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Semesterparadis på Algarve
2011-07-06 Culatra
Ön Culatra utanför staden Olhao, straxt öster om staden (och flygplatsen) Faro är ett riktigt semesterparadis.
Antingen tar man sig hit med färja från Olhao eller Faro eller så kommer man med båt. Vid ankringsplatserna
(två stycken) finns närmare 60 båtar uppankrade från jordens alla hörn. Båtarna runt oss är från USA,
Argentina, Spanien och Frankrike. Här finns också irländska, holländska, tyska och engelska båtar. Till och med
svenska båtar, just nu är vi tre svenskar här!
Förutom badar och latar oss så håller vi på att putsa på båten. Vi använder dingen för att tvätta och vaxa
utsidan på båten. Vi polerar det rostfria på däcket och dyker under båten för att ta bort sjögräs och annat som
växer där. Temperaturen är ca 25 grader i luften och 23 i vattnet.

Sötvattensegling
2011-07-14 Guadiana river, Alcoutim/Sanlucar
Vi är nu 40 km upp i floden Guadiana, på gränsen mellan Spanien och Portugal. Man går upp i floden när man
har tidvattnet med sig och då tar det ca 4 timmar att komma upp till byarna Alcoutim i Portugal och Sanlucar i
Spanien. De ligger på var sin sida floden och verkar inte ha så mycket med varandra att göra. Dessutom har de
olika tid, Portugal är en timme "efter" europatiden som Spanien har. Det blir lite lustigt när kyrk-klockorna
ringer, först den ena som slår två slag och så den andra som slår tre! De verkar ha kommit överens om att inte
klämta i klockorna samtidigt! Speciellt intressant sägs det vara vid nyår.
Vattnet i floden är sött och helt klart (fast lite brunaktigt). Det är ovanligt att bada i sötvatten och lite läskigt
att doppa sig från båten, det är så kraftigt tidvattenström att man måste hålla fast sig i båten, det går inte att
släppa taget och simma mot strömmen!

Musik i sommarnatten
2011-07-21 Cadiz
Nu är vi i den stad som anses som Europas äldsta, grundad för 3.000 år sedan! Cadiz är en härlig stad på en
halvö, stan är delvis muromgärdad, har härliga sandstränder mitt i stan och många mysiga gränder och torg
och mängder av restauranger.
Vi blev tvungna att lämna floden Guadiana när temperaturen blev för hög, vi klarade inte av värmen och det
gick ju inte att ligga i vattnet efter båten för att svalka sig hela dagarna! Städerna Ayamonte (en liten charmig
småstad) och Chipiona (en pulserande semesterort) fick besök innan vi kom till Cadiz.
Första kvällen vi var här gick vi på en "solnedgångs-konsert" på ett av forten. En orkester startade spela när
solen gått ner (ca 21.30) och vi och hundratal andra åhörare fick höra traditionell spansk musik medan mörkret
sänkte sig. Efter det gick vi på restaurang i den ljumma sommarnatten.
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Besök i Sevilla
2011-07-28 Sevilla
Vi tog tåget till Sevilla för att besöka Andalusiens huvudstad. Sevilla har en kompakt innerstad där det är
gångavstånd till allt. Stan har många kullerstensbelagda små gränder att strosa i, här finns många matställen
och kaffer och mycket att titta på. Sevärdheterna ligger samlat på gångavstånd: katedralen, kungliga slottet,
parken för 1929 års utställning m m. Om man inte vill gå finns hästdroska att tillgå. Om du funderar på vart du
skall åka på en helgutflykt, välj Sevilla, du kommer inte att ångra dig. Men åk inte mitt i sommaren, våren och
hösten är att föredra. Nu på sommaren är det kring 40 grader varmt och det kan göra den mest entusiastiska
lite slak. Vi hade tur, det var inte mer än +33 grader...
Vi passade också på att gå på tjurfäktning. Det låter lite makabert men är en stor del av den andalusiska
kulturen. Tjurfäktningen beskrivs som en offerritual där publiken upplever rädsla och upphetsning i matadorens
ställe. Det var intressant att se hur picadorerna, banderillärerna, matadoren och publiken agerade. Men det blir
nog inte fler tjurfäktnings-besök!

