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Orädda sulor, leguaner och jättesköldpaddor på land.  
Nyfikna sjölejon och hajar under vattnet. På Galapagos  

är du inte nära djuren och naturen – du är mitt i. 
TEXT JOHAN AUGUSTIN  FOTO ROGER BORGELID

GALAPAGOS
Nära djuren i naturen på

Landleguaner trivs i solen 
och går att komma riktigt 
nära, som här på Santa 
Fe. De påminner ibland 
om mini-Godzillas.
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Vegetationen skiljer sig 
mycket åt mellan öarna. 
Många arter är endemiska 
och finns ingen annanstans. 
Mini-ön South Plaza, norr  
om Santa Fe, pryds av ett 
kaktuslandskap.

GALAPAGOS

RESMÅL GALAPAGOS
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et ready for a wet landing”, ropar natur
guiden Gustavo Andrade.

Gummibåten, med tolv förväntansfulla 
resenärer i, har precis lämnat yachten M/Y 
Grace och närmar sig snabbt den lilla ön 
Santa Fe. Vi befinner oss mitt i den centrala 
delen av arkipelagen, och när gummibåten 
når land hoppar vi barfota ner i vattnet och 
springer upp på sandstranden.

Solen har precis vaknat över Stilla havet och 
i vattenbrynet leker sjölejonungar. Längre upp 
ligger Galapagos egna golden retrievrar; vuxna 
sjölejon som viftar med fenorna och kommuni
cerar med dova bräkanden.

– Håll ett öga på beach master, säger Gustavo 
Andrade och förklarar att den dominante 
hannen försvarar sin flock, och att vi därför ska 
hålla oss på avstånd från honom.

I övrigt är det närkontakt med djuren som 
gäller. Det sägs att du ingen annanstans på jorden 
kan utmana ett vilt djur i en ”stirrtävling” från 
en meters håll och vara så säker på att förlora.

Vi går längs en stig genom det karga 
landskapet. Det är som en utspridd kaktusskog 
här. Vi bokstavligen kliver över sjölejon och 
deras ammoniakluktande bajshögar. 

Santa Fe är en av de äldsta öarna på 
Galapagos och isoleringen har gjort att såväl 

KLARSYNTHET. 
Det är viktigt att 
spotta och putsa 
rent cyklopet! 
Undervattens
världen har aldrig 
varit mer sevärd 
än den är på 
Galapagos.  

G

Via en trappa tar man sig upp på 
berget på Genovesa, ön som är 
känd för sitt rika fågelliv.

RESMÅL GALAPAGOS
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Lägg av med de där fåfänga typerna! Kolla oss, vi är 
snyggare och kan rulla runt utan att använda fenorna.”
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Taylor Olcott från USA  
instruerar sjölejonungarna  

på Santa Fes sandstrand  
om hur de blir bäst på bild.
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Som mönstret på en  
trendig tapet eller gardin  

följer fregattfåglars silhuetter 
efter fartyg när de åker snål-

skjuts på vindarna.



kaktusarna som landleguanerna är ende
miska. De finns bara här.

En leguan solar under en kaktus, och 
eftersom den inte kan klättra väntar den på 
att en bit av kaktusen ska trilla ner och 
servera sig till lunch. Arga leken sätter i 
gång mellan den förhistoriska reptilen och 
vårt gäng av uppspelta paparazzi. 1–0 till 
leguanen. Över våra huvuden sveper en 
Galapagosvråk, ännu en endemisk art på 
jakt efter små leguaner. På väg tillbaka går 
vi runt en svart orm som solar sig på stigen.

Det är dags för nästa äventyr. Iförda 
våtdräkter, fenor och mask med snorkel 
hoppar vi i det femtongradiga vattnet. Så 
här i början av oktober är det fortfarande 
den torra perioden, och det kyliga vattnet 
ger en instinktiv adrenalinkick. Men 
känslan av att det är kallt i vattnet försvin
ner snabbt när jag ser mig omkring. 
Fiskstim sveper förbi i blå, silvriga och gula 
nyanser.  Ängelfiskar och kirurgfiskar 
simmar längs korallrevet som går utanför 
Santa Fe. Papegojfiskar knaprar ljudligt av 
delar av korallerna och kvar blir sand som 
bildar stränderna.

EN OÄNDLIG VATTENVÄRLD
Vattnet är grönt av näringsämnen, och på 
botten betar ett par havssköldpaddor av 
algerna. Det kommer upp några unga 
nyfikna sjölejon och iakttar oss. Deras 
runda men ändå smidiga kroppar rör sig 
snabbt genom vattnet och en av dem börjar 
snabbt sicksacka mellan de konstiga 
varelserna i mask och periskop! Jag tar ett 
djupt andetag, sparkar ifrån med fenorna 
och dyker ner för att försöka simma efter 
sjölejonet. Men jag har ingen chans – den 
spelar bort mig fullständigt. 

