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Paddling på Orange River

Valskådning i Hermanus
vILKEN fANTASTISK NATuRuPPLEvELSE! En val bara ett tio-
tal meter från båten! Nej, inte en – det är två! De rullar och 
blåser. Plötsligt försvinner de ner i havets djup. Jag spanar febrilt 
för att se var de dyker upp igen. 

– På andra sidan båten! ropar vår guide ombord. 
Jag rusar dit tillsammans med de andra gästerna på val-

spanarbåten. Alla har vi våra kameror höjda. Klick, klick, klick. 
Valarna är majestätiska: Mellan 14 och 18 meter långa och med 
en vikt på mellan 40 och 80 ton simmar de fridfullt omkring i 
mellan två och tre knops hastighet. 

Havet häver. Det är dyning efter gårdagens storm. Vi har 
ändå tur med vädret. Här i den sydafrikanska kuststaden Her-
manus är det oftare hård blåst än stilla. Kanske tycker valar om 
hårt väder. Hermanus sägs vara världens bästa plats för att se 
dessa djur. De simmar hit från Antarktis i maj-juni, parar sig 

och föder sina ungar. I november återvänder de. 
Southern Right Whale, eller sydkaparen, den val som syns 

mest här, är utrotningshotad. Förr fanns runt en miljon, i dag 
bara mellan tre och fyra tusen. De fick sitt namn för att de an-
sågs vara den rätta valen att jaga, eftersom den flyter när den är 
död. 1935 infördes ett internationellt jaktförbud. 

– Titta, nu är de tre! ropar vår guide. 

vI SMygER NäRMARE RELINgEN. Valarna ligger stilla, rullar 
runt, vinkar med fenorna, visar magen och dyker ner i djupet 
igen med den karaktäristiska stjärten höjd i luften. 

Hermanus ligger i Walker Bay bara cirka tio mil öster om 
Kapstaden på Sydafrikas kust mot Indiska Oceanen. För mer 
information titta in på www.hermanus.co.za 

MARI DAhL ADOLfSSON

Inför fotbolls-VM för herrar i Sydafrika år 2010 behöver man från och med 

nästa år bara ett visum för att besöka Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe, 

Lesotho, Botswana, Namibia och Moçambique. Passa på, säger magasinet 

Södra Afrika och ger tips på intressanta upplevelser och platser, väl värda ett 

besök.

På hemsidan www.southernafricadirect.com, The gateway to the undiscoverd, 

hittar du turisttips och kulturevenemang.
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