Känd klippa med svanslösa innevånare
2011-08-05 Gibraltar
Nu har vi kommit till Gibraltar - ett av sommarens önske-mål! I Gibraltar handlar det mesta om att köpa prylar
(skattefritt) och äta och fika till höga priser. Annat var det förr, Gibraltarklippan har en lång och brokig historia,
det är många genom årens lopp som slagits för att få bestämma över infarten till Medelhavet. Gibraltar har
tillhört UK sedan 1713 då man "fick" Gibraltar av Spanien efter att ha hjälpt dem i ett tronföljdskrig. Det är nog
många spanjorer genom åren som har förbannat kung Filip V om var så givmild, Spanien har många gånger
försökt ta tillbaka Gibraltar, senast mellan 1969 och 1985 så de stängde gränsen till Gibraltar. När Spanien ville
gå med i EU var kravet från övriga EU-länder att gränsen måste öppnas. Sen dess är spanjorerna i majoritet av
de 4 milj. årliga besökare i Gibraltar.
Vi har tittat på de svanslösa aporna som bor högst upp på klippan, kollat på grävda gångar inne i klippan (från
1770-talet) och en helt äkta stor grotta.
Vi har ätit "fish & chips", druckit engelskt öl och tittat på alla båtar i hamnarna. Vi har lämnat in vår
kortvågsradio på reparation och fått tillbaka den lika trasig, men möjligtvis lite klokare om vad felet kan bero
på. Vi har badat i Medelhavet (hu vad kallt, högst 17 grader), satt upp en radarreflektor och tvättat lakan.

Spanien i Afrika
2011-08-10 Ceuta
Spanien har två s.k. enklaver, en heter Ceuta och ligger söder om Gibraltar, den andra heter Mellilla och ligger
söder om Malaga. Båda ligger med andra ord i Marocko. Enligt guideboken bestämde sig Spanien för att behålla
dessa två enklaver när Marocko blev självständigt 1956.
Vi är nu i Ceuta, en blandning mellan Afrika och Spanien, en rätt spännande blandning! Här är alla spanjorer
men också kristna, muslimer, hinduer, judar, araber och vita. Mång språk hörs på gatorna även om spanska
och arabisk dominerar.
Området har varit bebott av många olika kulturer under årens lopp, men på 1500-talet kom Portugal och tog
över. När sen Portugal och Spanien slogs ihop för att senare dela på sig igen var här en omröstning 1640 om
man skulle tillhöra Portugal eller Spanien. Det blev Spanien och på den vägen är det.
Under tiden vi har varit här har det blåst "Levante", dvs vinden kommer från öster i stället för den rådande
vindriktningen väst. Dessutom är det mulet, vilket vi är tacksamma för, det är inte så varmt som de annars kan
vara. Luftfuktigheten är hög så det blir tillräckligt varmt och klibbigt utan solen, med ca 30 grader.
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Madeiras "lillasyster"
2011-08-18 Porto Santo
Efter fyra och ett halvt dygn från Ceuta kom vi in i hamnen på Porto Santo, en ö öster om Madeira. Det var en
lugn översegling där allt fungerade som det skulle, båten uppförde sig väl och vi gick vakt om vakt och låg
mest och sov däremellan.
Porto Santo är en rätt liten ö, kanske en 10/del av Madeira. Den är också lägre och torrare än Madeira och har
en badstrand. Då Madeira saknar naturlig strand kommer många maderiabor hit för att bada i det kristallklara
vattnet. Här bor ca 5.000 personer men nu i semestermånaden augusti är det mångdubbel fler på ön. Det
märks inte minst när man skall handla i öns enda matvarubutik. Det går knappt att röra sig därinne, vilken tid
på dygnet man än kommer!
Lite lokal kultur har vi också fått oss till livs, i går var det en kultur-festival där sex olika grupper spelade, sjöng
och dansade traditionell musik/dans. Riktigt roligt att titta på, och nästan alla på ön var där tillsammans med
oss! Vi ser nu fram emot morgondagen då det skall vara en "vinfestival".

Fisken från djupet
2011-08-28 Madeira
Nu har vi kommit till Madeira och med hyrbil tagit oss runt ön på olika turer. Madeira är ca 6 mil lång och ca 2
mil bred och med många berg och dalar. För att göra det snabbare att köra har man byggt tunnlar, hur många
som helst! Från marinan på syd östra delen av ön till Funchal, ca 3 mil (krokig väg) är det 17 tunnlar! Vädret är
svalare än på fastlandet av Portugal, här är ca 20-25 grader på dagen och det är rätt vanligt med lite regn då
och då.
Vi har sett bananodlingar, berg, vinodlingar och madeiravintillverkning. Vi har smakat kastanjebröd och
kastanjelikör där nunnorna tidigare gömde sig vid piratattacker. Vi har tittat på romtillverkning och provsmakat
romen. Vi har varit inne i grottor i berget, badat i naturliga pooler i havet, vandrat upp på de tre högsta
topparna på ön och ätit dolkfisk (espada på portugisiska).
Espadan är en svart, lång och smal fisk med vassa tänder och finns endast runt Madeira och Japan. Här fiskas
den på 1.300 meters djup och när den kommer upp till ytan är den död, har jättestora ögon och har antagligen
även ändrat färg. Det är djupskillnaden som gör förändringarna på fisken. Ingen har sett en levande espada, så
man vet inte hur den ser ut i levande tillstånd. Fisken är god och smakar lite likt torsk, en vit fisk under det
svarta skinnet.

