
Logg från Älva  

Datum: 16/12 - 14 

Elevloggare:  Ebba och Jesper J 

Personalloggare: Lasse 

Position:  Teneriffa Santa Cruz 

Segelsättning:  

Fart: 

Kurs:  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  

Planerat datum för att segla vidare:  

Väder:  Sol och moln 22 grader 

Elevlogg:  

Hej alla föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, syskon, kusiner, sysslingar, husdjur och övriga! 

Dagen har till mesta dels bestått av en guidad utflykt upp till Spaniens högsta topp, det vulkaniska 

berget Teide. Bussen gick 09.00 och vi var tillbaka vid Älva cirka 15.30.  

Till kvällen var det avslutningsmiddag på båten med allihopa, middagen bestod av Pauls supergoda 

chili con carne och till efterrätt blev det pannacotta med bär. 

Imorgon väntar STORSTÄDNING av alla utrymmen, det beräknas ta hela dagen och när allt är rent 

och packat så får alla en peng att gå ut och äta för. Nu räknar vi timmarna tills flyget går, Sverige 

snart kommer vi. 

Xoxo 

Älvas jungmän 
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Personallogg:   

 

Hej igen 

Detta blir min sista logg för den här resan. Dagen har bestått i ett besök på Teide, Spaniens högsta 

berg, 3718 meter högt. Vi åkte från ett regnigt Santa Cruz genom flera klimatzoner upp till Teide. På 

ca 2000 meters höjd kom vi upp ovanför molnen och här utbredde sig ett fantastiskt landskap (se 

bild), ökenlikt med endast enstaka buskar. Eftersom Kanarieöarna ligger ganska isolerade ute i 

Atlanten finns här många endemiska arter (arter som bara finns här). En av dessa är blåfinken (se 

bild, en hona) som bara finns på höga höjder på Teneriffa och Gran Canaria, och ingen annanstans i 

hela världen. Några elever hade guidningar här uppe, bl.a. passande nog om just blåfinken. Teide är 

en ”sovande” vulkan, men många forskare befarar att ett utbrott kan ske inom något hundratal år. 

Vi har på denna resa upplevt väldigt mycket tillsammans, eleverna har lärt sig mycket om livet 

ombord, och inte minst hur de själva fungerar. Ett speciellt tack till besättningen, inkl kocken Paul för 

att ni varit så fantastiska. 

Dagens kluring: ”Train-lumber” 

Lasse 


