
Logg	från	A� lva	

Datum: 09/2 

Elevloggare: Max, Maja 

Personalloggare: Lena 

Position: Agadir 

Segelsättning:  

Fart: 0 knop 

Kurs: - grader 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Väder: Strålande sol hela dagen 

Dagens logg 

Elevlogg: 

 

En solig söndag i Agadir börjar med sovmorgon samt en härlig brunch bestående utav pannkakor, 

bacon, yoghurt och massa andra godsaker. Idag har vi inte haft några lektioner utan vi har haft tid till 

att plugga till fartygsbefälsprovet som vi har imorgon. Detta ledde till att alla gick skilda vägar för att 

studera: vissa gick till stranden, andra satt kvar ombord.  

 

Idag är sista vaktlagsbytet, vilket innebär en stor trerätters middag från byssanlaget. Trots att elen 

gick, kocken var sjuk och råvaror saknades lyckades byssanlaget laga middagen med glans och 

serverade Bruchetta till förrätt, pestopasta med lax filé till huvudrätt och en cheesecake med 

jordgubbar och mangosås till efterrätt. 

 

Imorgon är det som sagt den stora dagen med prov i fartygsbefäl… vi hoppas att alla kommer klara 

provet som en dans! Önska oss lycka till! 

 

 



Besättningslogg: 

God kväll! 

Här på Älva har vi just avnjutit en trerättersmiddag som avslutning på Sextanternas vecka i byssan. 

Det var väldigt gott och jag åt för mycket med magont som följd. Denna dag har eleverna haft egen 

tid för att planera gymnasiearbetsaktiviteter och plugga inför provet i sjömanskap som går av stapeln 

imorgon förmiddag. 

Lugnt tempo idag passade oss alla väl efter den intensiva dag vi hade igår då vi med buss tog oss till 

staden Marrakesh. Vi började dagen med att ta fel på tiden och stod en timme för tidigt på kajen och 

väntade. Detta var inte så populärt bland eleverna. 

Vi hade under hela resan med oss en kunnig och väldigt engagerad guide som berättade om det 

marockanska samhället. Han berättade om satsningar på bostäder som syftar till att få bort slummen 

samt om hur man arbetar för att utveckla utbildnings - och sjukvårdssystem. Bilden i samhället verkar 

vara att kungen är en positiv kraft i denna utveckling. Att landet är en monarki syns överallt då 

kungens porträtt hänger i nästan varje butik och i alla officiella byggnader. I de sistnämnda är det lag 

på att ha monarkens porträtt hängande synligt. Mot bakgrund av de politiska revolter som skett i 

övriga Nordafrika och mellanöstern de senaste åren verkar det vara en effektiv strategi från 

monarkins sida att satsa på frågor som rör dem som har det sämst ställt i samhället.  

Imorgon påbörjar vi resan tillbaka till Kanarieöarna och hoppas att få se lika många delfiner och 

havssköldpaddor som vi fick på vägen hit. 

Mvh 

Lena 

 
 

 


