
Logg från Älva  

Datum: 19/01/15  

Elevloggare:  Julia heijde  

Personalloggare:  Stefan Alvå 

Position:  Marina Agadir 

Segelsättning: Ingen  

Fart:  Ingen 

Kurs: Ingen 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Ingen 

Planerat datum för att segla vidare:  Imorgon 

Väder:  Växlande molnighet 20 grader varmt blåsigt 20m/s 

 

Elevlogg:  

Idag har vart en händelserik dag, vi vaknade vid sju som vanligt, åt frukost och 

gjorde den dagliga städningen. Sen så fick vi besök av en fransk skola som ligger 

här i Agadir. Vi visade de runt på båten och sedan så bjöd vi dom på svensk fika. 

Efter det så begav vi oss ut på en timmes promenad upp till deras skola. Under 

promenaden så fick vi veta mycket om den marockanska kulturen och hur det är 

att vara en ungdom i Agadir. Vi fick många nya kontakter och häftiga samtal. I 

skolan visade de oss deras klassrum och hur det funkar i en marockansk skola. 

Det var både likt och olikt skolan i Sverige. Efter rundvandringen så bjöd de oss 

på en typisk marockansk maträtt som heter tadjin. Det är en maträtt som 

serveras och tillagas i en lergryta. Tadjin består av kött, och grönsaker som på 

marockanskt sätt tillagas över en eld. Väldigt trevlig och god lunch!  

 



 

 

Sen när vi kom hem så låg vi och njöt av den sköna solen, efter det så fick vi en god middag som blev 

ett perfekt avslut på dagen.   



 

Personallogg:   
 

Idag har vi i besättningen till stor del varit ensamma ombord och vi har fortsatt med underhållet av 

fartyget, målat skrovet och efterdragit det nya pertnätet under peket. Vi har också passat på att 

genomgå några övningar och gått igenom våra överlevnadsdräkter och flytvästar.  När arbetsdagen 

närmade sitt slut och alla elever kommit ”hem” igen så gick några av oss i besättningen över till sky 

lounge spa som ligger bara några få meter akter om oss för lite massage och bad. Resten av 

besättningen stannade ombord och njöt av sista kvällen här i Marocko. Nu nalkas det film i salongen 

med en pingvin som dansar…  

 

 

Besättningen på topp som vanligt! 


