
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2021-10-23 

Personalloggare:  Mona 

Elevloggare:  Vendela och Sergey 

Väder:  Växlande molnighet    

Position:  Harbour Rubicon, Lanzarote 

Temperatur:  26 grader 

Beräknad avgång till nästa hamn:  2021-10-24 efter lunch 

 

Elevlogg:  
Hejsan alla därhemma, 

Vendela och Sergey här! Idag har vi varit på utflykt tillsammans med klassen. Morgonen började kl. 

7:15 med en god frukost, mackor med skinka, ost och salami. Plus brownies som några av tjejerna 

bakade igår till Valenthinos ära! Han fyller 18 idag så såklart sjöng vi för honom också! 

Efter frukosten hade vi våra dagliga städrutiner fram tills 8:40 då vi skulle bege oss till bussen mot 

Timanfaya. Bussresan var härlig med en trevlig busschaufför. När vi kom fram var det väldigt kallt 

eftersom vi var högt uppe i bergen för att kolla på vulkaner. Först fick vi känna på jättevarma stenar 

därefter demonstrerade han värmen där han hällde i vatten i bara två meter djupa hål där vi fick se 

hur vattnet förångades på under tre sekunder. Därefter åt vi vår matsäck, en god tonfiskmacka. 

Sedan hoppade vi in i bussen för en guidad tur i månlandskapet av stelnad lava från det stora vulkan-

utbrottet på Lanzarote på 1700-talet. Den smala vägen slingrade sig mellan vulkanerna och bergen 

och vi fick i bussen höra historien om hur vulkanutbrottet drabbade byarna och befolkningen på 

engelska.  Efter den fina guidade turen begav vi oss tillbaka mot kusten och den gröna sjön där vi fick 

se den fina svarta stranden. 

Efter detta var det dags för ett stopp vid Los Hervideros. Där kunde vi se enorma vågor som letade sig 

in i grottor. Hela upplevelsen av utflykten var helt fantastisk! Efter utflykten fick vi egen tid där vi 

jobbade stenhårt med internationell marknadsföring. Efter det stenhårda arbetet valde flera i klassen 

att ta det lugnt på stranden en liten stund, vi var väldigt trötta.  



 

 



Personallogg:  

Hej ni därhemma! 

 

Idag är det Mona vid tangentbordet. En härlig och intressant dag har det varit idag! Vi hade en bokad 

tur till nationalparken Timanfaya som varken Anna eller jag kände oss riktigt säkra på eftersom vi ju 

normalt inte seglar i dessa farvatten – men det blev kanon! Riktigt spännande och intressant att åka 

genom det ödsliga lavalandskapet och med vulkanutbrotten på La Palma i bakhuvudet var det inte 

svårt att förstå vilka enorma krafter som kommer i rörelse…. Extra roligt att eleverna också verkligen 

tog till sig upplevelsen! Dessutom var det behagligt molnigt och t.o.m. lite regn så ingen kände sig 

snuvad på potentiell beachtid ☺ 

Och beach har de ju inte riktigt tid med egentligen ... fast de lyckades klämma in ett par timmar på 

eftermiddagen när solen kom fram allihop (och fröknarna också, får vi väl erkänna) Man kan ju inte 

leva av arbete alena! 

Grupp för grupp har också fått handledning i sitt projekt att undersöka förutsättningarna för lanse-

ring av sina företags produkter på Kanarieöarna. Riktigt roliga projekt – allt från lokalproducerad 

choklad från Vaxholm, Nick’s glass och Söders Sportfiske till mäklartjänster. Inte alltid så lätt och det 

är ju inte meningen ☺ Per aspera ad astra! 

Stämningen i klassen är riktigt på topp och det är roligt att se nya konstellationer bildas. Lite glatt och 

högljutt på kvällarna ombord blir såklart följden men de tystnar snabbt när kapten Stefan ”spänner 

blicken” i dem. 

Imorgon efter lunch är det avgång mot Teneriffa. Vi hoppas och tror på en fin segling med gynn-

samma vindar.  

Hörs imorgon! 

Mona 

 



 

 



 



 

 



 
 


