
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 27/10 

Elevloggare: Emma  

Personalloggare:  Jan 

Position: Förtöjda i Marina Smir, Marocko 

Planerat datum för att segla vidare: 28/10 på kvällen 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/11, Cascais 20 km väster om Lissabon 

Väder:  Sol, men fuktig svalka på kvällen 

 

 

Elevlogg:  
Hejsan svejsan Emma här! 

Idag var vi på vänskolan i Tanger, bussen avgick klockan 08:00 från marinan så frukosten servades 

kl 07. Bussresan tog ungefär 1.5h och under vägens gång såg vi en kamel, massa lösa getter, får, 

kossor och hästar. Det var väldigt fint med alla berg och att se skillnaden i städer och hur det var ute 

på landet. När vi väl kom fram till skolan så mötte vi Nabil som var vår guide och även historielärare 

på skolan. Vi fick se hans klassrum innan vi fick en tour på skolan och den var väldigt fin men ganska 

liten ca 400–500 elever från grundskola och gymnasium tillsammans. Efter vår rundtur så fick vi 

chans att intervjua elever och lärare och samla in enkäter till våra undersökningar vilket var väldigt 

roligt, många var väldigt nyfikna och ställde många frågor. 

Efter detta gick vi mot lunchen, vi åt på en lokal restaurang där Nabil brukade äta, vi åt Tagine (tror 

det stavas så) det är typ deras nationalrätt. Maten var i 3 omgångar, först en sallad med tomat, avo-

kado, nötter och någon yoghurt. Huvudrätten var kyckling men lite morötter, haricot verts och stekt 

lök samt bröd och efterrätten var fruktsallad. Det var blandade åsikter kring maten och de flesta 

gillade medan vissa tyckte den var lite söt, udda konsistens men overall så var det roligt att prova 

något nytt. Vi gick från restaurangen mot ”Medina”, motsvarigheten till gamla stan. Nabil berättade 

att man ska vara street safe och tänka på att bilarna inte alltid stannar även fast det är ett övergångs-

ställe vilket är lite udda men även att man ska tänka på att ej ha plånböcker uppe och telefonen i 

väskan eller framfickan.  

Vi gick till en synagoga som byggdes i slutet på 1800-talet och den var väldigt fin, vi såg även franska 

ambassaden där det stod vakter med automatvapen. Nabil lämnade oss för att gå tillbaka till skolan 

men två av hans kollegor följde oss ner till bussen, den kom till ett fint torg vid vattnet. Det var 

väldigt fina hus men blåste dock en hel del. Vi hoppade på bussen och på hemvägen hade några hög 

musik och satt och sjöng, medan andra vilade eller läste boken ”Kalla det vad fan du vill”. När vi var 

framme vid båten så var det dags för middag vilket var köttfärssås och spaghetti, väldigt gott. Efter 



middagen så gick många till vårt lokala wifi café och sammanställde enkäter inför redovisningen 

medan jag, Melker, Romina och Tove stod och diskade efter maten eftersom vi är byssan, det var ca 

32 grader i byssan så efter det mötte vi upp några vid cafét och gick mot stranden för att ta ett 

kvällsdopp. Vattnet var svalkade men det var väldigt skönt. Nu sitter alla och tar det lugnt på båten, 

vissa har vakt, andra spelar poker medan resterande umgås eller sover.  

Imorgon ska vi till Chefchauen eller den ”blå staden” så det ska bli väldigt spännande innan vi lägger 

ut mot Lissabon vid 19. Hoppas ni har det bra där hemma, tack för mig      

       

Personallogg: 

 
Det är kväll. Marinan tycks börja leva upp ju närmare helgen vi kommer. Barn springer omkring, 

katter blänger, vårt favoritcafé (som har Internet som går allt långsammare ju fler vi är som samlas 

där) är ganska fullt - många gäster kommer från Älva och hoppas få lite nätkontakt. De som jobbar på 

caféet ”Extrablatt” verkar inte jätteivriga att tjäna pengar eller sälja något så de flesta av oss tillåts 

sitta där med våra datorer utan att ha beställt något. Sover ägarna? Jag vet inte, men vi kanske inte 

bryr oss jättemycket!  

Idag blev vi hämtade kl 8.00 med den abonnerade bussen. Vi styr mot Tanger ungefär en och en halv-

timmes bussresa härifrån. Det slår oss hur välhållen vägen ju är. Inte en enda bula i asfalten! Gräs-

refugen som skiljer bilarna åt är fantastiskt slimmad, välklippt och grön. Var 150:nde meter eller så 

står minst tre Marockoflaggor givakt för oss som reser förbi. Någon (var det Leo?) räknar till 542 

flaggor mellan Tanger och Smir när vi åker tillbaka senare på dagen. Väl framme i Tanger styr vi fram 

till skolan som ligger ganska centralt i stan, med egen grindvakt och säkerhet. Vår chaufför och med-

hjälpare får inte komma med in utan får vänta i bussen. 

Nabil som är historie- och engelsklärare och ansvarar för internationella skolutbyten visar oss runt. 

Snart sitter våra elever parkerade på bänkar runtom i skolområdets parkliknande miljö tillsammans 

med marockanska elever och diskuterar allt ifrån kriminalitet och informella dejtingregler till attity-

der till alkohol/droger och ungdomsliv. Våra vänner fyller i sina svarsformulär eller deltar i intervjuer 

medan våra elever flitigt antecknar. Överlag en intressant förmiddag innan Nabil med vänner guidar 

oss till en marockansk restaurang där vi äter en massiv marockansk fyrarätters lunch.  

När vi är klara tar oss Nabil runt i Medinan. Vi går in på en av Tangers sjutton synagogor. Det kanske 

ni inte visste – att det finns så många! Inte ens marockaner känner enligt Nabil till att det finns så 

pass många religiösa judar här i Marocko. 

Nu har vi ätit middag, gitarrer plockas fram och kortlekar rasslar! Dags för lite avkoppling och nöjen. 

Imorgon ska vi ut tidigt igen till en bergsby som heter Chefchauen. Bussen ska vara här 8.00. Ni får 

läsa om det imorgon! 

Gokväll! önskar Janne 



 
 



  
 

 



 

 





 



 



 


