
Vi seglar vidare… In i Medelhavet

Altea, har någon hört namnet tidigare? Inte vi i alla fall, men tipset om platsen och marinan 
fick vi av några svenskar, vi träffade tidigare i år. Hit kom vi för några dagar sedan. En livlig 
fiskehamn, en vänlig klubbmarina och en liten turiststad med en äldre stadsdel med smala 
gränder och många italienska(!!) restauranger. Under vintermånaderna, ca 20 000 invånare, på 
sommaren mångdubblas befolkningen. Regionaltåg utmed kusten, bl. a. till Alicante.  Vinden 
blåser ostligt 6-7m just nu. 

Vi lämnade Lagos i Portugal för ca två månader sedan. Med friska undanvindar och god 
medström har vi seglat utmed Portugals sydkust Algarve, Spaniens sydvästra kust samt södra 
kusten Costa del Sol, områden med influens av morernas tid på Iberiska halvön. De senaste 
två veckorna har vi befunnit oss utmed Costa Blanca, sydostkusten av Spanien. Vi har haft 
varierande vindstyrkor och vindriktningar, så vi har fått prova på både kryss, halvvind och 
slör. Coden är luftad för säsongen.

 Innan vi lämnade Portugal, passade vi på att segla upp ca 25 distans i gränsfloden Guadiana. 
Utmed floden finns några få byar, innan man kommer fram till de små gränsstäderna, 
portugisiska Alcotim och spanska Sanlucar, som var vårt mål. Här svajade vi, träffade vänner 
från Lagos och tog jollen in till de båda städerna. En underbar utsikt över området fann vi från 
borgen på berget vid Sanlucar. 

En höjdpunkt blev besöket på Gibraltar. Under en vecka låg vi i den spanska marinan La 
Linea, som gränsar till Gibraltar. Utsikten från klippan var storslagen, aporna på berget fanns 
kvar samt tunnlarna i klippan imponerade. Här har soldater under flera hundra år förskansat 
sig, när Gibraltar varit under belägring. Den taxfria handeln i Gibraltar imponerade dock inte. 
Det var dyrt där.

Spanska Rota, med utflykt till Cadiz samt Cartagena är trevliga och intressanta städer, där vi 
stannade under flera dagar. Cadiz har en imponerande katedral med ett fantastiskt källarvalv. 
Vilken akustik! I Cartagena vandrade vi i den gamla stadsdelen, där man restaurerat både 
Roman Theater och borgen på höjden. I tur att rustas upp var den gamla amfiteatern. Mycket 
arkeologiska utgrävningar visades i muséer. Kvällen vi kom till Cartagena var det muséenatt. 
Gratis entréer, vilket gav hundratals meter köer. Och som i alla äldre städer, exempel på 
vackra hus med fina utsmyckade balkonger. 

Ett långbesök på 14 dagar blev det i Almerimar, en marina byggd med tre hamnbassänger och 
lägenhetskomplex utmed kajerna. Almerimar är populär övervintringshamn. Men här fann vi 
inte så mycket båtar som vi trott. Av de som fanns,  verkade några ha övergivits för gott.  En 
skandinavisk grupp fanns i marinan, som organiserades av ett norskt par. Vi fick fira 17 maj 
med dem. Området kring Almerimar var tidigare öken. Så fann man vatten och området 
exploaterades. Häromkring finns också gigantiska växthus av plast där norra Europas 
grönsaker odlas. 

När vi låg i Almerimar hyrde vi bil och körde under några dagar runt Sierra Nevada. Den är 
liksom alla bergskedjor, som ligger utmed kusten, imponerande. Granada besökte vi, liksom 



en liten ort, där många av Spaniens skinkor torkas, Trevelez på 1500 m höjd. Värmerekord i 
södra Spanien under den veckan!  Dock inte badtemperatur än för oss, som vill ha 20 grader 
eller mer.

Ett stort varv med många kompetenser, som båtfolk behöver, ligger i anslutning till marinan i 
Almerimar. Seglare, som anlitat ”hantverkare” på varv här i Spanien, får gärna betala med 
kontanter utan kvitto. Inte undra på att statsfinanserna är dåliga.  Här lyckades vi också fylla 
vår gasolflaska P11, som vi haft med oss hemifrån. (I hamnar använder vi våra elektriska 
plattor. Därför tog inte gasen slut förrän under seglingen till Almerimar. Som reserv har vi 
köpt campinggas, 2,7 kg, något alla använder här nere.) 

