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Elevlogg: Tjena! Liam och Ludde G från MT13 här,  

Idag så började dagen med våra dagliga rutiner (städning, frukost) följt av en buss tur till en stad 

uppe i bergen som heter Ronda där vi började med att äta vår pastasallad i en park med en vacker 

utsikt över berg och vingårdar. Därefter fick vi en guidad tur av Josè som visade oss stadens historiska 

byggnader såsom världens äldsta tjurfäktningsarena som byggdes i början av 1700 talet och används 

än idag. Denna arena har plats för upp till 5500 personer. Det finns även ett museum och 

souvenirbutik där.  Sedan visade han oss ett ”spa” från 1310 talet där vi såg en film om byggnaden 

som visade hur den fungerade, T.ex. hur de ledde vatten till badet och värmde upp det. 

När vi kom hem så var det dags att förbereda avfärd. Vi tog in landgången, enklade(tog bort för 

tamparna så vi kunde få ut fören utan att glida iväg) och fendrade av mot kajen. Till sist hissade vi 

upp ribben i dävertarna i aktern. Sedan satte vi kurs mot Ceuta. 



  skepp & hoj landkrabbor. 

 

Personallogg:			
När våra glada och duktiga elever kommit tillbaka från sitt studiebesök i Ronda, gjorde vi klart det 

sista ombord, och avgick Malaga klockan 17.10. Väl ute ur hamnen satte vi, som eleverna redan 

skrivit, kurs mot Ceuta, som är en liten spansk enklav i norra Marocko. Dit är det bara 68 nautiska 

mil, så vi anpassar farten för att vara framme i morgon bitti. 

Vädret är lugnt med lite lätt motvind, och nästan ingen sjö, så med andra ord inte några  

seglingsföhållanden så vi går för maskin. 

Under kvällen fick vi ett pan-meddelande om en försvunnen gummibåt med en person ombord i 

närheten av vår position, så vi höll (som alltid) skarp utkik. Som tur var kom båten till rätta så 

småningom med välbevarad besättningsman. Så nu är allt frid och fröjd. 

 

Mattias 

Befälhavare 

 

		


