
Logg från Älva  

Datum: 2017-12-16  

Elevloggare:  Fabian Classon, Sven Keck 

Personalloggare:  Ola Håkansson 

Position:  Förtöjda i Tazacorte, La Palma 

Planerat datum för att segla vidare: 17/12 kl 16.00 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife på kvällen den 18/12 

Väder: Mestadels sol och varmt 

 

Elevlogg:  
Dagen började klockan 09:00 med att vi satte oss i en buss för en guidad tur runt La Palma, med 

speciellt fokus på lagerblads”regnskogen” som finns på ön. Turen började med att guiden tog oss till 

några utkiksplatser där vi fick en bra överblick av bland annat La Palmas huvudstad Santa Cruz de La 

Palma. Efter detta besökte vi en vacker kyrka, där vi även stannade för en kaffepaus. Sen så fortsatte 

vi vidare in på ön till en dal där det var som en regnskog, vi vandrade lite inne i dalen tills vi kom till 

ett känt vattenfall där vi stannade i några minuter för att ta bilder. En stor majoritet av ön bestod av 

odlingar olika slags odlingar, (bananer, avokado, mango etc.) som vi hade nöjet att ta en promenad 

genom. Efter det så stod en promenad bland La Palmas vackra bergstoppar på schemat där vi bland 

annat möte en väldigt nyfiken korp som fångade uppmärksamheten av hela gruppen.  Sen avslutade 

vi vår busstur med en tur runt några av La Palmas vackra städer.  Efter det avslutade vi med en lugn 

kväll på skeppet.  

- Fabian Classon och Sven Keck 

 

Personallogg:  
Idag hade vi en fantastisk tur med vår guide Conny. La Palma är hennes hemö och hon visade oss 

dess bästa sidor i ett väldigt vackert väder. Vi besökte en tempererad regnskog med stor 

luftfuktighet, skarpa raviner, lianer och vattenfall.  Våra elever blev mäkta populära bland de 

endemiska kanariska bofinkarna, som glatt åt de brödsmulor som eleverna slängde till dem. Under 

dagen besökte vi även kyrkan Las Nieves och lärde oss mycket om de katolska traditionerna på 

Kanarieöarna. Bananplantager var en stor del av öns östra sida. Vi vandrade genom ett hav av 

bananplantor och fick lära oss hur bananerna hade lyft en del av befolkningen ur fattigdom och nu 

var en viktig exportvara på La Palma. Nationalparken uppe i bergen dominerades starkt av tallskog 

och många av eleverna jämförde naturen där med Klippiga bergen och filmen Avatar. Även här fick 

ett par fåglar stå i fokus ett tag, vi hade med oss ett par nyfikna korpar under hela vandringen. Några 

elever bestämde sig för att återbesöka ön och ge sig ut på vandring i den vackra nationalparken.  



Nu är vi åter på Älva och eleverna förbereder sig inför VHF-provet i morgon.  Vi lägger oss trötta men 

nöjda med dagen. 

- Ola Håkansson, lärare 

 



 

  

 

 



 

 
Kväll i Tazacorte. Pluggstuga på bryggdäck. 

 

 

 

 

 


