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Att segla mellan de olika Kanarieöarna i sol och friska vindar endast iklädd shorts och t-shirt kan 
få vilken besättning som helst att rysa av välbehag. Särskilt om man vet att i Sverige skottas det 

snö och är kallt. Värmen här är ljuvligt behaglig året runt. Text & foto: Anki Palerby Hjelmqwist

DET STORA ÄVENTYRET

LA GOMERA 
VISSELSPRÅKETS TROLSKA Ö

UNGEFÄR EN PROCENT av Kanarie- 
öarnas turister hittar till La Gomera, 
den näst minsta och en av de grön- 

aste och västligaste av de sju öarna. Det gör 
att den här platsen fortfarande känns genuin 
och lite hemlig, trots att den bara ligger 20 M 
från Teneriffa. Ön skiljer sig rejält från flera 
av de andra, då den är ljust grön ända upp på 
bergstopparna. La Gomera är en av de äldsta, 
som genom ett vulkanutbrott steg upp ur 
havet för ungefär tolv miljoner år sedan.

Vår översegling går över ett av de valtät- 
aste områdena, där det även är gott om del- 
finer som lekfullt simmar med oss runt båten 
en stund. Inseglingen till San Sebastian, 
huvudorten på La Gomera, är spektakulär. Vi 

styr mot de gröna bergen och de djupa dalar-
na, där husen på bergssluttningarna bakom 
marinan är låga och färgglada. På överseg-
lingen har vi stor respekt för accelerations- 
zonen där vinden trattar ihop sig mellan öar-
na med hjälp av de höga bergen. Lokalt kan 
vinden öka med mer än det dubbla från ena 
stunden till nästa, så vi revar i tid och drar 
in större delen av genuan. Vi har tur, ingen 
acceleration den här dagen. 

Norr om hamnen reser sig en lodrät berg-
vägg vilket gör att båtarna ligger säkert, väl 
skyddade mot den förhärskande nordost- 
vinden, och som regel finns det gott om båt-
platser här. Ett generellt problem på öarna 
är att det är svårt att boka hamnplats per 

telefon och man får sällan svar via mejl, men 
envishet lönar sig så det gäller att inte ge upp. 
Här blandas långliggare med charterbåtar 
och sådana som vi, som stannar lite längre. 
Lite slitna men väl fungerande toaletter och 
duschar fyller sin funktion, liksom en tvätt-
stuga med nya stora maskiner, bokbytar- 
hyllor och en kelig hamnkatt. 

REDAN DE FÖRSTA timmarna på La Gomera 
händer det. Man börjar djupandas, sänker 
axlar, tempo och steglängd. Ön har den  
effekten på människor. Här finns ingen mass- 
turism; inga affärs- eller restaurangkedjor 
och heller inga stora hotellkomplex.

I eftermiddagens varma släpljus samlas 
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Fakta La Gomera
• Ön är nästan helt rund med en total kuststräcka på 74 km. Högsta punkten är berget Garajonay (1 487 m över havet) som 
    också givit den 40 km2 stora nationalparken dess namn. Här lever den utrotningshotade gomeriska ödlan Gallotia Gomerana.
    Vintertid är det bara mellan åtta och fjorton grader i nationalparken och ofta blåsigt, molnigt och regn.
• De kyligaste månaderna är januari och februari då medeltemperaturen ligger kring 20 grader. Varmast är det i juli med 
    närmare 30 i genomsnitt.
• Det bor cirka 23 000 invånare på La Gomera, varav ungefär 9 000 i huvudorten San Sebastian.
• Odlingar är huvudsysselsättningen på ön; det öborna själva behöver och det som går på export, som bananer. 
    Turismen är en allt viktigare inkomstkälla, där delfin- och valspaningsturer ökar i popularitet. 
• La Gomera var Christofer Columbus sista utpost innan han seglade vidare för att upptäcka nya kontinenter, och huset 
    där han bodde – Casa de Colón – är idag ett litet museum, öppet för besök. 
• En båtplats i San Sebastian kostar cirka 23 euro natten för en båt strax under 40 fot (mars 2022). 
    Tvättstugan bokas för 3,5 Euro.
• Bilhyra kostar runt 50 Euro per dag. Vägarna är väl underhållna med gott om miradorer – utsiktsplatser – och trafiken är lugn.

människor i den lilla parken som fungerar 
som byns lungor. Här spelar killar och tjejer 
fotboll, yngre och äldre dansar – och några 
flyger drake. På utegymmet tränas det inten-
sivt medan andra väljer att jogga eller pro-
menera. Härliga platser inbjuder till pickning 
och långa samtal. Olika åldrar, sida vid sida. 

