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”Här på ön har det alltid
varit vi kvinnor som håller
i affärerna och bestämmer”
Resas reporter Thomas Gustafsson tar en kopp café cortado på Pensión Enriqueta och får en pratstund med Demensa Morales, som driver pensionatet tillsammans med sin mamma och mormor.

Pensión Enriqueta ligger bara ett stenkast från
hamnen och är ett av öns två pensionat.

Orlando Betancour tillhör minoriteten män på ön som inte jobbar
med fiske eller sjöfart. I stället kör han jeep.

det barracuda till middag
kant. Nykomlingen som vill veta något
måste själv ta kontakt.
Innan vi kom till La Graciosa hade vi
också fått höra att det inte finns någon
stress på ön. Någon hade till och med
påstått att ön är full med latmaskar. Och
visst. Ingen har bråttom, det mesta tar
sin tid. Ska man vara ärlig bör den som
har bråttom nog inte komma hit över
huvud taget. Här finns bara havet, sanden och stillheten.
Inga charterhotell, solstolar eller billig shopping. Inte en inkastare eller utkastare så långt man kan se. Här finns
bara 658 bofasta invånare som huvudsakligen lever på fiske.
Nere vid vattnet tar fiskarna Emilio Hernandéz och Romero Gonzárez
hand om dagens fångst. De avbryter arbetet för en pratstund.
– Jo, vi hade tur i dag, säger de.
Trågen är fyllda till bredden. Ett tju-

gotal stora djuphavsfiskar som kallas
viejo. Läckra att grilla. Dessutom två
barracudor, en av dem en enorm best
på närmare en och en halv meter.
– Den har väldigt fint kött, säger Romero när han styckar upp rovfisken.

La Graciosa är bara sex kilome-

ter lång och som mest två kilometer bred. Högsta punkt är den
slocknade vulkanen Las Agujas
som når 266 meter över havet.
Det tar bara tre minuter att gå
genom huvudorten Caleta del Sebo. De trånga, ödsliga och dammiga
gränderna kantas av identiska vitkalkade låga hus. Alla gator tycks mynna
ut vid torget. Här ligger en enkel stenkyrka, en liten affär, postkontoret och
ett bageri. Kyrkan är tillägnad Virgen el
Mar, sjöfararnas skyddshelgon.
Öns två pensionat ligger i var sin än-

Enda butiken i det
lilla samhället.

de av byn, förutom Pensión Enriqueta
finns det lite större Pensión Girasol.
Båda har matservering. Nere vid hamnen finns Restaurante Varadero där vi
tog eftermiddagens öl. Det ska också
finnas ytterligare en liten restaurang på
ön i närheten av torget men vi lyckas
aldrig hitta den. Den heter Marinero
och har stängt, får vi veta senare.
Öns attraktion är ödsligheten.
Runt hela ön ligger vackra sandstränder med klart vatten. Men
man tvingas själv vandra genom
öknen för att nå till havsbaden.
Speciellt lockas vi av Playa de las
Conchas, enligt många Kanarieöarnas
vackraste strand, som ligger i en bukt
på den andra sidan av ön. Det tar tio
minuter att åka dit med jeep, en timme
att gå. Därför stannar de flesta badturister på stränderna som ligger i närheten av hamnen.
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