
Resebrev 3 - Portugal 
Tisdagen den 24 september 2003.!

Hejsan!!

Elvina med besättning har tagit sig vidare söderut från 
La Coruña. Vi har dagseglat längs kusten och 
framförallt varit inne i flera "rias" i Galicien (NV 
Spanien). Det är många båtar ute och många som 
liksom vi "hoppar" längs kusten så vi har stött på 
samma båtar och besättningar på olika platser, vilket är 
roligt. Några har vi blivit goda vänner med. Eftersom 
våra övriga vänner och familjer är långt borta, betyder 
det mycket att möta besättningar som vi känner igen. 
Trots att det är enkla möten kan vi nästan kalla oss kompisar vid andra eller tredje 
träffen, till skillnad från hemma där det tar något längre tid.!
Vår båt har fått många uppskattande ord och blickar och många undrar vad det är 
för typ. Som avskedsgåva från OE-klubben fick vi boken om Olle Enderleins båtar 
och den har varit mycket bra att ha tillhands, särskilt när språksvårigheter kommit i 
vägen. Elvina skiljer sig från de flesta andra cruisingbåtarna. Hon är mindre men 
alla båtar ska underhållas och vid manövrering i trånga hamnar är inte stora båtar 
till sin fördel.!

I Portugal har vi mött idel vänliga människor. De behärskar engelska mycket bättre 
än sina spanska grannar. Öar är nästan obefintliga eller som några norrmän sa: " 
Portugal är en enda lång sandstrand". Det är inte riktigt sant, de höga 
kalkstensklipporna vi blev vana vid i Frankrike finns även här. På Algarvekusten är 
det magnifika klippor i vackra kulörer och vita sandstränder däremellan. Nu är vi i 
Portimão sedan en vecka tillbaka och vi har beslutat oss för att stanna här i 6 
månader. Dels har vi inte färdigställt Elvina och dels vill vi göra ett stopp för att ta 
det lugnt och fundera ut vart vi vill fortsatta seglingen. Portimão ligger bra till vare 
sig vi väljer att gå söderut mot Madeira/Kanarieöarna eller österut mot Medelhavet.!

Efter La Coruña har vi nästan enbart haft sällskap av långseglare. De representerar 
olika idéer men allt oftare har vi stött på människor som liksom vi har ändrat sin 
färdväg. Vår grundplan har vi förkastat och nu har vi börjat förstå att allt inte måste 
vara planerat hemifrån. Det vi inte har kunnat förutse är hur möten med andra 
seglare påverkar våra liv och hur vi tänker därefter. Ibland blir vi inspirerade till nya 
upptäckter, andra gånger kan vi förfasas över andras erfarenheter. !

!
!!



Vi valde att stanna i Portimão av flera skäl. Förutom de tidigare nämnda är 
Portimão en mycket trevlig stad. Marinan är nybyggd, har bra faciliteter och ligger 
väl skyddad 1/2 nm från havet. Vi fick ett bra vinterpris på en 6-månadersplats; 
1146 Euro, vilket motsvarar 6.37 Euro/dag. Annars ar det dyrt i hamnarna, en natt 
här kostar under högsäsong 30.94 Euro för en 10-12 m båt. Marinorna har i 
allmänhet hög standard. Här i Portugal är de flesta inte äldre än 5-6 år.!

Det har varit ont om skyddade ankarvikar och då blir 
hamnavgifterna en stor utgift. Å andra sidan ingår alltid 
e l och de t kos ta r inge t ex t ra a t t duscha . 
Tvättmaskinerna kostar 2-5 Euro så vi har börjat 
handtvätta det vi kan. Krilla har blivit mycket populär 
hos damerna på vår ponton efter 3 dagar i rad av 
klädtvätt! Det är en ovanlig syn på de andra båtarna att 
karlarna tvättar. Vi kanske kan lära dem något om 
svensk jämlikhet! Vi lagar mat/diskar varannan dag och 
det är ett system som passar oss bra.!!
Vi har börjat finna oss tillrätta i vårt nya seglarliv och ser fram emot att upptäcka 
denna delen av Portugal. Vi har numera också en portugisisk ordbok och även om 
vi inte lär oss att tala flytande portugisiska så kan vi kanske förstå mera av livet runt 
omkring oss.!

Hälsningar från Gunilla och Krister Bewert.!


