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G A L A P A G O STekst: Mette Huges
Foto: Jan Rasmussen og Lars Hovmark

De Fortryllede Øer

Forventningerne var unægtelig 
tårnhøje. Dette var den ultimative 
dykkertur. Turen over alle ture. 
Ulempen ved forventninger er bare, 
at der altid er en risiko for at blive 
skuffet...

Turen er meget lang. Det første 
døgn går med bare at komme til 
Quito (hovedstaden i Equador). 
Derudover tager det endnu tre 
timers flyvning til Galapagos Øerne 
og uret skal for 8. gang sættes en 
time tilbage.

Vi var godt forberedte til turen. 
Håndbagagen var fyldt med bøger 
om Galapagos – over og under van-
det. Og selv om man ifølge Lonely 
Planet skulle forberede sig på en 
skuffelse, når man lander på Gala-
pagos øerne på grund af det golde 
landskab, så var det bare en stor 
følelse at flyve hen over øerne med 
næsen fladtrykt mod flyruden. Om 
Galapagos Øerne så havde lignet Sa-
haras ørken midt om natten, kunne 
intet fjerne storhedsfølelsen.

Dette var en live-aboard tur, hvor 
naturen oven vande var i lige så høj 
kurs som dykningen. Og det skal lige 
tilføjes, at det ville være en skam at 
tage til øerne uden at bruge mindst 
lige så lang tid på landdelen som på 
undervandsdelen. Det var jo her at 
Charles Darwin i år 1835 nåede frem 
til en af evolutionens mest banebry-
dende teorier – teorien om naturlig 
selektion.

Galapagos Øerne er så ”nye” og så 
isoleret, at mange af de dyr der 
lever på øerne kun findes der, og 

ingen andre steder. De har tilpasset 
sig det hårde liv på vulkanøerne, 
indtaget deres egen unikke niche på 
kloden. Og de betragter os menne-
sker, som intet mere end forstyrren-
de paparazzier. Det er tydeligt at på 
disse øer er det dyrene, der hersker 
og vi mennesker får allernådigst lov 
til at passere.

Nå, men for at komme lidt tilbage til 
dykningen, så er status på Galapa-
gos Øerne at dykningen i høj grad er 
blevet indskrænket det sidste års tid 
og der er kun få både tilbage, der 
har tilladelse til at lave dykker live-
aboard ture med turisterne. På øen 
Santa Cruz og Sankt Cristobal findes 
der dog en hel del dykkercentre, 
hvorfra der er mulighed for at lave 
én-dags ture.

Da vi jo gerne ville opleve naturen 
både over og under vandet havde 
vi booket os ind på en almindelig 
live-aboard båd, som netop havde 
mistet tilladelsen til at tilbyde 
dykning. I dag er det ikke tilladt 
for live-aboard bådene at tilbyde 
landbaseret ture såvel som dykning 
– det er enten-eller. Vi havde dog 
gennem vores rejsebureau aftalt, at 

vi to af dagene ville blive hentet på 
vores båd af et af dykkercentrene 
(Nautic Diving) fra Santa Cruz. Dette 
medførte naturligvis at vi ville miste 
et par af landsætningerne, men man 
kan jo ikke nå det hele.

Den første dag med Nautic Diving 
startede med at vi blev sejlet fra 
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vores båd til Santa Cruz, hvor vi 
blev kørt hen til dykkercentret. Og 
der stod vi så med vores beviser 
og logbøger, som der dog ikke var 
nogen der var interesseret i at se. 
Efter at have fundet noget mere 
eller mindre tvivlsomt udstyr stod 
vi igen og ventede på at få en eller 
anden form for information. Dette 
kom aldrig til at ske. Efter at have 
ventet over en time på at nogen tog 

initiativ til at der skete noget, blev vi 
fordelt i 4-hjulstrækkere, der trans-
porterede os 45 min. kørsel, tværs 
over øen. Her ventede en lille båd, 
der nok ville være passende til ca. 
seks personer. Vi var i alt ni dykkere, 
to dive masters, en kaptajn og en 
hjælper. Udstyret blev kastet ned i 
tilfældige kasser og tasker og så sad 
vi i båden skulder mod skulder, mere 
eller mindre lamslået over turens 
start. Men ok, dykningen skulle jo 

