
Hej alla sjöfarare. 
Min tanke var att ligga i Lissabon ett par veckor men då 
staden är så intressant ur både sjöfarts och 
upptäcksresande perspektiv blev det en månad. 
Lissabon var ursprungligen en Iberisk stad med namnet 
Olipsio. Den befästes senare av romarna och var 
operationsbas under Lusitanska kriget 138 f. Kr. och blev 
45 f. Kr. municipium under namnet Felicitas Julia. Bland 
resterna från den romerska tiden märks en teater och 
ett badhus. Vid mitten av 300-talet blev Lissabon ett 
viktigt biskopssäte. Under 400-talet erövrades Lissabon 
av olika folkgrupper. År 716 intogs staden av araberna, 
som kom att härska i Lissabon fram till 1147 då Alfons I 
av Portugal intog staden. 1256 blev Lissabon Portugals 
huvudstad. Under Portugals upptäcktsresor och koloniala 
expansion kom Lissabon att bli Europas största och 
viktigaste handelsstad. En position staden dock förlorade 
under den spanska ockupationen 1580-1640. 
Därefter började en ny uppblomstring fram till den för 
förödande jordbävningen den 1:e November 1755  då 2/3 
av staden lades i ruiner och 20-30.000 människor 
omkom. Jordbävningen och Brasiliens självständighet i 
början av 1800-talet ledde till en period av ekonomiskt 
förfall, som Lissabon först i början av 1900-talet började 
återhämta sig från. 
Idag är Lissabon en liten "storstad" Lätt att röra sig i 
både med allmänna kommunikationer eller till fots. Här 
finns så mycket att besöka att det är svårt att nämna allt. 
Att spatsera i den gamla stadsdelen kring borgen Sao 
Jorge är en upplevelse. Ett besök på marinmuseet där 
man speglar tiden då Portugal upptäckte världen, är väl 
värt mödan. Museet visar också hur Prins Henrik 
Sjöfararen skapade sin navigations akademi. Han var 



född i Porto den 4: Mars 1394 och dog den 13 November 
1460 i Sagres här på Algarvekusten. Han deltog dock 
aldrig i någon sjöfärd eller expedition. Hans insatser blev 
att understöda och uppmuntra sjöfarten. Förmodligen 
betalade han också. 
Nu i skrivande stund befinner jag mig i Lagos nere på 
Algarvekusten i södra Portugal. Lagos är också en mycket 
gammal plats med sjöfartsanor. 
Arkeologiska bevis vittnar om en tidig inflyttning till 
denna region som går tillbaka till de neolitiska eller 
paleolitiska perioderna. Sedan kom kelterna, fenicierna 
och kartagerna och etablerade handelshamnar längs 
kusten och grundade Portus Hanibalis kallas idag 
Portimão omkring 550 f.Kr. Platsen ligger ännu nästgårds 
med Lagos. Under det påföljande romerska styret hörde 
området till provinsen Lusitania tills den intogs av 
västgotarna, som stannade kvar till den arabiska 
invasionen under 700-talet. Territoriet döptes då till Al-
Gharb Al-Andalus, västra delen av den muslimska delen 
av iberiska halvön. Morerna skulle stanna här tills 1100-
talet och fick ett avgörande inflytande på regionen, och 
lämnade kvar ett rikt arv som än idag är påtagligt. Kakel 
med kaligrafi och liknande.  
År 1249, under D. Afonso III:s styre, fullföljde 
portugiserna erövringen av Algarve vilket ledde fram till 
att de portugisiska monarkerna därefter kallade sig “Kung 
av Portugal och Algarve” fram till proklamationen av 
republiken år 1910. Under 1400-talet skedde en stor 
expansion i Algarve när den tidigare nämnde Prins Henrik 
Sjöfararen grundade sin berömda navigationsskola i 
Sagres och etablerade viktiga handelsplatser i regionen. 
År 1755 drabbades Algarve hårt av jordbävningen och 
den påföljande tsunamin som förstörde mycket av 



regionens historiska arv. År 1774 var markisen av 
Pombal, Kung Dom Josés berömda premiärminister, som 
var ansvarig för återuppbyggnaden. 
I Lagos fanns också en slavmarknad under kolonialtiden. 
Det finns ett museum som speglar denna mörka tid. 
Idag är Lagos en modern liten stad med den gamla 
stadskärnan innanför en stadsmur. 
Marinan i Lagos ligger välskyddat 0,8 Nm upp i en flod. 
Man förtöjer vid flytbryggor. Uppe på land bland barer 
och restauranger finns en serviceavdelning med duschar 
och tvättstuga. 
För Alba Nova II med 8,5 meters längd betalar jag 1680 
Euro för 151 dygn. El, vatten, och dusch medräknat. I 
tvättstugan betalar man 3 Euro per tvätt. 
Vädret har hittills varit som en svensk sommar. Just i 
skrivande stund regnar det faktiskt, riktigt kallt  blir det 
dock inte. Jag hade inte uppskattat ännu en kylig 
övervintring. 
Ligger kvar här till slutet av Mars eller början av April. 
Min tanke är att sedan segla in i Medelhavet. 
God Jul och ett Gott Nytt År. 
Hälsar Tommy 
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Borgen	Sao	Jorge.	3	

	
En	av	Lissabons	spårvagnar. 



	
Prins	Henrik	Sjöfararen. 

	
Fyren	på	udden	Ponta	de	Piedade.	Strax	öder	om	Lagos. 



	
Solnedgång	från	Ponta	de	Piedade. 

	
Solnedgång	från	Ponta	de	Piedade. 



	
Prins	Henri	Sjöfararen	utanför	kyrkan	St:	Maria	Lagos. 

	
Kyrkan	St:	Maria	Lagos. 



	
	Lagos. 
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Marina	de	Lagos. 

	
Julhälsning	från	norr	till	söder. 

	


