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Teneriffa, Kanarieöarna



November månad var sen länge planerad för besök av en laddning föräldrar eller två. 
Logistiskt är ju kanarieöarna lätt på så sätt. Vi anlände till Santa Cruz ungefär samtidigt som 
vårt första besök, Bosse och Anita, kom ner. Deras hotell låg i Puerto de la Cruz, en 
bussresa bort från båten. Vi hade några roliga dagar tillsammans och hann med en hel del, 
från sol och bad i hotellpoolen till middag i båten. 

Besök i La 
Laguna, historisk 
stad med stort 
universitet. 

Bosse tar täten, 
fast han vet nog 
inte vart vi är på 
väg..



Botaniska trädgården i Puerto de la Cruz, grundad en gång för att växter 
från världens alla hörn skulle få ”acklimatisera” sig till lokalt klimat så de 
kunde användas här. 



Men det är allt finare 
på Solvändevägen
ändå, Anita! Här 
finns ju inga potatis..



Samma dag som Stenungsunds lärarkår åkte hem så 
landade Blekinges golf-team på ön. Också de bosatte 
sig i Puerto de la Cruz och även på deras hotell sov vi 
över på golv/soffa i ett par dagar. Kul omväxling mot 
båtens kojer. 

Vi var på Loro Parque en dag, en fin djurpark i utkanten 
av ön. Gorillan gillade inte att bli fotad, så inga bilder 
från den dagen. Men vi är fortfarande imponerade av 
delfinshowen, lite mer koordinerat än i verkligheten på 
havet. 



Efter en lång dag med promenader kring 
stan och annat jobbigt hade vi kanske 
förtjänat en go pizza, det åt vi hur som 
helst. Marie kom ihåg restauranten från en 
charterresa nån gång kring mittersta 80-
talet, fortfarande bra pizza!  



Filippa vänster

Martin vänster.

Martin höger.

Filippa höger.

Svart lavasand
på stranden. 



Middag ombord på S/Y Orkestern – Per och Marie 
blev så nöjda med maten så de genast bokade en 
resa till Antigua, när de kommit hem! 



Så var det ju det här 
med den lossnade 
bommen. Efter en 
del funderande 
låstes muttern fast 
vid centrumbulten 
med Locktight, den 
elaka sorten som 
”aldrig” lossnar. Så 
här efteråt i 
skrivande stund kan 
noteras att några 
dygn till sjöss trots 
allt kunde lossa det, 
sisådär halvvägs till 
Cap Verde på 
Atlanten. Men mer 
om det senare. 

Att meka är trots allt 
en fröjd här i solen, 
jämfört med 
snålblåsten i 
Borealis 
småbåtshamn en 
kulen helg om våren, 
höst eller vinter.



Efter att föräldrar hade åkt hemåt roade vi oss med att handla 
på IKEA och inte minst fylla 2,5 kundvagnar på Alcampo
(Spaniens svar på ICA Maxi). Handla gör man med fördel med 
trevliga tyskar från Kalypso, vår grannbåt. Derk och Carmen är 
som de flesta vi möter ute på ett ”ca ett-års varv runt Atlanten”. 
De 2,5 kundvagnarna inkluderade alltså inte den färska maten 
som vi sen handlade i Las Palmas. Allt som alles mat för 
nånstans 800EUR. Rätt saftigt, men både utbudet och priserna 
kommer nu vara klart sämre tills vi når Panama nån gång i April 
2012.  



Varje sjöman bör ju 
vara lite händig med 
tamparna. Kapten F. lär 
sig splitsa 3-slaget rep 
av Erik på S/Y Fulmar. 
Men det nya fallet av 
modern tamp gick vi 
bet på för tillfället, fick 
bli en stilig knop där 
istället. 



Båten sväljer allt i ett nafs och snart hade allt stuvats in. Trots listor 
(of course!) misstänker jag att det finns mycket ätbart som vi inte 
kommer hitta igen på många månader. Nåja, vi har i alla fall mycket 
toapapper, vilket uppskattas av vissa.



Gladan – svenska 
marinens ena skolskepp.

Från masttoppen ser man 
mycket fint. Eftersom 
riggen fingranskats inför 
Atlanten så inga vant, 
stag eller fästen har 
sprickor så har jag 
(Martin) hängt där uppe 
en del. Sömnadsansvarig 
gick igenom alla segel på 
fördäck.

Tysk ihopvikbar dinge.



Så fick vi till slut tid att lacka klart luckorna 
(påbörjat hemma i Februari) och installera 
ett lås på nedgångsluckan som båda kan 
stänga båten i storm och låsa ute 
eventuella inbrottare.  

Månadens citat får bli den oväntat dåliga förloraren 
Maries, när hon tillsammans med Martin förlorat mot 
Filippa och Per i 4-mannavist för andra gången harmset 
proklamerar: ”Men vi är i alla fall mycket bättre på att 
fiska!”


