Logg frå n Alva
Datum: 160314
Elevloggare: Per & Viktor
Personalloggare: Petra
Position: Puerto Vueltas, La Gomera
Väder: Soligt och varmt som attan. Per har bränt näsan lite.. :o(

Elevlogg:
Efter frukost ankom vi till Puerto Vueltas på ön La Gomera.

Förmiddagen gick i ledarskapets tecken med Johari´s fönster som modell och med IDI test. Vi
diskuterade resultaten och efter lunch fortsatte vi med ledarskapsövningar.

Efter det spreds klassen för vinden och hittade på diverse skoj. Några gick till en strand för att
bada, några gick på en lång promenad och några valde att snorkla nedanför det enorma berg
som ligger precis bredvid hamnen.

Personallogg:
Jag bad en kollega att säga tre adjektiv, och precis som jag misstänkte, skulle dessa tre små spontana
ord exakt beskriva den nyss förflutna dagen och framför allt platsen vi just nu befinner oss på. Orden
som kom ut var ”bra, snygg och het”. Först tänkte jag att:–Oj, det var ju en perfekt beskrivning av mig
själv, men ganska snart ställde jag ner även den andra foten på jorden, för att göra en något mera
nyanserad analys av utsagan.
Som så många gånger tidigare i livet skulle man ju tro att sanningen friserats en aning, men faktum är
att när man vill beskriva, den kanske mest fantastiska platsen på jorden så passar dessa ord in på ett
nästan löjeväckande sätt.
Ordet bra behöver ingen ytterligare utläggning. ”Good is good enough….”

Snygg och het. Ja! Snygg och het, men inte på det där svärmorsdrömslika viset där allt i perfektion,
blir till en obehaglig gegga av fina frisyrer, stärkta lakan, blomdoft och gnistrande tänder. La Gomera
besitter en charm som kan knuffa vem som helst av stolen. Höga berg och lodräta klippor kantade av
vassa klippavsatser. Tydligt markerade vågräta ränder som visar oss lager av lavasten innehållande
olika grundämnen, till exempel svavel och järn, som ger lagren dess karakteristiska färger. En
växtlighet som till skillnad från den perfekt rakade svärmorsdrömshakan, under årtusenden rotat sig en
bit upp på ön och blivit till ett enormt, nästan ogenomträngligt, snår bestående av stora träd, blommor,
svampar och diverse annat kollimojs som ni säkerligen kan fantisera ihop själva.
Längs vattnet finner man svarta stränder som i solen blir så heta att man kan koka ägg på dem.
Man finner även en hel del heta små krogar som ser så trevliga ut att man måste gå in. För några år
sedan diskuterades strålning från mobilmaster så hett att en grupp aktivister av något slag helt enkelt
tog saken i egna händer och sågade ner en mast. Annars så är stämningen tämligen sansad här på den
här sidan ön, ingen anledning alls till oro. Förutom den gången när någon stal två kuvert med presenter
till mina barn som jag lagt vid en grind in till hamnen. Jag tog en löprunda på ca 30 minuter och när
jag kom tillbaka var kuverten borta….Nu föranledde den historien inte heller någon vidare oro så
avslutningsvis skulle jag nog vilja påstå att detta skulle kunna vara den lugnaste platsen på norra
halvklotet som är bebott av människor.
Hälsningar Petra Nyberg, överstyrman

