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Efter några dagar i Cartagena ville 
vi vidare och beslutade att gå direkt 
mot Gibraltar. Målet var Ceuta, den 


lilla spanska enklaven på Afrikas nord-
kust, som ligger mittemot Gibraltar.


Det blev en vindfattig segling i två dygn, 
stundtals på platt vatten, med ubåtsmöte 
och delfiner runt oss flera gånger. En flyg-
fisk fick vi också!


Den studsade mot biminin, på insidan, 
ramlade ner på däck och blev liggande.


När vi närmade oss Gibraltar, och skul-
le söderut, blev det dags att korsa den sto-
ra trafikseparationszonen som finns här. 
Massor av ankarliggare och massor av 
båtar som rör sig åt ena eller andra hål-
let. Då upptäckte vi att vi kört motor långt 


mer än någon hade förväntat och nu hade 
dieseltanken gått in på reserven. Motor-
stopp var det sista vi ville ha! Vi räknade 
och räknade, och kom fram till att vi borde 
ha 25 liter kvar och borde klara oss fram 
på 10 liter. Men hur vet vi att vår mätare 
är pålitlig? Och hur många liter innebär 
reserven?


Samtidigt kom ett rejält regn- och åsk-
väder som resten av färden snurrade runt 
oss med riktigt hällregn, blixtar som slog i 
vattnet och en ständigt mullrande åska.


DET BlEv någRA nERvÖSA timmar, i dålig 
sikt, då vi vid två tillfällen 


S/y SEAqwEST, GIBRALTAR


mot porten till medelhavet


Bilder: Bosse niklasson
I Tetouan öppnar sig en annan värld – den arabiska. Vid torget ligger kungens palats, ett av många som 
han disponerar i städerna runt om i Marocko.


Efter en sejour in i medelhavet fort-
sätter seaQwest mot porten mellan 
Atlanten och medelhavet. Till ceuta 
på afrikanska sidan och gibraltar i 
Europa.







fick väja för fiskebåtar som kom körandes 
ur allt det gråa diset. AIS är förstås un-
derbart att ha vid dessa tillfällen medan 
radarn har svårt att visa ekon av båtar 
när skärmen redan nästan svartnat av 
regnet.


Dieseln räckte, och tidig eftermiddag 
kunde vi lägga till i Ceuta och vi var i 
Afrika!


cEuTA äR En SPAnSK EnKlAv, belägen på 
en halvö med 8 km gräns mot Marocko. 
Ytan är 22 kvadratkilometer och här bor 
ca 76 000 personer. De flesta är spanjorer 
men det finns också en hel del araber, ju-
dar och en del andra folkslag


Även här pågick en regatta, ”Ceuta 
2+2”, som alltså gick över två kontinenter 
och två hav.Ett läge som man är väldigt 
stolta över och påpekar i alla broschyrer.


Kallt, mulet och regnigt var det, bara 
dryga 20 grader de första två dagarna. 
Och vi som hade trott att Afrika skulle 
vara varmt och soligt!


Vi utforskade centrum, som har en lång 
shoppinggata, en salig blandning av nya 
och gamla byggnader och en hel del kyr-
kor, moskéer, synagogor, museer och mili-
tära anläggningar.


Området är skattefritt, dvs. man be-
talar ingen moms, så det är populärt att 
handla här vilket syns på utbudet av af-
färer längs shoppinggatan. Överallt fanns 
blommor planterade och man fick ett pryd-
ligt intryck av staden.


Hamnen ligger precis nedanför gåga-
tans början så allt är nära.


OvAnFÖR hAmnEn ligger också busstatio-
nen och här tog vi linje 7 som gick till Ma-
rockos gräns för bara 70 cent per person. 
För givetvis skulle vi till Afrika även om 
vår försäkring inte tillåter båten att åka 
dit!


Efter att ha fyllt i en blankett med vårt 
syfte med att besöka Marocko och fått alla 
stämplar i passet så promenerade vi över 
gränsen. Där blev vi vänligt bemötta av 
en guide och beslutade oss direkt för att 
anta hans erbjudande. Vi visste ju ingen-
ting och var totalt oförberedda så någon 
som kunde visa oss runt såg vi som en bra 
investering.


Erbjudandet var en taxiresa, tur och 
retur, till staden Tetouan, några mil söde-
rut, för 40 € samt guiden som skulle visa 
oss runt där och kostade 25 €. Detta var 
en statlig guide som hade legitimation, 
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De gamla arabiska 
stadsdelarna Kasbah och 
Medina består av smala 
överbyggda gränder...







presenterade sig som Mohammed och 
dessutom pratade bra engelska.


