
Logg från Älva  

Datum:  13 december 2019 

Elevloggare:  Andrée och  Maya  

Personalloggare:  Benke 

Position:  Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare:   Söndag förmiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn:   Las Palmas måndag middag 

Väder:   Soligt och nordlig vind 

 

Elevlogg:  
Nattens höga vågor hade satt sitt spår i oss elever och en varm känsla uppenbarades inom våra 

kroppar när vi såg vår destination kallad Arrecife. Arrecife är Lanzarotes huvudstad och en riktig 

turistfälla. Dagen började med en snabb frukost som för många avbröts mitt i en tugga av gröten för 

att istället hjälpa till med att lägga till vår skonare på en mycket liten fritidsbåtsbrygga där små 

knapar ska hålla oss fast under den milda natten. Efter den snabba och stilfyllda tilläggningen av 

Sören så väntades en trevlig och inte alls upprepande morgonstädning oss alla. Eftersom vi har varit 

till sjöss i tre dygn hade så fanns det mer salt på Älva än vad de finns i hela Döda havet. Ett drag med 

en trasa på relingen hade räckt till fem kilo inlagd sill.  

En fin dag av guidningar runt på hela ön väntade oss. Bussen var bokad och redo och vi reste härifrån 

hamnen runt tiotiden. Vi åkte då först till en vulkankrater vid namn Montaña Blanca som formades 

under 1730-talet och ger en synvinkel in i det karga och oförlåtande klimat som de människor som 

bebodde ön redan då fick utstå. Därefter satte vi en kurs mot Lago Verde, vilket betyder den gröna 

lagunen. Den har fått sitt namn efter den färg som vattnet har. Det är en endemisk alg och en hög 

koncentration av sulfat som ger lagunen dess speciella färg. En underbar syn och minst lika underbart 

var också nästa stopp på vår guidning. Los Hervidos som betyder ”koka” på spanskt språk. Vattnet 

slår mot de vassa klipporna och ger en illusion om att vattnet faktiskt kokar. Stora grottor har 

eroderats ut från det lösa basalt som vi just nu stod på. Sist men inte minst kom vi också till en 

mycket speciell plats som håller ett stort värde i kulturhistoria och också för dem som gillar salt på 

maten. En plats där havssalt utvinns och förr i världen över tvåtusen arbetare skaffade sitt dagliga 

bröd. Vatten pumpas upp i grunda bassänger som gradvis blir mindre och sedan gör solen jobbet 

med att få fram självaste saltet ur vattnet. Vattnet som binds av en vätebindning bryts och det 

avdunstar. Kvar blir det havssalt som vi alla känner till.  

Väl tillbaka på vår båt så stod vi inför en lång rad av olika lektioner bland annat bestående av 

marinbiologi och rapportskrivning. Efter en kort paus på sisådär trettio sekunder så började nästa 

lektion i praktiskt VHF-lära. En middag åts antingen iland eller ombord, det hade vi fått välja själva 

och en stor flock av elever vallfärdade till en Burger King som ligger endast hundra meter från vår 

kajplats. Den sista lektionen blev just klar. 20.51. En lång dag kan många tycka men ingenting för en 



juvenil klass av marinbiologer. Flera av oss ska nu bege sig mot det förlovade landet IKEA som finns 

bara över viken. Julmust, köttbullar och pepparkakor kommer att förtäras i mängder och vi kommer 

alla att somna i en ljuv längtan tillbaka till vårt hem. Golf, Oskar, Delta, November, Alpha, Tango, 

Tango, en fin bokstavering som ni kan fundera över.  

”Det är otroligt trevligt ombord”-Andrée Grähs eder loggskrivare (Även Maya) 

 

 

 

Personallogg: Hej 
Jag heter Benke och är maskinist tillika styrman ombord. Vi kom fram till Arrecife Lanzarote i 

förmiddags efter tre dagars segling i en hel del motvind och sjögång men alla ombord tog det bra. Vi 

har gjort en del övningar på bryggan jag tycker eleverna är riktigt duktiga på att lägga ut positioner 

krysspejla ,identifiera fyrar med mera. Det är inte alltid så lätt i sjögång och mörker . Maskinerna  har  

gått som Moraklockor. 

Hälsningar Benke







 

 

 


