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Dagens logg 

Elevlogg: 

Idag har varit en vandringens dag. Den inleddes, efter vanlig purrning och frukost, med att bussen 

klockan 9 ställde sig på piren och väntade. Med bussen kom även vår käre gamle vän Connie från La 

Palma, som var inbokad att guida oss även här på Gomera. Efter en bussresa upp genom byn och 

vidare upp i en av öns många djupa raviner så nådde vi efter ett tag nationalparken som täcker en 

stor del av den centrala ön. Vårt första stopp här blev en av de bäst bevarade lagerträdsskogarna i 

världen. Det var en fantastisk vacker plats med sval och fuktig luft, en välkommen variation! Träden 

växte tätt och var täckta med grön mossa, och på marken växte både bekanta växter och sådana vi 

aldrig sett förut. Nästa korta vandring blev upp till öns högsta punkt som är plats åt många historier 

kring den infödda befolkningen, med både kärlekshistorier och självmord. Efter en lunch vid stranden 

i en mysig småstad så bar det iväg till en annan av öns högre punkter, som befinner sig precis ovanför 

staden där vi ligger. Därifrån gick de av oss som orkade och inte hade några skavanker på fötter eller 

knän hela den långa backen ner genom dalen ner till Älva, på små slingrande stigar bland buskar och 

stup. Nu är det en vad som ni hemma i Sverige skulle som en varm julikväll och många av oss sitter 

och äter mat och glass på uteserveringarna i staden, medans några vänliga själar står i byssan och 

bakar kardemummabullar. Det luktar fantastiskt! 

Hälsar: Jonathan 



 

Besättningslogg: 

Gomera är verkligen utsikternas ö. Den domineras av gröna långa dalgångar och mäktiga toppar med 

branta stup. Mer än en gång under dagen har vi mötts av svindlande utsikt när vi spejat ned över 

dalgångarna. Gomera är en variationsrik ö som vid kusten är ganska torr medan mitten av ön 

domineras av frodiga lagerbladssskogar på hög höjd. Den höga höjden bidrar till att området håller 

sig fuktigt när molnen drar in över trädtopparna. Här hördes en hel del bekanta fågelläten under vår 

vandring, fåglar som snart förgyller morgnarna även i Sverige när de åter flyttar norrut. Från öns 

mittpunkt utgår ett antal raviner /dalgångar som sträcker sig ut mot kusten. För att ta sig från en by 

till en annan måste man därför alltid ta sig till öns mittpunkt, innan en ny dalgång kan väljas och man 

till slut når byn nere vid havet. Efter att ha sett även den södra sidan av ön lämnades sedan vi som 

ville och var friska ca 700 meter ovan Valle gran rey varefter en mäktig promenad på slingrande 

serpentinstigar tog sin början. Vår guide, Connie, var väldigt imponerad av gruppen som hon tyckte 

var uppmärksam, positiv och ställde många frågor. Nu luktar den nybakade bullar från byssan, jag 

tror minsann att Olivia och Amanda är i farten. Bäst att ta en plats i kön. 

Svindlande hälsningar: Ola 