Alla taxibilar är av märket Mercedes 
och alla ser ut att härstamma från 1970-
talet, så även vår som hade rullat ca 42 
000 mil om mätaren stämde. En säker 
taxichaufför körde oss längs kustvägen 
som på flera ställen var översvämmad på 
grund av allt regn.


Färden tog ca 40 minuter och tog oss 
via den lilla gränsbyn Castilljeros, genom 
Smir som hade stora semesteranläggning-
ar längs havet och en välbesökt marina, 
och förbi den gamla fiskebyn M´diq innan 
vi kom fram till Tetouan.


Överallt såg vi vita byggnader med blå 
detaljer, vilket var typiskt för denna del 
av landet. Guiden berättade att det varie-
rade i olika kommuner och i Tanger har 
man mestadels gult med lite inslag av 
grönt på husen.


Av det vi hade sett hittills skiljde sig be-
byggelsen inte mycket från den spanska.


JuST Då SvängDE TAxIn upp mot gam-
la stan i Tetouan och vi kom in i annan 
värld, den arabiska. Vi lämnade taxin och 
fortsatte till fots. Först upp till torget där 


kungens palats låg. Givetvis inte hans 
permanenta, det ligger förstås i Rabat 
som är huvudstad.


Men han hade ett i varje stad och detta 
var ett av hans mindre. Ståtliga byggna-
der omringade torget som var försett med 
banderoller i rött och grönt. Vad vi förstod 
var kungen väldigt populär och hade gjort 
mycket gott för folket. Han var nu 44 år 
och hade redan varit regent i tio år.


Så gick vi in de riktigt gamla arabiska 
stadsdelarna, Kasbah och Medina. De är 
byggda redan på 1200-talet och beboddes 
ursprungligen av de allra rikaste. För ca 
100 år sedan flyttade de rika till utkanter-
na av staden och skänkte då hela området 
till de fattiga, som än idag bor i området. 
Spåren av de rikas tid finns kvar i form 
av exklusiva entrédörrar med kraftiga 
gamla lås. Det finns sju portar in till dessa 
kvarter som består av mycket smala, över-
byggda gränder med fullt av små affärer 
som bara är som ”ett hål i väggen”.


TETOuAn hAR cA 50 000 InvånARE och av 
dessa är ca 4 000 judar, som många gång-
er är födda här. Man lever i harmoni med 
varandra men folkgrupperna 
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...fullt med små butiker 
som bara är ”ett hål i 
väggen”.  Här fanns allt 
du kan tänka dig: bland 
annat matbutik, frisör, 
snickare och så matt-
handlare, förstås.
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Den stora badan-
läggningen, ritad av 
Cesar Manrique, lig-
ger precis bortanför 
hamnen i Ceuta. 
Den är en Ceutas 
stora turistattrak-
tioner...


...liksom de gamla 
vallgravsmurarna 
som numera inrym-
mer mysiga restau-
ranger i murverket.







har sina egna religioner, kyrkor och mark-
nadsstånd.


Utanför Kasbah kunde vi se judarnas 
försäljningsstånd längs gatan.


Vi kunde också snabbt konstatera att vi 
var de enda turisterna som vistades här. 
Utan vår guide hade vi aldrig hittat ut ur 
detta gytter av stenlagda gränder som gick 
kors och tvärs, upp och ner, hit och dit.


I gränderna lekte barn och överallt syn-
tes små, smala katter som nyfiket kikade 
på oss.


Här fanns allt man behövde och många 
lämnade nog aldrig området.


Överallt såg vi olika yrkeskategorier 
som i sitt lilla ”hål i väggen” utövade sitt 
yrke. Här fanns bagare, snickare, cykel-
verkstad, raksalong, mataffärer och en 
massa annat.


Och matthandlare.
För vi hade självklart gått på en klas-


siker!
Plötsligt tog guiden in oss i en butik där 


en man skulle visa oss upp på taket så att 
vi kunde ta fina bilder över staden medan 
guiden själv skulle gå till sin moské. Och 
visst kom vi upp på taket.


Men sedan skulle det drickas te och vi-
sas mattor. Denne arab pratade engelska 
och kunde till och med lite svenska. Fram 
kom teet och nu fick vi veta vad vi redan 
sett så många i Ceuta ha i sina glas. Mint-
te med massa färsk mynta i!


Jättegott
.


