
Hallå där... är det inte
att övervintra ispanska La Coruna?
'1..\1tI l,to. Ka\ K!'ll|at.r

för ka llt

Vad gör man i flera nånader
i en hamn på Spanska nordkusten?
Vi hittar Lisa och Sven Gösta i sin OverSeas .10 Randivåg i La
Coruna en höstdag i slutet av november. Klarblå himmel och
ett 10-tal grader varmt. Vad gijr ni hela dagalna blev Iiågan'l
Ja, tyvårr hittadc vi inga kurser i spanska i La Coruna men .,.i

fär lijrsöka med någon CD-skiva om vi hittar ndgon. Annals
har vi fullt upp hela dagalna. Allt är ju inte klart när man

1ännar Sverige, Ii;r
da konner rnan inte

"Lisa och Sven-cöst - ivis' su nu l'|.r \ i -no lung "att qore lista'

Hur tog ni er till La Coruna från Sverige?
Vi har nästan bara gjort dagseglingar hela vägen. Det gar.fak-
tiskt att tå sig till l{cdelhavet enbart genom att göra dags-
eglingar. Det är ca 1700 I'I irån Göteborg till La Coruna. Vi
kom iväg i mittcn av augusti, vilket är sent fijr att hinna ner
till södra Europa innan höststormarna sätter in. X{en genom
att lata vädcr och vind bestämma taktcn har vi haft en lugn
och säker segling. Vägen gick pd franska sidan i Engelska ka,
nalcn och utefter kusten i Biscal'a-bukten. pa nägra etapper
giorde vi nattseglingal mest fiir vi fick lust och att vådret var
så gynnsamt.

Det viktiga är att man inte skall ligga och invänta bra väder.
och vänta och vänta. Utan man skall "vara där" och uppleva
platscn - tills det blir bra väder Då kan man längsegla utan
stress och oftast klara sig frän dåligt väder.

Hur kom det sig att ni valde
La Coruna som vinterhamn?
Jo, det vtrr manga parametrar som stämde med vara önske-
nål. Det är en helt nybyggd marina, rned fina duschar och
toaletter. Här är bemanning hela dygnet och båtplatsen är väl
skyddad och kostar ca 2500 SEIVnånad, inkl ström och gratis
Internet (om rnan hyr minst fyra mänader). La Coruna år en
fin liten mysig stad men ändå tilhäckligt stor fijr att ha ett
stort utbud av sen'ice, affärer och kultur Vi valde La Coruna
efter att ha scannat av mångå tånkbara hamnar pa kusten.

Zir det inte lite kallt så här tångt norrut i Spanien?
Nej. havet håller en temperatur på 12-1? grader året runt. på

vintern är det mcllan 10 -15 grader i luften, ibland upp mot 20
grader och det regnar en del, i snitt 18 dagar i januari. Här är
ganska likt sydkusten i England pä sommaren. Gräsklipparna
kommer fram i november, r'ilket känns lite bakvänt, men det
är da gråset böiar växa igen efter sommaren. Men solen år
framme en hel del ock-

::'"1å:, H1"f::llj "trtan skall inte vänta
och det är ju under- på bra väder, utan
bart att i novenber
r.""". "ito;;";J; man skall "vara där"
brunn 

,nrnd .an.ikrot OCh Uppleva platsen
mot solen och kann,
hur den \ärmer. "o*". - tills det blir bra
Lisa och Sven Cösta Vädgft,
med en mun

Men maten då, hur är det rned den?
Gurka! Har du hittat gurka, fantastiskt ropar våra svenska
båtgrannar, när Lisa kommer hcm med fyndet som hon hittat

lanserar cykelhjälmen r. hera a\.

i norra Spaniens
La Coruna"

\ri cyklar lnycket, här
finns underbara c1.-

kelvägar runt hela La
Coruna. Till mångas

glädie och fdNaning har vi lanserat cykelhiälmen i norra Spa-
nien. den år inte sa vanlig i Spanien har vi förstått. Sedan
lbrsöker I'i besöka ett museum i veckan. här finns n)ängder
med museum och kultur av alla slag. Det kommer att räcka
hela vintern

Vår budget inncfattar även en del utflykter så vi konmer att
hyra bil och åka runt, ca 1500 SEK ör en vecka kostar en hyr-
bil. Det tillkommer ju en del övernattningar men det linns en
hel dcl till överkomliga priser Vi har åven fundcringar på att
ta tåget till Barcelona som en liten utflykt.

Umgånget mcd båtgrannarna är trcvligt och givande, man lär
känna människor från andra länder lite mer än bara en flyk
tig bekantskap. I morgon skall vi besöka det stora akvariet
som ligger nere i hamnen. Scnare i vinter skall vi upp och åka
lite skidor uppe i bergen och lämnar inte La Coruna örrän
i slutet av mars. Så hur vi skall hinna med allt är. svårt att
lörstå.
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på en liten tvärgata intill rnarknaden. Gurka hade vi inte sett
på länge, så det blev lite uppstandelse i svensklägret. Tänk, det
trodde vi inte, att vi skulle bli så upprymda av vanlig gurkal

Annars är det färsk fisk som gäller De små fiskebåtarna går i
skytteltrafik ut och in i hamnen. Utbudet av fisk och skaldjur
år stort. Men däremot kan det vara svårt att få tag i riktigt
bra kött. Dessutom har köttet en helt annan styckning än i
Sverige, vilket gör det svårt att veta hur man skall tillaga det.

Men att gå ut på stan i mitten av november fiir att sätta sig
på trottoaren i solen och njuta en lunch med alla Spanska
läckerheter, är en riktig hOjdare. Nägra små tapas när man
sätter sig till bords sedan Iiirrätt. varnrätt. en öl eller ett glas

vin och kaffe fol ca 8 euro. Son'r bonus kan nan srnåtånka lite
pa \'äDnoma sont ö\'er!intrar i S\erige. säge| bade Lisa och

Sven-Gösta och ler'.

hjalpmedel i Engelska kanalen och Navtexen örsäg oss med

väderprognoser hela vägen.

IIur ser planerna ut inför vårens seglatser?
De nårmaste planerna är att till våren utforska Galicien. Här
finns många fina vikar med små mysiga hamnar Vi är ny-
fikna av oss och vill gärna kolla lite runt hörnet, upptäcka nya
saker och träffa nya nänniskor Så under våren och somma-

ren drar vi oss sakta söder ut. nästa vinterhamn kan kanske
bli på Kanarieöarna, eller Barcelona, eller Franska kusten,
eller något helt aDnat. Inget är bestämt och allt kan ändras.
Det fina är upplevelsen av nya ankarvikar, hamnar, städer
att insupas i lugn takt. Sjålva resan är malet med seglingen.
Vi tar dagarna son,l de kommer och njuter av tillvaron, såger
Lisa och Sven-Gösta med många hålsningar till Västkusten I

Båten heter Randivåg, vad är det för båt?
Baten är en OverSeas 40, med pilot house och kutterriggad,
dvs skall seglas med två örsegel. Baten år extra utrustad Ittr
denna segling med radar,&artplotter, AIS, Navtext samt sol-

celler på tillsammans 300 watt. Vi har även PC med naviga-
tionsprogram som backup. I övrigt är båten standardutrustad
ltir havssegling. En båt som ä. bra utrustad ör segling på
Västkusten går utmärkt att segla till Medelhavet med, stan-
darden på vära svenska batar ar hog.

Vi år mycket nöjda med vär navigationsutrustning. Radar/
kartplotter fungerade utmärkt och speciellt AIS:en var ett bra
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