
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28 oktober 2022 

Elevloggare: Alma  

Personalloggare:  Felicia & Clara 

Position: På väg mot Lissabon 

Planerat datum för att segla vidare: 28 oktober 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  31 oktober 

Väder: Varmt och dimmigt 

 

 

Elevlogg:  
Hej på er, Alma här! 

Idag har vi haft en mycket rolig dag i Marocko, även vår sista dag här innan vi seglar vidare till 

Lissabon. Klockan 8.00 gick bussen från Marina Smir till Chefchauen (den blåa staden) där vi skulle 

spendera dagen. Med oss hade vi en jättebra reseledare vid namn Omar. Bussresan till Chefchauen 

tog knappt två timmar men vi hade en otrolig utsikt på vägen dit, vi åkte på många smala slingriga 

vägar. När vi till slut kom fram var det många av oss som tog ut marockanska pengar så att vi sedan 

kunde handla från alla marknadsstånd inne i staden. Fram till klockan två gick vi alla runt i staden och 

handlade allt från tavlor, vykort och kläder för låga priser. Byssangänget hade fixat väldigt goda 

mackor som vi hade med oss som matsäck. Staden var väldigt fin, de flesta hus var blåa eller vita, det 

är nog därför den kallas för den blåa staden. Som i de andra städerna vi besökt i Marocko fanns det 

även här många hemlösa katter som var väldigt söta!  

Under bussresan hem var vi väldigt trötta så många passade på att vila ett tag. Vi hade sedan fritid i 

ungefär en timme innan middagen klockan 17:30. Idag fick vi pulled pork med tortillabröd och flera 

goda tillbehör, det var mycket gott! Efter middagen var det dags att lägga loss för att påbörja resan 

mot Lissabon, Portugal. Mitt vaktlag hade ansvar för att ta upp alla fendrar och det gick jättebra. Lite 

senare under kvällen serverade byssan fram kladdkaka vilket var väldigt uppskattat och gott. Nu 

väntar några dagar ute på havet vilket känns väldigt roligt!  

 

Glada hälsningar från Älva och Alma! 



       



 



 

Personallogg:  

Hejsan alla där hemma! Idag var det även dags för äventyr för några av oss i besättningen. Vi, Felicia 

(lättmatros) och Clara (jungman), fick en paus från allt underhållsarbete här ombord och fick hänga 

med eleverna till den blåa staden Chefchauen. Varför den kallas den blåa staden är väl egentligen 

inte ett mysterium då nästan alla byggnader är målade blåa. Men det finns lite olika teorier just 

varför det är målat blått; för att det ska vara blått som himlen, tack vare den stora invandringen av 

judar under andra världskriget, för att få bort mygg eller helt enkelt för att locka turister. Vi föll i alla 

fall för den sistnämnda anledningen. 

Det blev besök i en mattbutik där vi bjöds på det lokala minttet samt prutade till oss både mattor och 

tavlor. Det var spännande att uppleva marknaden som sträckte sig över alla stadens gator. Kändes 

långt ifrån vår skandinaviska välordnade och kanske lite kantiga sätt, här var det fullt av människor, 

liv och färger. Man kunde inte gå en meter utan att bli erbjuden allt från armband till ett giftermål. 

Som tur hade jag (Clara) tagit med mig min kamera så ni där hemma också kan få ta del av dagens 

färgsprakande upplevelser. 



Det märks att eleverna börjar få snurr på livet här ombord. Nu är det knappt att man behöver säga 

till innan fendrarna redan hängts upp efter avgång och trossarna tårtas. Så kul att ha privilegiet att 

segla med LK20 och se dem utvecklas! Men nu är det dags för nya utmaningar då vi sätter vi kurs mot 

Lissabon. I natt är det dags för vaktbyte vilket innebär att alla eleverna byter vakter och byssalag. För 

vissa kommer det innebära byta solnedgångar mot mareld och andra får sätta sina matlagnings-

kunskaper på prov.  

Glada hälsningar från Felicia och Clara! 

Simma lugnt! 
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