
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 10-12-22    

Elevloggare: Sofia Engwall & Felix Hillerud 

Personalloggare:  Lars 

Position: Förtöjda Santa Cruz, Teneriffa 

Planerat datum för att segla vidare: 11-12-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  12-12-22 

Väder: Lätt molnighet med delvis sol. Vindstilla och 18 grader.  

 

 

Elevlogg:  
Dagens äventyr blev en vild tur till nationalparken Anaga.  

Efter mätta magar och städad båt begav vi oss mot bussen som skulle ta oss högt upp i bergen. 09.30 

kom transporten och guidningen hade börjat. Innan bussen fick alla en varsin broschyr av Elsa och jag 

som skulle styra och ställa för dagens ändamål. Broschyrerna delade in alla i fem olika grupper med 

hjälp utav en trisskrapning som dolde ett spanskt ord. Det specifika ordet innebar vilken grupp man 

tillhörde.  

Efter ca 45 minuter var vi framme i Cruz de Carmen där vår resa startade. Guiderna från Mbv20 tog 

alla på en vandring i Anagas regnskog. Medan vi gick och njöt av den vackra vyn, hade eleverna en 

poängjakt att tänka på. Efter halva vandringen var det dags för den andra måltiden för dagen. 

Lunchen åts på en fantastisk utsiktsplats och när alla hade ny energi, sattes vi till fots igen.  

På två hela timmar hade vi gått en vandringsled som bjöd på fantastiska växter, jobbiga backar och 

otroliga vyer. Som guiden själv märkte man väl vilka som uppskattar och tycker om att vandra och 

vilka som helst hade velat stanna kvar i hamn. Efter mycket gnäll fick alla 30 minuters ledig tid där de 

kunde gå och köpa glass. Även gavs ett erbjudande om att gå in i en annan vandringsled som var 

mycket kortare. Jag och Elsa var de enda eleverna som tog vår chans medan vi fått den fina tillgången 

att få åka ända upp till fantastiska Anaga. Clara, Morten, Markus och Linda var hack-i-häl.  

Bussresan hem var både trött och spännande. I de kringliga vägarna mötes vi av, rent ut sagt, idioter 

som troligtvis fått sina körkort från flingpaket. I smala kurvor kändes det som om dom gasade lite 

extra tills de insåg hur dom inte fick plats. Då började dom backa, men deras ratt kanske satt fast för 

bilen rullade rakt bakåt = in i vårt körfält. Vi har alltså fått äran att träffa på spanska Formula 1-

förare…  

Tack för oss,  

Sofia och Felix       



 

 

 

 



 

 

Personallogg:  
God kväll! 

Trots dagen till ära (Nobeldagen) har det inte varit något större krut i skutan då eleverna varit på 

utflykt. Tystnaden var i stort sett öronbedövande, vilket råddes bot mot med lite vanligt underhåll 

såsom rostknackning, målning, avloppsrensning, syra däck och annat roligt man kan fördriva tiden 

med en lördag. 

Runt 14-snåret var ordningen återställd då hjorden av elever bordade Älva än en gång, och helt 

plötsligt stod alla stjärnor, ännu en gång, i rad på himlen! 

 

Med önskan om en god kväll! 

Lars  


