
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 13 januari 2022 

Elevloggare: Emma Barnard & Lo Forslund 

Personalloggare:  Magister Viktor 

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife 

Planerat datum för att segla vidare: 14/1-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife 17/1-22 

Väder: Fantastiskt väder med sol 

 

 

 

Elevlogg:  
Idag var ingen vanlig dag då det var utflykt till Teide. Men först var det frukost och städning som 

vanligt innan vi hade resans första lektion med Viktor i engelska innan vi tog bussen från hamnen upp 

mot Teide. Under bussresan stannade vi vid ett flertal utsiktsplatser med fantastiska vyer. Ungefär 

halvvägs stannade vi en längre stund för att äta vår medhavda lunch. 

Efter två timmar var vi uppe på + 2000 meters höjd där vi började vår vandring. Vi rundade Roques 

de Garcia under vår vandring som varade i drygt två timmar, det var otroligt fint men lite kämpigt då 

det var en hel del uppför och på hög höjd med mindre syre. 

Efter vandringen så gick vi tillbaka till bussen och åkte mot guidens favoritutsiktsplats för att se solen 

gå ned bakom Teide där vi också åt middag som vi tagit med oss från Älva. Byssalaget hade gjort ett 

fantastiskt jobb med matsäcken som bestod av en baguette med kyckling, tomatsås och diverse 

grönsaker samt en pastasallad. Efter solnedgången åkte vi tillbaka till Älva där vi nu har fritid och 

några förbereder sig för att gå till stan med andra har vakt eller sitter i salongen och pratar/spelar 

spel. 



 

Utsikten halvvägs upp till högsta punkten på vandringen. 

 

Personallogg:  
Hej! 
Jag heter Viktor och är klassens mentor och engelsklärare. Jag ska egentligen inte vara här, eller jag 

skulle egentligen inte varit här nu. Min kollega Lasse som skulle haft första hälften av seglingen fick 

förhinder i sista stund. Jag fick snabbt göra om planeringar och packa en väska med allt man kan 

behöva under en tvåveckors segling. Det var därför en något stressad mentorklass som jag mötte på 

Arlanda. Jag bävade för en flygresa med många passkontroller och covidpasskontroller; tillfällen då 

en klass kan komma ifrån varandra. Men alla farhågor försvann fort och eleverna har skött sig 

exemplariskt och det var därför en något utvilad mentor som klev ombord på Älva.  

Idag har vi haft seglingens första lektion i engelska 7. De elever som inte läser engelska 7 har haft 

andra uppgifter, FB Nav, Fysik eller estetisk verksamhet. I engelskan arbetar eleverna med att skriva 

en vetenskaplig kritisk analys av en bok. Men mer om detta i en annan logg.  

Dagens, bokstavliga, höjdpunkt var en fantastisk resa upp till vulkanen Teide. Vi blev guidade av 

Darío, en mycket kunnig och pedagogisk guide som berättade om Teneriffas geologi och alla olika 

typer av vulkaner vi såg. Han ledde oss även på en kort men krävande vandring på hög höjd där 

klassen visade en fin sammanhållning och hjälpte varandra i den tunna luften och tuffa terrängen. Nu 

har många duschat av sig vulkandamm och smort in sig med after sun. Vissa har lagt sig, andra 

plockar fram spel och te. 

 



 

Utsikten med toppen av Teide på avstånd med snö på. 

 

 

       



 

På vandring runt Roques de García 



 

Paus med utsikt 