Staden är genuin och inget verkar vara 
byggt speciellt för turisterna, som fint smäl-
ter in bland lokalbefolkningen. På den öppna 
gröna ytan mitt i parken står vackra Torre del 
Conde, en 15 m hög fästning från 1400-talet 
och i det lilla kapellet San Sebastián i när- 
heten tillber byborna ortens skyddshelgon. 

På La Gomera finns det fascinerande 
visselspråket Silbo Gomero som är med 
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Från vandringsleden på berget söder om 
stranden har man en mäktig vy över San 
Sebastian och stadens inlopp och hamn.

på Unescos immateriella världsarvslista. 
Gomero kallas öns urinvånare som uppfann 
språket, medan spanjorernas namn på ur- 
befolkningen – som härstammar från ber- 
berna i Marocko – på alla öarna blev guancher. 

Ursprungligen användes Silbo Gomero för 
att kunna kommunicera över öns djupa dalar, 
och det lär kunna höras på tre kilometers 
avstånd. Visslingarna görs oftast med ett böjt 
finger i munnen och är mycket nyanserade, 
detaljerade och har olika tonhöjd och styr-
ka. Sedan 1999 undervisas språket i skolan 
för att inte riskera att dö ut. Trots det är det 
ovanligt att höra Silbo Gomero när man rör 
sig runt ön.
Många besökare passar på att njuta av lug-

net genom att bada på de folktomma svarta 
lavastränderna längs den karga och drama-
tiska kustlinjen – så även vi. Det går att hitta 
små avskilda stränder som inte marknads-
förs, där man kan få vara helt ensam.

I NATIONALPARKEN GARAJONAY mitt på ön finns 
en av världens äldsta urskogar med en enorm 
växtlighet och sällsynta arter. Ekosystemet 
är unikt och floran förhistorisk. Här växer pil-
träd, lagerträd, stockrosor, atlantisk pors och 
mahognyträd, samt annan trolsk grönska och 
exotiska växter. 

Ön erbjuder över 60 mil vandringsleder 
i olika svårighetsgrader. Naturens majes-
tätiska skönhet är hisnande och ofta går 
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I den väl skyddade och vackra hamnen är det lätt att trivas och lära känna nya båtgrannar. Här blandas 
långliggare, hyrbåtar och sådana som vi, som stannar lite längre än brukligt.

I parken med det vackra 1400-talsfortet Torre Del 
Conde träffas människor och gör det de älskar. 

man långa stunder utan att se några andra 
människor. Om man inte har vandrat tidigare 
är det kanske dags att börja just här. Känslan 
av att vandra bland tusenåriga träd är ena-
stående. Den ovane kan ta lokalbussen till 
någon av höjderna och gå ner. 

EN BUSSUTFLYKT TILL hippiebyn Valle Gran Rei 
tvärs över ön från San Sebastian tar lite drygt 
en och en halv timme trots att det bara är två 
mil eftersom vägarna är vindlande med  
skarpa hårnålskurvor – något att tänka på 
om man har lätt för att bli åksjuk. 

I byn finns en stor och väl skyddad ankar-
vik där det ofta ligger gott om segelbåtar, 
men det är även möjligt att ligga vid kaj. Det 
sägs att just här kan man avnjuta en av de 
vackraste solnedgångarna i Europa. 

En rad mysiga klädaffärer med färgglada 
hippie-outfits och charmiga billiga restau-
ranger gör det härligt att bara gå runt och 
drälla i byn. En öl och ett glas lokalt vitt vin 
fås för det facila priset 3,5 Euro. Angela  
Merkel lär semestra på La Gomera regel- 
bundet och just Valle Gran Rei har över- 
vägande tyska turister.

La Gomera är en fantastisk ö som bjuder 
på de mest storslagna vyer och upplevelser. 
Efter fysisk rörelse eller en skön dag vid 

stranden lockar kanske en måltid, toppad 
med det lokala vinet. Det är unikt i sitt slag 
och bör drickas till stekt fläsk, gomerisk 
getost eller grillat getkött. För den fikasugne 
rekommenderas de spröda småkakorna  
från bagerierna, bakat på det speciella  
gofiomjölet. 

DET ÄR EN ynnest att segla på dessa bredd- 
grader till destinationer som La Gomera,  
så ta chansen när den kommer! ✪

https://www.capelli.se/
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