nok rede det. Da vi nåede frem 
til turens første dykker-

sted – en lille ø kaldet 
Daphne – blev vi 

fordelt i to 
hold og 

blev 

tildelt noget helt tilfældigt udstyr 
(intet af det vi selv havde valgt i 
dykkercenteret). Det eneste positive 
der var at sige om dette set-up 
var, at briefingen inden dykket var i 
orden. Vi hoppede i vandet og måtte 
konstatere, at det overraskende 
nok ikke var masken, der duggede, 
men at det var sigten, der var dårlig. 
Noget forundret dykkede vi videre 
og måtte bare konstatere at sigten 
ikke blev bedre. Sigten var cirka 15 
meter, vandet var 16 grader koldt. 
Og jo, vi dykkede da med søløver, 
havskildpadder, sting rays osv., men 
forventningen var jo 50 meter sigt, 
horder af hammehajer, hvalhajer, 
flokke at manta’er. Vores verdensbil-
lede af dykning på Galapagos Øerne 

var ved at briste.

Vi var tre dykkere, hvoraf to lever 
og ånder for undervandsfotogra-
fering. De sidste to dage havde 
de brugt på at klargøre, tjekke og 
kontrollere kameragrejet. Der er kun 
én ting at sige – de var SKUFFEDE!

Nå, men man er jo rutineret dykker 
og har lært at bevare optimismen 

- mod alle odds, så motivationen 
var kommet på plads inden vi nåede 
frem til dagens andet dykkermål ved 
North Seymour. En del af de andre 
dykkere gennemførte ikke dette 
dyk, da de ganske enkelt frøs som 
hundehvalpe, hvilket vi egentlig også 
gjorde. Vi måtte igen konstatere 
at gentagne maske-skylninger ikke 
forbedrede sigten og kamerafolkene 
var grædefærdige. Stilheden mellem 
os, på vej tilbage på båden, sagde 
det hele.

Dykkercenteret var elendigt, sikker-
heden i bund og dykningen mod alle 
forventninger. Det tog mere end et 
par timer at finde smilet frem igen.

Det var tid til igen at fokusere på 
oven-vands delen, som absolut ikke 
kunne skuffe, og fotograferne 
havde alle forudsætninger for suc-
cesfuld dyrefotografering. Udover 
at dyrene sidder mere eller mindre 
stille, uanset om det er søløver, 
pingviner, leguaner eller ”boobies” 
(dette er en fugl), så er de fuld-
stændig ligeglade med mennesker 
og kunne ikke drømme om at flytte 
sig, selvom de får stukket en linse 
helt op i snuden eller næbet.

Dagene går med landsætningerne 
på øerne. Turistbådene har alle et 
par gummibåde, som de bruger til at 
sejle turisterne ind på øerne. Galapa-

gos Øerne er en nationalpark, og er 
underlagt strenge restriktioner for 
at bevare det unikke dyreliv. Man 
kan kun få adgang til øerne i følge 
med en officiel guide, og man har 
kun lov til at færdes på afmærkede 
stier. Dette kan måske lyde meget 
begrænsende, men alt er i overflod 
på Galapagos øerne og man går ikke 
glip af noget trods disse restriktio-
ner.

Ud over at besøge øerne er der 
dagligt mulighed for snorkelture fra 
båden. Dette er vel og mærket snor-
kelture med søløver, skildpadder, 
pingviner, hajer osv. Selv om man 
er entusiastisk dykker vil jeg vove 
den påstand at snorklingen på live-
aboard bådene næsten kan opveje 
den eventuelle mangel på dykning. 
Angående udstyr så råder alle bå-
dene over 3 mm shorties, masker og 
finner. Nu er det bare sådan at i ok-
tober er vandet ret koldt. Vi havde 
læst os til at det skulle være cirka 
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22 grader varmt. Det var det også 
én ud af otte dage. Resten af tiden 
lå den på omkring 16 grader. Selvom 
vi havde medbragt vores 5 mm med 
hætte, så var kulden mildest talt en 
begrænsende faktor for snorklingen 
såvel som dykningen.

En anden ting der er værd at nævne 
er at det blæser en del på Galapagos 
øerne og bølgerne er relativt store. 

