
Logg från Älva  

Datum: 6 December, 2019 

Elevloggare:  Måns 

Personalloggare:  Marko Reponen - Jungman 

Position:  Valle Gran Rey, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: Söndag morgon 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga söndag eftermiddag 

Väder: Växlande, mest soligt och lite blåsigt. 

 

Elevlogg:  

Vad har hänt denna dag? Jovars idag har två enastående elever hållit guidningar i Valle Gran 

Reys vackra dal. I dessa guidningar berättade de om ön La Gomeras historia. Om Fernando 

den yngres grymma styre över ön och Tyskar som sökte fristad från Tjernobyl. Dagen 

avslutades med en enastående trerättersmiddag och en förträfflig nattsnorkling! 

Under conquistadorernas herravälde styrde ”Fernán Pereza den yngre” la Gomera med 

järnhand, han var speciellt grym mot pirater och ursprungsbefolkningen, det gillade inte 

Gomererna! Fernán uppskattade inte sin fru som man ska, utan hade en till dam som han 

inte gift med var. Under ett av många kärleksbesök med denna gomeriska kvinna hade 

kvinnan fått nog av hans fasoner och smitt ränker med en man vid namn Hautacuperche. 

Nästa gång Fernán skulle kärleka lite, stod Hautacuperche och väntade på Férnan. En kort 

strid utbröt och Fernán samt en skål omkom i striden. När tumultet var över gick 

Hautacuperche ut ur huset och höll den trasiga skålen högt upp i handen och skrek ”Nu är 

han död” och Fernán var död. Fullt uppror bröt ut på ön men på grund av conquistadorernas 

militäriska övermakt samt stöd av hela Spaniens flotta blev rebellerna bortjagade till öns 

bergiga mitt. 

Emelie von Högstedt berättade om hur en stor mängd tyskar fick panik efter Tjernobyl 

katastrofen och begav sig till Gomera för att komma långt bort från radioaktiva Europa. 

Tyskarna levde många år i fred och fröjd men allt förändrades när digitaliseringen gick till 

anfall. Den spanska regeringen hade nämligen bestämt sig för att La Gomera skulle ha 

telefonmaster och därmed täckning över hela ön. Detta kunde inte de teknologi-rädda 

tyskarna tillåta, så de förstörde alla telefonmaster. Så fort en ny telefonmast installerades 

blev den förstörd inom närmaste månaderna. Spanjorerna klurade lite på det här och kom 

på den mest genialiska idé, tänk om telefonmasten rör på sig snabbare än vad Tyskarna kan! 



De svetsade ihop telefonmaster på bilar och körde runt tjugofyra sju med dessa 

strålpinnebilar och de långsamma tyskarna hann inte förstöra dem! 

 

Efter dessa underbara guidningar blev det en storslagen trerättersmiddag! Till förrätt fick vi 

god pizza (delvis gjord på gröten från igår) och till huvudrätt fick vi ett slags risotto med lite 

kyckling. Efterrätten bestod av en härlig vaniljglass med kladdkaka och sylt. Jag skulle vilja 

sammanfatta middagen såsom vår kära kapten ”Förrätten var en fullträff och efterrätten var 

mycket god”. Men än var dagen inte slut, för vi skulle ha mer kul! Som grädden på moset fick 

vi en oerhört trevlig nattsnorkling, har jag hört, för jag var inte med eftersom jag behövde 

skriva denna fina logg åt éeer. Men tack vare mina karater, kan ni se bilder nedan. 

 

Personallogg:  
 

Halloj från varma Spanien!  

Under de senaste dagarna har det varit lite sämre väder här nere, endast 18 grader med moln och 

lite småregn. Hur hemskt som helst! Under dagen har eleverna haft en del guidningar på stan medan 

vi i besättningen jobbat med varierade uppgifter ombord.  Byssalaget har levererat rejält under 

dagen med en väldigt go laxbit till lunch! Senare mot kvällen har vi även haft en temamiddag då vi 

fick trerätters! Lyxigt! Ikväll var mitt bord utklädd till snorklare men varje bord hade ett eget tema. 

Väldigt trevlig kväll med go mat o goa folk! 

Ha det bra i varma Sverige! 

Marko Reponen – Jungman 





 