FRAm KOm OcKSå mATTA efter matta och 
när vi försökte stoppa mannen talade han 
om att de fick betalt för att visa så det var 
inga problem om vi inte ville köpa. Detta 
var nämligen ett kooperativ och alla mat-
tor var vävda av folk som bodde uppe i 
bergen utanför staden.


Och visst var mattorna vackra. Man 
kunde dessutom ordna transport om vi 
ville ha något hemskickat till Sverige. 
Det var inte aktuellt för oss men kapten 
blev sugen på att, som ett minne, köpa en 


liten matta till vår salong. Vi talade om 
för matthandlaren vilka mattor vi gillade 
men att storleken var helt fel. Det visade 
sig också att vår favorit skulle ha kostat 
1 200 €! Mindre mattor kom fram, fortfa-
rande för stora. Ännu mindre mattor kom 
fram och till slut fanns det mattor i lämp-
lig båtstorlek. Den vi kunde tänka oss 
skulle kosta 140 €.


Chefen för butiken hade kommit in och 
satt i ett hörn, med sitt glas mintte, och 
muttrade surt om priserna. Snabbt sjönk 
priset till 70 € och det var inklusive vis-
ning och te!


Då IlSKnADE JAg TIll, reste mig, tackade 
för visningen och gick därifrån. Priset 
blev då 50 € men kapten tackade för sig 
och gick också. Nu tyckte vi att det kunde 
vara kul att ha med oss en matta så gui-
den, som just kommit tillbaka, tog oss till 
en mindre affär.


När innehavaren förstod vilken storlek 
vi ville ha hämtade han, i ett par omgång-
ar, mattor från någonstans och till slut 
hittade vi den ville ha. Priset var 175 € 
vilket vi sa blankt nej till. Vi fick själva 
ange pris, vilket kapten satte till 50 €, och 
efter långa förhandlingar med försök att 
få oss att höja budet prutade handlaren i 
omgångar tills vi slutligen betalade just 
det vi bjudit.


Vår salong pryds numera av en så kall-
lad äkta matta av okänd kvalitet, men 
med väldigt många knutar


Vi utgår från att vår guide fick provision 
på det han lyckades sälja på oss men för-
utom mattan blev det bara lunch för vår 
del. Självklart intogs den i dessa arab-
kvarter och vi serverades grillat kebab-
kött med ett gott falinabröd till. Därefter 
fick vi couscous, inte som vi är vana vid 
utan blandat med kyckling, morötter och 
kål. Måltiden avslutade med mintte och 
kaka, en jättegod sådan. En kakaobland-
ning inbakad i mördeg som hade doppats i 
vaniljsocker, mums!
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någOT vI REAgERADE På var att så fort nå-
gon av oss stannade upp och inte gick till-
sammans med guiden, så blev han orolig 
och väntade in oss. Troligen stod han för 
en stor del av att vi tryggt kunde gå runt 
där utan att någon försökte kontakta oss.


Guiden ledde oss sedan ut ur arabkvar-
teren och plötsligt var vi på en vanlig bil-
gata och där stod vår taxi. Nu blev det lite 
nervöst, för vi hade bara tagit med oss 
80 € för utflykten och inga plånböcker. 
Vi hade också, för att minimera risken 
att råka illa ut, tagit av oss alla smycken 
och undvek att ta på oss något som kunde 
sticka ut.


Tack vare mattinköpet hade vi nu inte 
pengar att betala taxin och guiden.


Resan gick därför via en bankomat, vi 
hade ett bankkort med oss men inte en 
aning om det fanns några pengar kvar på 
kontot. Vi hade inte kunnat koppla upp 
oss mot internet på ett par veckor och för-
sökte nu räkna ut hur mycket vi tagit ut. 
Pengar fanns och allt gick bra men man 
kunde bara ta ut lokal valuta så vi betala-
de 700 Dirham som motsvarar 640 SEK.


Resan tillbaka gick samma väg som vi 
kommit och vid gränsstationen varnade 
guiden oss för att ha passen framme eller 


att lämna dem till någon annan än polisen 
i luckan längst fram.


På våR TREDJE DAg i Ceuta vaknade vi 
till sol och blå himmel och gav oss ut på 
utflykt.


Först besökte vi den stora badanlägg-
ningen med stora saltvattenbassänger, 
som låg precis bortanför hamnen och på 
kort tid blivit en populär turistattraktion. 
Den visade sig vara designad av Cesar 
Manrique som vi redan sett så mycket 
av på Kanarieöarna. Detta var hans sista 
skapelse och här fanns även en utställ-
ning som visade alla hans byggnationer, 
många av dem bekanta för oss.