Plötsligt hörs en röst: ”Rays! Look down!” 
En snorklare har fått syn på några 
stingrockor som majestätiskt sveper förbi 
oss. Strömmen är ganska stark, så jag flyter 
med in i varmare områden, där strömmar
na höjer vattentemperaturen några grader. 
Här är det skönt att bara ligga och njuta av 
undervattensvärlden som aldrig verkar sluta 
överraska – eller ta slut.

I solnedgången äter vi middag på M/Y 
Graces däck. Med samma yacht som prins 
Rainier av Monaco och Grace Kelly seglade 
med på Medelhavet åker vi runt bland de 
öar som hänförde Charles Darwin när han 
kom hit 1835. I dag är båten ombyggd med 
moderna hytter, men den gamla stilen, 
mestadels i trä, finns kvar. 

Amanda Yau har kommit hit från 
Hongkong med sin man och hon tycker att 
båten och servicen ombord sticker ut: 

– Det här är verkligen en drömresa som 

man gör bara en gång i livet, säger hon.
För att vi ska få uppleva så mycket som 

möjligt under den veckolånga resan seglar 
M/Y Grace oftast på nätterna. Kring 
klockan sex nästa morgon drar morgonjaz
zen långsamt på i högtalarna och en röst 
säger: ”Välkommen till en ny morgon i 
paradiset, före frukosten ska vi trekka.”

Ön Genovesa ligger i arkipelagens norra 
del. Vi vandrar på en brant stig som slingrar 
sig uppför The cliff, en klippa där sjöfåglar 
häckar. Morgondiset fylls av fregattfåglar 
som seglar fram, och ”gangsterfåglarna” 
som de kallas livnär sig till stor del på att 
stjäla mat från andra fåglar. Högljudda 

blåfotade sulor dyker spikrakt från hög höjd 
ner i havet för att fånga småfisk. 

Vulkaniska Genovesa, som också går 
under namnet Tower Island, har den största 
koncentrationen av fåglar i Galapagos – två 
miljoner häckar här på ön. En stor vatten
fylld kaldera breder ut sig nedanför 
klipphyllorna. Det är en kittelformad 
fördjupning i jordskorpan som skapas när 
en vulkan kollapsar. Det är en häftig syn, 
men det är återigen havet som lockar mest, 
det är här de mest oväntade närkontakterna 
med djuren sker. 

Intill kalderan är vattnet kallt, men klart. 
Stora fiskstim följer med strömmarna. Vi 
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Olika arter av världens största 
sköldpaddor lever på olika öar. 
En av dem får mitt sällskap i 
jakten på att hitta något att äta 
på Santa Cruz.

Sjölejonen visar gärna  
att deras kroppar är  
långt mer graciösa än de 
möjligen ter sig på land.



har fått höra att hammarhajar trivs i området. 
Galapagos har 34 hajarter, och eftersom det är 
förbjudet att fiska haj är öarna också hemvist 
för världens största biomassa av hajar. 

Kaptenen Jacinto leder gruppen. Han pekar 
och dyker. Några meter ner rör de sig; ett stim 
flerhorniga hammarhajar. Adrenalinet sprutar  
i kroppen när jag dyker ner mot dem. Sedan 
bryter snorklarna igenom vattenytan, en efter 
en, flämtande med andan i halsen: ”Wow, såg ni 
– hammarhajar!”

Ännu längre norrut ligger öarna Darwin  
och Wolf. Det var här landets regering utökade 
skyddet för hajar, rockor och andra fiskar i mars 
i år. Då blev vattnen del i det marina reservat 
som nu täcker en tredjedel av Galapagos, där 
allt fiske och exploatering är förbjudet. 

Amanda Yau är lyrisk efter sin simtur med 
hammarhajarna. I Hongkong har hon fått 
hajfenssoppa serverad på banketter och bröllop, 
men det kommer hon aldrig att äta igen. Hon 
märker att den unga generationen börjar ändra 
sina vanor, och suget efter sådant som hajfenor 
minskar. Själv kommer hon att återvända till 
Hongkong och berätta om sina upplevelser

– Det var helt magiskt att simma med 
hajarna i deras naturliga miljö. Det är djuren 
som är stjärnorna på den här resan, konstaterar 
hon. 

ENERGISPAR. 
Ibland måste 
man vila sin väl
tränade lekamen. 
Sjölejon är gans
ka lata på land 
och sparar gärna 
energi, som här 
på Lavastranden 
på Santiago. 

RESMÅL GALAPAGOS
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Kryssningsfartyget  
M/Y Grace utanför  

South Plaza.
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Lavalandskapet har bildat 
grottor med naturliga swim-

mingpooler på Santiago. 
Man vill gärna dyka i ...