Under några dygn låg vi i den gamla turistorten Fuengirola. Här har nog inte så mycket 
förändrats under de senaste årtiondena. Mycket skandinavisk influens i stadsbilden. När vi var 
där pågick en internationell fest med mat, dans och musik från många länder. Trots att det var 
i slutet av april hade inte värmen kommit. Men ändå mycket folk i rörelse. 

För att hitta trivsamma marinor/hamnar har vi läst våra piloter och fått tips och idéer från 
seglare(och motorbåtsåkare), som vi träffat. Vi har försökt att prioritera marinor/hamnar med 
låga hamnavgifter (hittar uppgifter på nätet eller kontaktar intressanta marinor i förväg ). De 
flesta har haft lågsäsongspris april och maj, men i juni, juli och augusti blir det ändring. Då 
mer än fördubblas priserna och seglingsområdet blir klart mycket dyrare. Snittpris för de 
marinor vi besökt i april och maj är 18 €. Det har inte blivit mycket svajliggande då dyning 
och vindriktning varit besvärande. 

I alla marinor och hamnar har vi mött vänlig och hjälpsam personal.  Oftast ropar vi upp 
marinan på VHFn några distans innan vi är framme. Engelskan har fungerat så här långt. 
Marineros möter och anvisar platsen, samt hjälper till med förtöjning. Registreringen på 
hamnkontoret tar tid. Pass, registreringspapper för båten samt försäkringspapper kopieras 
alltid. Sedan fylls en blankett i för hand med alla uppgifter, som finns på kopiorna. Därefter 
skrivs allt in på datorn. Det är nog tur att det inte är så många, som anländer samtidigt.

Det är mest engelsmän, som seglar utmed kusten, men några skandinaver träffar vi också på. 
De flesta, som är på väg västerut varnar för värmen i juli och augusti, dåliga segelvindar och 
motströmmen på återresan. Men det finns seglare vi möter, som tillbringat många år i 
Medelhavet och är mycket positiva. Vi får bilda oss en egen uppfattning. 

På de flesta turistorter vi varit, är många hus och lägenheter till salu. Vi åkte buss från 
Cartagena till Torrevieja och under färden var det hur många hus som helst till salu i de 
turistorter, som kantade färdvägen. En hel del outhyrda affärslokaler kan vi också se. 
Livsmedelsaffärerna dignar dock av fräscha varor och här saknas inget. Lufttorkade Grand 
Reserva-skinkor erbjuds för 100€ kg! Och det hänger mycket av dem i affärerna.  Hög 
bemanning i affärer, marinor, polis mm. Eftersom det ännu inte är högsäsong är det en mycket 
ojämn fördelning av restauranggäster, vissa restauranger är fyllda, grannen kan sakna gäster. 
Vi har inte sett många tiggare på de platser vi varit, ser vi dem inte eller….?



Så här långt är vi nöjda med vår resa. Vi har varit på många platser, vi annars inte kommit på 
att besöka och vi har träffat många intressanta människor. Några seglar vi tillsammans med 
periodvis.  Vilken fantasi många har för att få möjlighet att uppleva segling på dessa 
breddgrader. Flera av dem vi mött arbetar fortfarande, men har valt att segla ner båten, lägga 
den i en marina och återkomma någon vecka eller månad vid flera tillfällen/år, för att segla 
båten vidare. Det är tur att det finns lågprisflyg. Några arbetar från båten. Men de har nog 
egna datorlösningar. För marinornas nätuppkopplingar fungerar sällan. I Cartagena hade man 
en datorcontainer med en PC som fungerade bra. Annars är det olika former av nätkafféer, 
som vi använder. Har också ett kontantkort för mobilt bredband för väderinformation och 
mailkontakter. Tyvärr är vi dåliga att nyttja vår SSB anläggning. 

Alacrity fungerar bra. Biminin är guld värd. Sitter som vanligt alltid på plats. Använder alltid 
autopiloten under gång. Elförsörjningen med solceller och vindgenerator har hittills klarat sig 
bra de få gånger vi legat på svaj. Den begagnade genuan , som vi köpte innan vi for, har 
använts flitigt. Under april och maj har vi loggat 623 distans. Fjorton seglingsdagar har det 
blivit. Vi har 40 motortimmar, de flesta för att ta oss in och ur marinor. Dock har vi stöttat 
med motor under de senaste seglingsdagarna.

Ha en skön seglingssommar

önskar

Håkan och Ing-Marie