Därefter gick vi till de väl bevarade 
gamla vallgravsmurarna, som än idag är 
intakta, och en gång var ett viktigt skydd 
för staden.


På gamla foton kunde vi se hur murar-
na en gång skyddade mot såväl havet som 
inkräktare. Idag har man byggt ut hela 
hamnområdet med bilvägar och stora pi-
rar utanför det som en gång var murarna 
mot vattnet. Men inne i staden finns vall-
graven kvar och runt den har man öppnat 
mysiga restauranger i murarna.


Besöket i Ceuta avslutade vi förstås med 
att dricka det för platsen typiska minttet 
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Mysiga Main Street i 
Gibraltar lockar med fina 
restauranger och goda 
möjligheter till allsköns 
shopping.







Hej pa er alla.
Idag mandag den 9 november kom vi fram till Opua i New Zealand efter nio dygn med skiftande segling. Vi har haft lite vind, 
lagom med vind, mycket vind och vind fran alla riktningar. Upplevde en fantastisk solnedgang mitt utepa. Solen gick ned i 
horisonten och manen gick upp samtidigt. Tva eldroda klot som speglade sig i vattnet fran tva hall. En molnfri himmel och 
ett absolut slatt vatten och det var blankt som en spegel. Senare speglade sig stjarnorna sig i vattnet. Vi fick upp en grann 
guldmakrill pa sju kilo sa det blev fisk i fyra dagar fast tillagad pa olika satt. Grillad, i kottsoppa, i egeng jord krabbsoppa 
och stekt. Det var jattegott men nu vill vi ha en stor blodig kottbit ala New Zealand.
Vi bokar biljetter hem i veckan.


mATS ocH ULLA, S/y HoKUS PoKUS


fLASKPoST I KoRTHET
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med mynta på en servering. Minst halva 
glaset fylls med myntablad som ger fin 
sötma åt teet.


vI gIcK ÖvER TIll gIBRAlTAR och ankrade 
än en gång på spanska sidan i viken vid 
La Linea.


I den lilla hamnen som finns där tar de 
5€ om man vill parkera gummibåten, så 
ett tips från vår engelska grannbåt var 
att man skjutsar in en till piren och denne 
ropar på VHF:en när han vill bli hämtad. 
Enkelt, enda problem var att underteck-
nad kom på att jag aldrig någonsin kört 
gummibåt. Men det går att lära gamla 
hundar att sitta och även att lära mig 
köra gummibåt.


Nästa dag valde vi ändå att gå in i mari-
nan och betala för att lägga gummibåten. 
Där ligger den säkert och är bevakad. Själ-
va tog vi med oss passen och promenerade 
över gränsen till Gibraltar där vi strosade 
längs den mysiga Main Street och kapten 
fick bunkrat lite mera whiskey. Vi besökte 
också Marina Bay och fick veta att båda 
marinorna är fullbokade till den sista ok-
tober av deltagarna i Blue Water Rally, en 
jordenruntsegling som i slutet av oktober 
startar i Gibraltar. Även om inte alla bå-
tar kommit så är platserna bokade och be-
talda så man kan inte hyra ut dem.


vAD vI FÖRSTåR är det vanligt att det är 
fullt i Gibraltars hamnar men efter många 
års planerande pågår nu byggnationen av 
en ny stor marina på spanska sidan, gran-


ne med gränsen. Den skall stå klar i mars 
2010 och kommer att ta ca 700 båtar. 
Prisnivån är densamma som i Gibraltar, 
för en 12-meter båt kostar det 28 € + VAT 
16 % under högsäsongen som pågår från 
april-oktober. Här skall också byggas ett 
shoppingcenter.


En eftermiddag lyckades vi ändå ordna 
plats några timmar i Marina Bay i Gibral-
tar och kunde gå till Morrisons och bunkra 
ordentligt inför kommande seglingar. Här 
finns ett fantastiskt utbud!


Rent allmänt är Gibraltar så trevligt, 
och har ett fantastiskt läge på Europas 
sydspets, att vi börjar leka med tanken att 
kanske bosätta oss här en gång när blivit 
stora.


Därmed har vi avslutat vår Medelhavs-
sejour och inväntar rätt väder för att gå 
vidare söderut.


HELéNE, S/y SEAqwEST


S/y HoKUS PoKUS, NyA zEELAND


Kapten har bunkrat ordentligt 
inför kommande seglingar.
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