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Planerat datum för att segla vidare: 9/2 2016 

Väder: Soligt med växlande molnighet 

 

Elevlogg:  

Hej hopp allesammans! 

Idag hade vi en mycket efterlängtad sovmorgon till kl. 9:30 (!!!!). Vissa andra gick dock upp kl. 08:00 

för att göra yoga på däckshustaket.  Vi behövde fortfarande städa båten dock... suck. Efter 

städningen bjöd Byssan-laget på en fantastisk brunch som vi alla avnjöt med lite jazzmusik i 

bakgrunden. Lektionerna började kl. 12:00 för vissa och kl. 14:00 för vissa andra. Detta gjorde att vi 

kunde ligga och sola på bryggan i marinan här i Arrecife (och plugga fartygsbefäl och marinbiologi). 

Linda, vår marinbiologilärare, anlände till Lanzarote igår kväll, vilket var väldigt trevligt. Vi har alla 

börjat peppa inför vår hårdbottenundersökning som vi snart ska utföra.  

Staden är väldigt trevlig och mysig med många små båtar i kanalerna. De har även många 

partyaffärer; väldigt användbart för oss då det var ”Carnaval de Arrecife 2016 ’Un carnaval de 

Miedo’” idag, vilket betyder ”Den skrämmande karnevalen” med temat discokarneval! Några i 

klassen körde zumba på eftermiddagen på kajen med en dansande publik. Väldans trevligt! Klockan 

19:00 bjöd Byssan-laget på ännu en fantastisk måltid med tre rätter inspirerade från Marocko och 

Kanarieöarna. Detta har nu lett till att alla sitter med uppknäppta byxor med magarna i vädret. Vi 

tackar även vår kära mattelärare Kerstin för dessa två veckor som hon har tagit hand om oss.  

Nu blir det dock sängdags eftersom vi alla måste upp kl. 06:00 imorgon för att sedan gå på en guidad 

visning under förmiddagen! Yay! God natt alla nattugglor. 

//Paulina 

 



Personallogg:  

Lanzarote  som vi nu besöker, är tillsammans med Fuerteventura de östligaste öarna i den Kanariska 

ögruppen. De är också de två äldsta. För 20 millioner år sedan vällde lavan upp ur sprickzonen som 

uppstod då Amerika och Europa/Afrika gled ifrån varandra, och de två öarna bildades. Sedan 

vandrade vulkanismen vidare västerut och sprutade upp nya öar ur havet, medan Lanzarote och 

Fuerteventura så sakta började eroderas ner igen. Därför är de nu de två lägsta öarna i arkipelagen: 

Passadmolnen glider ostörda över och släpper inte ifrån sig något regn som de gör över de nyare, 

högre öarna. Alltså har vi här en ökenartad och mycket speciell natur.  

Den utplattade topologin präglar också staden Arrecife. Här finns ett kustlandskap av låga skär och 

vidsträckta tidvattenbassänger med speciell flora och fauna. Det är i det området våra elever skall få 

göra en guidad exkursion i morgon, med en kanarisk forskare som doktorerat på just denna biotop. 

En annan följd av att inte kusten stupar lika tvärbrant som på de västligare öarna, är att vi här har en 

mycket skyddad, naturlig hamn, Puerto Naos. Den var tidigare för grund för Älva att gå in i, men nu 

har man muddrat till fem meters djup och anlagt en stor marina längst in. Där ligger vi förtöjda nu, 

vid ”superyacht-pontonen”. 

 

 Melanie Symes, som basar över marinan, tycker det är jätteroligt att ta emot ett svenskt skolfartyg 

fyllt med marinbiologi-elever som omväxling till superyachterna. Så liksom förra året hjälper hon oss 

på alla sätt med kontakter och arrangemang. Det är tack vare henne vi kan göra morgondagens 

exkursion. 

Härifrån går vi en bit norrut för att ankra i naturreservatet La Graciosa. Sedan för fulla segel till de 

västligaste öarna, där vulkanerna fortfarande är aktiva…  Äventyret går vidare. 

Hälsningar från kapten Sören 

 