Levadavandring
2011-09-08 Madeira
Nu har vi också varit på Levadavandring! Levada är det bevattningssystem som gör att regnet som faller i de
norra delarna av ön fraktas till den torrare södra delen. Vattnet förs in i de smala kanalerna och transporteras
långa vägar till bananodlingar, vinodlingar och handelsträdgårdar. Det finns drygt 200 mil kanaler på Madeira,
en del byggda redan på 1500-talet. Längs kanalerna finns underhållsstigar och det är där man vandrar. Vi gick
från Ribeiro Frio ("den kalla bäcken") ca 6 km och sen tillbaka igen. Detta sägs vara en av de finaste
levadavandringarna och vi kan hålla med. Vi gick längs raviner, under stora frodiga träd och bland ormbunkar
och andra marktäckande växter. En härlig vandring! Tillbaka i Riberio Frio åt vi forell från odlingen som finns
där, det smakade gott efter ca 5 timmars promenad.
Nu väntar vi på vind. Planen är att gå till Lanzarote, eller närmar bestämt till La Graciosa. Vi hade planerat att
lämna Madeira tidigare i veckan men fick reda på att vi behövde tillstånd för att besöka La Graciosa, så vi blev
kvar några dagar extra tills tillståndet hade anlänt. Och nu är det alltså vinden som har tagit paus, men på
söndag hoppas vi få tillräckligt med vind för att segla de ca 2 dygnen till vår första Kanarieö.
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Ön turistbolagen glömt
2011-09-18 La Graciosa
Vi har nu seglat till La Graciosa på Kanarieöarna. Resan tog nästan exakt 2 dygn och var utan problem. Här på
La Graciosa är vi ankrade i en fin vik. För att komma i kontakt med civilisationen tar vi dingen in till stranden,
bär upp den så långt vi orkar och gräver ner ankaret i sanden (allt detta för att tidvattnet inte skall komma
medan vi är borta och svepa med sig dingen ut till havs). Sen promenerar vi till stan, en sträcka på ca 2 km. I
stan finns internetkafé, supermarket och en bagare. En färja kommer några gånger per dag från Lanzarote och
några turbåtar tar ut turister på en sväng runt ön. Helt OK ställe att tillbringa några dagar! Den 23 går vårt
ankringstillstånd ut och vi letar oss vidare runt Lanzarote.

Den svarta vulkanön
2011-09-26 Lanzarote
Lanzarote är den fjärde ön i storlek av Kanarieöarna, men den med minst antal träd. Den är lava-svart och inte
så hög, så här regnar det inte mycket. Allt som växer är konstbevattnat. Men naturen är spännande att titta på!
Vi ligger nu i en marina, det känns lyxigt efter ett par veckor till ankars. Innan vi gick in i marinan ankrade vi
några dagar utanför de fina stränderna kring Papagayonäset. Här är det ljust gul sand i fler vikar och
däremellan spännande bergsformationer. Ett riktigt badparadis.
Marinan är av det lite lyxigare slaget, så t ex finns en pool enbart för marinans gäster! Hamnbasängen kantas
av barer och restauranger, tillräckligt för att gå till ett nytt ställe varje dag under en månads tid.
Här blir vi ett tag, både för att utforska Lanzarote men också för att jobba lite på båten. Det finns ständigt
förbättringsprojekt på gång!

Vinodlingarna hukar bakom murarna
2011-10-12 Lanzarote
Här har vi haft det väl varmt några dagar. Även om temperaturen är rätt jämn, ca 25 om dagarna och 20 om
nätterna så vet alla som besökt Kanarieöarna att det också kan bli dåligt väder, kallt och regn. Vi har nu haft
tvärt om, vindstilla och över 30 grader på dagen och kring 25 på natten. Låter kanske trevligt, men det är för
varmt på dagen för att vara ute och det är svårt att sova på natten. Men vi klagar inte!
Vi har rest runt Lanzarote i bil under några dagar. Vi såg Timanfayas vulkanutbrott för snart 300 år sedan,
grottor där befolkningen kunde gömma sig på den tiden det kom pirater - också för länge sedan, och så säg vi
hur de odlade vin - och provsmakade resultatet. Vinodlingarna är lite speciella, vinbuskarna hukar bakom
uppbyggda murar och den svarta sanden täcker jorden för att hålla kvar fukten. Vinerna är ungefär lika kärva
som odlingen ser ut att vara, de vita vinerna är godast.
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Underhållsarbete
2011-10-22 Lanzarote
Nu har det blivit dags för underhållsarbete på båten. Solen och det salta vattnet gör att det rostfria rostar och
plast, trä och tyg utmattas. Så det har varit arbete från förmiddag på däck och när det blir för varmt att vistas i
solen så går vi under däck och fortsätter städa, fixa och göra förbättringar. Men allt är inte arbete, vid
eftermiddagens slut brukar vi dra oss till polen och ta ett dopp innan de stänger kl 18. Eller så cyklar vi iväg till
en av stränderna som finns i närheten och solar och badar.
Just nu är det många svenska båtar i hamnen och på fredagskvällarna träffas vi på en bar. I går var vi 14
personer från 7 båtar som umgicks under trevliga former. Det lät som vi hade det trevligt så bordsgrannarna
kom för att höra var vi kom ifrån och vad vi pratade om! När vi berättade att vi alla hade seglat från Sverige
blev de helt stumma. Något sådant hade de inte kunnat tänka sig!

