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Omkring 140 km norr om San Antonio ligger Enchanted Rock, en rejäl 

granitklippa som når 130 meter över den omgivande terrängen.



Utsikt norrut från toppen.









Efter den Förtrollade klippan passerar vi detta avsides belägna kafé, 

och därefter ett exemplar av Texas longhorn.





De spanska kolonisatörerna grundade missionsstationer i Texas, vilka även kunde tjänstgöra som befästningar. 

Nuestra Señora de la Purisima Concepción (Vår fru av den rena befruktningen) är från 1731.



Altartavla i Nuestra Señora

de la Purisima Concepción. 



San José y San Miguel de Aguayo ligger liksom Concepción

i södra delen av San Antonio, och grundades 1720.









Byggnads-

sättet ger en 

uppfattning 

av hur det 

mera kända 

Alamo en 

gång såg ut.



Mission San Antonio de Valero, även kallad Alamo. Den grundades 

1718 och var den första missionsstationen längs San Antonio-floden.



På 1830-talet var Alamo en dåligt 

underhållen befästning med fåtalig 

bemanning. Mellan den 23 februari 

och den 6 mars 1836 stod här ett slag 

mellan den mexikanska armén under 

ledning av general Santa Anna, som 

belägrade Alamo med dess ca 200 

försvarare som under befäl av William 

Travis slogs för republiken Texas.

Santa Anna vann slaget, som dock 

blev en vändpunkt för texasarmén. 

Endast två av de belägrade överlevde, 

medan utöver Travis även kända 

personer som Davy Crockett och 

biträdande befälhavaren James Bowie 

dödades i slaget.

Västen här uppges ha tillhört Davy

Crockett.





Paseo del Rio, även kallad Riverwalk, är ett nätverk av gångvägar längs 

San Antonio-floden. Många restauranger och butiker nås via Riverwalk.



På flera av San Antonios 

restauranger kan man 

underhållas av  med-

ryckande mariachiband, 

som t.ex. Mariachi Los 

Conquistadores.



När vi var i San Antonio pågick även en jazzfestival, där man bl.a. kunde se Marlena Shaw.



Vad vore Texas utan sin olja?



I Galveston kan man svalka fötterna i Mexikanska golfen.



I Galveston finns Moody 

Gardens, ett aktivitets-

centrum som utöver 

diverse nöjesattraktioner 

bland annat innehåller tre 

stora glaspyramider med 

akvarium, regnskogs-

område, samt veten-

skapligt orienterade 

utställningar. 

Själva nöjde vi oss med 

den fuktiga värmen 

i regnskogen.





Sakiapa från 

nordöstra 

Sydamerika.



En mer än två 

meter lång 

Komodovaran.



Den röda ibisen (Eudocimus ruber) är inte svår att upptäcka.



Ah, du bara 

pratar goja!



En köttätande växt och en annan mycket märklig sak.





Bogsering av oljeplattform i Galvestons hamn.



Två pelikaner 

håller koll på 

trafiken.



Oljeriggen Ocean Star byggdes 

1969, och efter pensionering 

och ombyggnad öppnades den 

som museum 1997. 



Med Ocean Star 

borrades omkring 

200 oljekällor i 

Mexikanska golfen 

under de ca 20 år 

riggen var i drift. 





Galveston har ett förträffligt men väldigt känsligt läge vid Mexikanska golfen. De ofta härjande 

stormarna och orkanerna går hårt åt byggnaderna. Dessa tycks dock ha klarat sig på senare tid.
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