Der var ingen af os, der umiddel-
bart havde tendens til søsyge. Men 
når man lå i sin køje om natten og 
forgæves prøvede at ignorere det 
frie fald, man fik inden man ramte 
køjen, et millisekund efter at stæv-
nen af båden ramte bølgedalen, var 
man alligevel taknemmelig for at 
have taget en søsygepille – trods 
alt. Godt råd: Husk søsygepiller!
Vi havde endnu et par dyk i sigte. Et 

ved Genovesa Island og et ved Bar-
tolome. Da forventningerne nu var 
blevet justeret noget, kunne vi ikke 
andet end glæde os over at sigten 
nu nærmere sig 25 meter, og da vi 
nåede bunden, var det første der 
mødte os fem store sting rays, der 
lå godt forputtet i sandet. Det var 
noget bedre, men udover skildpad-
der, søløver, småhajer, moræner, 
farvefulde fisk osv. så var der altså 

stadig langt til forventningsbilledet. 
Jeg begynder måske at lyde forkæ-
let, men Galapagos øerne skulle jo 
være den ultimative dykning og for 
mine følgesvende, deres livs chance 
for fantastisk undervandsfotografe-
ring - og det var det bare ikke. Vores 
sidste dyk ved Bartolome fandt sted 
kl. 6 om morgenen, sigten var 7 
meter. Der var flotte røde søheste 
og det ville utvivlsomt have været 

et fantastisk dyk, hvis sigten havde 
været god. Og så er der vist ikke 
mere at sige om det dyk.

Konklusion
•	Galapagos	øerne	er	et	af	verdens	

mest særprægede og unikke rej-
semål, som skal opleves med båd. 

•	BBC	kan	jo	dokumentere	at	dette	
er et af verdens undervandsvid-
undere – bare ikke i starten af 

oktober måned (april måned skulle 
være det bedste tidspunkt for 
dykning på Galapagos øerne).

•	Nok	var	vi	skuffet	over	dykningen,	
men vi kom hjem som berigede 
mennesker, fuld af forundring og 
fascination over dette særegen 
unikke sted på kloden.

Geografi
Galapagos øerne er placeret i Stil-
lehavet, knap 1.000 km fra Equadors 
fastland. Øerne er et aktivt vulkanisk 
området og udgør tilsammen et are-

al på knap 8.000 km2. Der er 19 øer 
og 42 småøer. Den ældstre ø blev 
dannet for 4-5 millioner år siden og 
den nyeste er kun ca. 750.000 år 
gammel. Galapagos øerne ligger lige 
over to tektoniske plader, der bevæ-
ger sig væk fra hinanden. Fra tid til 
anden medfører dette hot-spot, at 
lava bliver ført til havoverfladen og 
nye øer dannes. Havdybden omkring 
øerne er optil 3.000 meter.
www.galapagos.org 

Historie
Galapagos øerne blev først opda-
get i 1535. Øerne blev udnyttet på 
det groveste og kæmpe skildpad-
derne var tæt på total udryddelse. 
Gennem tiden har både spanio-
lerne og englænderne rejst deres 
flag på øerne. Spaniolerne kaldte 
øerne for Las Islas Encantadas (de 
fortryllede øer) og det medfører 
noget forvirring at alle øerne har 
både spanske og engelske navne, 

dog er det primært de spanske 
navne der bruges i dag. I 1835 
ankom Charles Darwin til øerne og 
beskrev den unikke flora og fauna. 
Udgivelsen af Darwins ”The Origin 
of Species” satte skub i bevaringen 
af øerne og langt om længe blev 
alle ikke beboede områder erklæ-
ret for national park. Nu er også 
kysten i en afstand af cirka 70 km 
fra øerne beskyttet mod fiskeri. 
Turismen er eksploderet på øerne 
og ca. 100.000 turister besøger 
øerne hvert år.
www.darwinsgalapagos.com 

Rejsen
Der er knap 11.000 km fra Dan-
mark til Galapagos øerne i fug-
leflugts linie. Der findes ikke så 
mange danske rejsebureauer der 
arrangerer ture til Galapagos 
øerne, men et rigtig god budt er 
Nyhavn Rejser, som vi brugte. For 
at komme til Galapagos øerne går 
turen over Quito (hovedstaden 
i Equador). Flyverturen til Quito 
tager mellem 15 og 18 timer (af-
hængig af antal mellemlandinger). 
Fra Quito til Galapagos øerne tager 
det cirka tre timers flyvning.
www.nyhavnrejser.dk 

www.galacruises.com 
www.galapaguide.com 
www.galapagosislands.com 
www.galapagosscubadiving.com 
(skulle være godt)   
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