
Logg	från	A� lva	 

Datum: 10/3 -15   

Elevloggare:  Sanna Svanberg Risberg & Malin Walker Svalling 

Personalloggare:  Sara Wedefelt 

Position: Välf förtöjda i marinan i Agadir 

Planerat datum för att segla vidare: Fredag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Arrecife på måndag 

Väder: Soligt, ca 24 grader 

Elevlogg:  

Det var en seg startad morgon här på båten. Det börjar märkas att vi har vakter på nätterna nu. Men 

det är inget som påverkar humöret ombord. Idag fick vi mycket trevligt sällskap strax efter frukost då 

en halv klass från en fransk skola i staden kom och hälsade på. Alla i klassen fick i uppdrag att visa 

dem runt på båten och lära oss om deras kultur. Det var spännande att träffa ungdomar i vår egen 

ålder! Sedan var det deras tur att visa oss runt. Deras klass tog med oss ut på en utflykt upp på ett 

berg vid hamnen. Från toppen på berget såg man hela den två mil långa stranden och hela den 

vackra staden Agadir. Vi återvände till Älva ganska trötta från mycket sol och vandring. Vi bjöd dem 

på svensk lunch på båten, köttbullar lingonsylt och gräddsås. På eftermiddagen valde många att äta 

middag iand.  Till de som var kvar bjöds det en god fisk-tacos till middag! Det var Vaktlag 3:s sista 

måltid till oss!  Hela besättningen vill tacka Gustav, Annika, Ludvig, Erik A, Lisa, Maya och Lucas W för 

en otroligt bra matvecka! Det kommer bli svårt att toppa deras suveräna rätter till oss!   

Det verkar som att alla prioriterar sömn vid det här laget. Det börjar bli tyst ombord nu, vi ska upp 

tidigt imorgon för att åka till Marrakech!   

Personallogg:   
Nu är vi äntligen i det vackra landet Marocko och i staden jag uppskattar väldigt mycket, Agadir. 

Denna gång är det med en klass jag seglat med tidigare och om jag inte redan tyckte det var 

fantastiskt kul förra gången så tycker jag det är ännu roligare denna segling. De vet redan alla rutiner 

sen innan och allt går som en dans på rosor. 

Idag så har vi ägnat oss åt det ganska vanliga arbetet ombord, nämligen vaska utsidan. Vi hann även 

med att börja slipa de fläckar som behövde slipas. Arbetet går på bra på däck och till hjälp har vi 

värme och sol. Äntligen säger jag som tycker det har varit riktigt kallt här nere runt dessa 

breddgrader.  

Kvällen till ända avslutade vi med en visit på den fantastiska glassbaren, något som alltid besöks av 

besättningen i denna hamn. Sedan blev det en sväng på stan med sång och musik längst 

strandpromenaden och en liten shoppingrunda i en av alla shoppar. En helt nöjd lättmatros checkar 

ut. 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 



Besättningen ombord i Älva mars 2015: 
 

                          Sören Engzell      Krister Stark       Stefan Alvå       Petra Nyberg 

                                     Victor Ottosson     Viktor Albinsson      Sara Wedefeld 

 

 

 


