vi fick av besättningen var att äta knäckebröd för att må bra. Nu har vi även fått höra att 

Mariekex ska vara bra, så nu får vi nog fylla på med Mariekex när vi kommer fram till Cardiff. 

Vi har fortfarande inte fått upp något segel ännu utan går för motor. Däremot så mår de flesta bättre 

idag men många föredrar fortfarande hytten. Till middag åt vi en värmande och god soppa.  

Nu måste jag smita för nu är det dags att fortsätta på vårt Marvel-maraton. Dagens film är Iron-Man 

2. Skepp o hoj! 



 

 

 

 

 

Personallogg: 
Hej alla! Detta är skepparen som skriver lite. Jag ersätter den ordinarie skeppare Sören under denna 

seglats fram tills i början av maj. Vanligtvis så arbetar jag på ett familjeägt Offshorerederi och 

mönstra av ett fartyg i Aberdeen samtidigt som eleverna kom ombord på T/S Älva. Vi skall försöka få 

till en gruppbild av besättningen i Cardiff.  

Till Cardiff är vi välkomna en timme senare än planerat för att det eventuellt skall slussa ut ett par 

andra fartyg då vi anmält vår ankomst. Det är grunt och lite trångt om djupt vatten utanför slussen 

till hamnen så vi kommer att avvakta lite längre ut.  

Vi har haft ganska fint väder med 11m/s motvind, måttlig sjö (1,5meter) och klar himmel. Vi har inte 

haft möjlighet att hissa segel för att vind och sjö har kommit från fel håll. Nu klockan 01:10 ankrade vi 

på position N51°14,5 / W003°49,1 och de som är vakna verkar ha det mysigt.  

Med vänliga hälsningar 

Magnus Möller 

 