Välkommen till en ny morgon i paradiset,  
före frukosten ska vi trekka!” 
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Land och vatten i en 
fantastisk kombo  

 Galapagos består av ett tjugotal öar, varav 
fem är bebodda. De ligger i Stilla havet, cirka 
100 mil väster om Ecuadors kust. Det bor 
knappt 30 000 invånare på öarna. 

 Galapagos blev nationalpark 1959, vilket 
ger skydd åt 97 procent av landarealen. Res
ten är jordbruksmark och bebyggelse. 1986 
blev det omgivande havet ett marint reservat 
där fiske i viss utsträckning tillåts.

 Förra året kom det 225 000 turister hit, 
en siffra som ökar med sex procent årligen. 
Framför allt är det antalet ryggsäcksturister 
som ökar, medan antalet yachter, som erbju  der 
några dagar upp till ett par veckor ombord, är 
begränsat till 86 båtar av nationalparken. 

 Ögruppen ligger på ekvatorn men öarna 
skiljer sig ändå mycket åt i vegetationen; 
alltifrån kaktuslandskap på Santa Fe till skog 
på Santa Cruz. 

ÅKA HIT & RUNT
KLM flyger från Stockholm, Göteborg och 
Köpenhamn till Quito och Guayaquil i Ecuador. 
Pris: Cirka 12 000 kr t/r. Inrikesflyg till öarna 
Baltra och San Cristóbal kostar cirka 3 700 
kronor t/r med Avianca eller Latam. Det går 
att åka runt mellan öarna med lokala båtar, 
men man måste ha en guide för att få röra sig 
utanför bebodda orter.  

 Klm.com
 Avianca.com/en-eu

SNABBKOLL: GALAPAGOS 
Land: Ecuador.
Tidsskillnad: – 8 timmar.
Språk: Spanska.
Valuta: Amerikanska dollar. 1 USD ≈ 9,45 SEK.
Visum: Nej, men passet måste vara giltigt i 
minst sex månader efter hemkomst. 
Bästa tid: Det finns två årstider: December–
maj är varma, med mer regn. Vattentempera
tur cirka 20 grader. Juni–november är det torrt 
och vattentemperaturen sjunker till omkring 
15 grader.

ROOOAR! MIN  
FAMILJ ÄR BARA 
MIN! ALLIHOP!

PAKETRESOR
TRACKERS
I paketet ingår flyg Sverige–Ecuador t/r, inkl 
skatter. En natt i Quito. Flyg Quito–Galpagos 
t/r. Boende sju nätter ombord på M/Y Grace 
inkl helpension och aktiviteter. Trackers kan 
även skräddarsy resor med den ecuadorians
ka arrangören Quasar som äger M/Y Grace. 
Prisexempel: 66 500 kr/pers. 

 Trackers.se
 Quasarex.com

CARPE ADVENTURES 
För den som föredrar att sova på land och 
ha begränsad tid till havs. Tillbringa dagarna 
på den mindre besökta ön Isabela och möt 
djuren. Både guidade utflykter och valfria 
aktiviteter. Inrikesflyg, boende, frukost, fem 
luncher, två middagar, transporter och guide.
Prisexempel: En vecka 21 815 kr/pers, exkl in
ternationellt flyg. Även veckoresor för familjen 
inkl frukost och vissa måltider, 15 995 kr/pers.

 Carpeadventures.se

INCA TOURS 
Internationellt och inrikes flyg t/r inkl flyg
skatter, utflykter, transporter, måltider, del  
i dubbelrum på fyrstjärniga hotell. I program
met ingår både rundturer på land och dag
utflykter till öarna. 
Prisexempel: Tio dagar, nio nätter, turistklass 
från 38 895 kr/pers. 

 Inca.se

ÄVENTYRSRESOR
Åtta dagar, varav kryssning sex dagar. Alltid 
små grupper för landstigning samtidigt. 
Ingår: alla flyg inkl skatter, kryssning, boende 
ombord med helpension, guide, snorkling, 
transporter varje dag från strand eller båt. 
Det finns även 14dagars familjeresor och 
möjlighet att sy ihop sin resa på egen hand.  
Prisexempel: Åtta dagar från 39 900 kr/pers.

 Aventyrsresor.se

GALAPAGOS BESTÅR AV 18 STÖRRE 
ÖAR, OCH FLERA RIKTIGT SMÅ. 

BALTRA

RESMÅL GALAPAGOS

70   

Vid ankomst till öarna 
betalar man cirka 1 000 

kr/pers till nationalparken, 
hälften för barn upp till 12 

år. Plus en transit-avgift 
på 100 kronor/person.