Hemma i Göteborg!
2011-11-12 Göteborg
Vi är nu i Göteborg på några veckors besök. Vi hälsar på familj, vänner och bekanta, lämnar in och får trasiga
båtgrejer lagade, går till läkare och handlar svenska varor.
Vi har hunnit med en segeltur till Käringön och Gullholmen, fått svenska förkylningar och besökt Stockholm. I
slutet av november åker vi tillbaka till Lanzarote.

Tillbaka på Lanzarote
2011-12-05 Lanzarote
Nu är vi tillbaka till Lanzarote efter en månad i Göteborg! Det var trevligt att träffa familj och vänner. Vädret
har ändrat sig rejält på Lanzarote sen vi åkte härifrån, nu är det kring 20 grader i luften och 18 i vattnet och
vinden är kall. Det regnar också en del, inte länge och mycket, men var och varannan dag.
Vi blev hämtade på flygplatsen av våra vänner i båten Ooros som både bjöd på middag och sen en biltur till
matbutik dagen därpå. Båten hade klarat sig väl och vi startade med att göra båten seglingsklar igen efter två
månader i hamn.
Liten biltur runt ön han vi också medan vi väntade ut lite blåsigt väder.

Isla Lobos - sälön
2011-12-06 Isla los Lobos, Fuerteventura
Nu har vi lämnat Lanzarote och ankrat upp utanför ön Isla los Lobos. Detta är en spännande liten ö med en
liten fast befolkning och många ”dag-turister” som tar en färja hit från norra Fuerteventura för att upptäcka ön
under en dag. Vi tog dingen in i en liten lagun – en fd vulkankrater - med en fantastisk strand längst in. Efter
ett dopp tog vi sikte på öns högsta topp, ca 120 meter hög och vandrade dit. När vi var mätta på utsikten gick
vi ner för att köra ut till båten och hämta grillen och maten för kvällen, men till vår förvåning var det inte
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möjligt att åka ut ur lagunen. Vattnet hade sjunkit och nu såg man hela kraterkanten, ingen väg ut, inte ens
med en liten dinge! Så det var bara att vänta på att vattnet skulle sjunka. Det blev ingen grillning den kvällen.

Ön med 150 stränder
2011-12-09 Gran Tarajal, Fuerteventura
Fuerteventura har inte så många hamnar eller marinor för fritidsbåtar, en ligger en bit söder om huvudstaden
Puerto del Rossario i öns näst största stad, Gran Tarajal. Här ligger vi bra i en kommunal marina, väntar på bra
väder för att segla till Las Palmas och samtidigt ser oss omkring.
Vi har hyrt bil tillsammans med seglarvänner och åkt runt ön, tittat på sevärdheter och sett många berg och
getter, inte så många byar och inte heller besökt så många turistattraktioner. Det finns inte så många. Ön är
sparsamt bebyggd och känns lite ödslig. Men de fantastiska stränderna har fullt av solhungrande turister, det
lär finnas fler än 150 stränder med fin vit sand.

Glad lusse
2011-12-18 Las Palmas, Gran Canaria
Vi hade god seglingsvind och inte så mycket vågor på vägen hit till Las Palmas. Här samlas många seglare och
just i år är det ovanligt fullt, men vi fick en bra plats på ponton S (det finns pontoner från A till T). Gladan,
svenska marinens skolfartyg, kom in i hamnen straxt innan oss och på kvällen kom de och bjöd in till försenat
lussefirande. Det var sju kvinnliga besättningsmedlemmar som sjöng lussesånger – och som de kunde sjunga
sen! Vi frågade en officer om de hade uppsjungning när de tog ombord personal och elever, men han påstod att
så inte var fallet.
I dag, den 4:e advent, har vi kallt och regnigt och vi passade på att bjuda in några svensk seglarvänner på
glögg och adventsfika. Vi satt under tältet i sittbrunnen med tända ljus och värmde oss med de varma
dryckerna. Det är tufft att vara lånseglare...

Trevlig Helg!
2011-12-24 Las Palmas, Gran Canaria
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar Sven-Gösta och Lisa ombord på Randivåg!

