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Anki Palerby Hjelmqwist och hennes man, Janne Hjelmqwist, är ute på långsegling.  
Den här gången har de kommit till Ribadesella i Spanien. Text & foto: Anki Palerby Hjelmqwist

DET STORA ÄVENTYRET

UTEFTER SPANIENS NORRA kust växer 
sig bergskedjan Picos de Europa allt 
högre när båten närmar sig denna 

pärla som många missar. Landskapet här ser 
ut som direkt taget ur filmen ”De dimhöljda 
bergens gorillor”. Från havet går det inte ens 
att gissa sig till vad som döljs bakom de  
branta massiva bergssidorna.

RIBADESELLA
BISCAYAS GÖMDA PÄRLOR

Här är det extra viktigt att ha koll på ebb 
och flod, våghöjder och vind när du anländer 
med egen båt. Inseglingen kan definitivt 
bidra till ett visst adrenalinpåslag. Det är 
nödvändigt att ta sig in vid högvatten, inte 
enbart för djupet utan också för att vågorna 
blir snällare då.

När vi svänger in bakom den utskjutande 

nästan lodräta klippväggen med det lilla 
kapellet högst upp är belöningen omedelbar. 
Det är lätt att tappa andan eller att blinka 
bort en lyckotår och ett spontant glädjetjut 
känns helt på sin plats.

MED EN STENMUR längs babordssidan och 
sagolika Playa de Santa Marina styrbord om 
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”Lägg till Ribadesella  
på din bucket list.”

Lazy Frog med fantastisk bakgrund i gästhamnen i Ribadesella.

båten fortsätter inseglingen i den smala häst-
skoformade floden in till den lilla hamnen. 
Omringad av berg kan detta kan vara en  
av Europas vackraste platser, med en väl 
skyddad och lugn hamn.

Ribadesella ligger vid utloppet av floden 
Sella med cirka 6 000 invånare. Det är  
kommunhuvudorten i provinsen Asturien, 
belägen 400 km norr om Madrid och  
ungefär mitt på kusten mot Biscaya.

Det tempererade klimatet – där medel- 
temperaturen är tolv grader – samt den stora 
årliga nederbörden gör att olika slags växt-
lighet trivs utmärkt. Det är som varmast i 
augusti med en genomsnittlig temperatur  
på 20 grader. 

Skillnaden mellan ebb och flod är runt  
4 m och vid ebb ser hamnen helt annorlunda 

ut med ett konstruerat stengrund som reser 
sig strax utanför och längs med gästbryggan. 

EN BRO NERE vid hamnen delar byn i två delar 
med större delen av bebyggelsen och centrum 
på den ena sidan och hamnen, stranden och 
de flesta hotell på den andra. Hamnavgiften 
ligger inom normalpris för regionen. Hamn-
myndigheten beräknar avgiften utifrån  
antalet båtkvadratmeter. I september  
2021 kostade en natt för en 38 fots segelbåt  

30 Euro inklusive fri tillgång till tvättmaskin 
och torktumlare, vilket är ovanligt.

Hamnen har mycket fräscha toaletter och 
duschar och gott om varmvatten, utan extra 
kostnad. Däremot finns bara en toalett och 
dusch för kvinnor och en för män.

DET NÖDVÄNDIGASTE FINNS på några minuters 
gångavstånd från hamnen, liksom byns cen-
trum och den vackra stranden som har flera 
badvakter. Få människor utanför turistbyrån 
pratar engelska, men med ett öppet sinne, 
några spanska ord och kroppsspråket går det 
alldeles utmärkt att kommunicera även om 
man inte behärskar spanska. 

För den som gillar att röra på sig finns här 
oändliga möjligheter. Ett fint gångstråk med 
konstnärlig kakelmosaik som berättar om 

Gästbryggan i Ribadesella.

Anki Palerby Hjelmqwist och 
hennes man, Janne Hjelmqwist.
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DET STORA ÄVENTYRET

PROVEN MARINE TECHNOLOGY 
www.yanmar.se

YANMAR COMMON RAIL LINE-UP
40 - 640 MHP

40 MHP
3JH40

45 - 57 - 80 - 110 MHP
4JH Series

150 - 170 - 195 - 250 MHP
4LV Series

320 - 350 - 370 MHP
8LV Series 6LY Series

400 - 440 MHP
6LF Series

485 - 530 - 550 MHP
6LT Series

500 - 580 - 640 MHP

Tänk på det här
• Läs in dig på detaljer om hamnar, tidvatten, insegling och 
navigation. Du gör det med hjälp av en Nautical Almanac, 
exempelvis Reeds eller Imray.
• Navely är en användarvänlig app där du lätt navigerar dig 
rätt på en karta och vidare till matnyttig information.
• Ring hamnkaptenen i god tid – gärna innan du kastar 
loss – och få en nulägesrapport från någon på plats med 
lokalkännedom.

Ribadesella med utsikt över hamn och inlopp.

byns utveckling lotsar dig längs bukten  
vidare till trappor som tar dig upp till kapellet 
på klippan. Där har besökaren en ljuvlig 
360-graders utsikt, dels över byn och  
stranden, men även ut över de branta  
klipporna och Biscaya.

Det finns fler berg att bestiga och vackra 
stigar som tar dig dit du vill. Längs strand-
promenaden är det snudd på omöjligt att 
inte stanna, beundra och fota de konstnärligt 
utsmyckade husen och vågorna som rullar in.

Då och då syns vandrare med rejäla kängor 

och ryggsäck lunka genom byn. Den kända 
pilgrimsleden El Camino de Santiago de 
Compostela passerar här. Vackra snäckskal 
i mässing ingjutna i trottoaren hjälper dem 
att hitta vägen.

I RIBADESELLA FINNS grottorna Tito Bustillo och 
Cuevona av Argüelles med sina fantastiska 
målningar. Eftersom de är mer än 14 000 
år gamla är de några av världens äldsta. Här 
finns också både dinosaurieskelett och fot-
spår och en droppstensgrotta. Boka din biljett 

i mycket god tid om du har möjlighet, som 
regel är det utsålt månader i förväg.

Andra saker att göra här är att paddla, ta 
vindsurfinglektioner och hyra vattenskoter, 
en guide är då ett måste. Spanien är en kanot-
nation och ofta tränar kajakpaddlarna genom 
att ta sig många varv runt båtarna i hamnen.

Det är härligt att slå sig ner i byns centrum 
och dricka en fantastiskt god kopp kaffe till 
ett pris som får dig att le. Egentillverkningen 
av choklad och den för staden typiska bakel-
sen ”Leticias” gör att pauserna blir många.

När hungern sätter in finns självklart en 
mängd olika tapas, eller kanske föredrar du 
att njuta av färska pilgrimsmusslor på en 
taverna när mörkret fallit. Ribadesella gör 
något med människors inre och är en magisk 
plats att längta tillbaka till! Har du inte varit 
här ännu är ett tips att lägga till det på din 
bucket list. ✪

http://www.yanmar.se
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