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Januari - juni 2011
Några länkar:
Här är en länk till marinan
som vi har som
vinterhamn i La Coruña:
Marina Coruna
Länk till
en väderstationpå piren i
Är våren på väg?
La Coruna (ca 500 meter
2011-01-28 La Coruna
från marinan).
När vi gick genom La Coruna härom dagen såg vi att många växter fått
knoppar, ja till och med blommor! Kan våren redan vara på väg?
Vi har kommit en bit på våra projekt. Ett av dem var vi lite bekymrade
Här kan du ser vad
över, hur vi skulle kunna fylla gasol. Alla länder (nästan) har sitt system för
stadenLa Coruna har att
gasol som bygger på att du köper en flaska och när den blir tom så byter du
erbjuda.
den. Men om du flyttar mellan länder är detta inte praktiskt möjligt, du måste
få flaskorna fyllda med gasol. Efter mycket letande efter information på
internet, prat med marinapersonalen och diskusson med svenska båtgrannar,
bestämde vi oss för att göra ett försök. En fransman med bil erbjöd sig att
köra. Vi åkte efter en fransk GPS som läste gatunamnen på franska (omöjligt
Vintern 2010-2011 projekt
att förstå) men efter att ha konsulterat en papperskarta kom vi tillslut fram.
Vi klev avvaktande ur bilen, sände fram den som kunde spanska bäst och vi
Lära oss hitta i La Coruna
andra höll oss i bakgrunden. När vi hörde den vänliga mannen på
tappstationen säga "självklart fyller vi era flaskor" andades vi ut och hämtade
våra flaskor. Tänk om det alltid är så att det som man oroar sig för visar sig
Läsa spanska. (Vi hittade
vara enkelt att fixa?
Vädret i januari är ungefär som i december, lite regn och lite sol. Lite kyla ingen lärarledd utbildning utan
följer en CD-utbildning. Rätt OK!)
och lite värme.
Fylla gasolflaskorna

Göra iordning toaletten:
passa till luckan till tvättmaskinen, sätta upp hängare till
handdukar och lacka nya
trädetaljer.
Musslor med andakt
2011-02-25 La Coruna
Härom veckan var vi i Galiciens huvudstad Santiago de Compostela. Detta är
en viktig stad för alla kristna då aposteln sankt Jakob finns begraven här. På
medeltiden var staden kristenhetens tredje viktigaste pilgrimsmål efter
Jerusalem och Rom. Det finns en led från franska gränsen som pilgrimer har
vandrat sen år 813 då graven upptäcktes i Santiago (Sankt Jakob på lokalt
språk). Hit kommer än i dag många för att besöka sankt Jakobs grav.
Här fick vi en riktig aha-upplevelse när vi fick lära oss att sankt Jakob hade
en symbol i form av en kammussla. Denna smyckade sig pilgrimerna med på
sin vandring till Santiago och i dag kan man köpa avbildningar av musslan i
stadens alla butiker. Och härifrån kommer självklart det svenska ordet
"pilgrimsmussla” (= kammussla). Ät den med andakt nästa gång du får en
sådan på tallriken!
Santiago de Compostela är full av gamla kyrkor. "Bakom varje kyrka finns
en annan kyrka. Och om där inte är en kyrka så finns där ett kloster." Alla
kyrkor används i dag inte som kyrkorum, utan en del är omgjorda till
museum, offentlig förvaltning eller universitetsbyggnad. En mycket trevlig
stad värd att besöka!

Sätta fler hyllor i akterkabinen och göra om facket för
sjökort (vi har de flesta sjökort i
kartplotter och dator).

Göra fler hyllor i pentry och
organisera kylen och karottskåpet.

Sy slingerkojer (skydd så
det går att sova i båten när vi
seglar och båten lutar).

Trimma in kortvågsradion.

Installera nytt
operativsystem på en av
datorerna.
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Sardinen är begravd
2011-03-28 La Coruna
Fastan inleddes i La Coruna med karneval och festligheter. Fantastiska
kostymer och roande uppträdande, både för barn och vuxna. När
festligheterna tog slut eldade man upp "karnevalsdrottningen" (detta året en
manlig figur) och begravde sardinen. Riktigt varför sardinen var med på slutet
förstod vi inte, den hade inte varit med under karnevalen. Historien är att det
är en gamal sed från länge sedan när borgarna i Madrid beställde massa
sardiner för en fest, men när sardinerna kom till Madrid var de inte ätliga
utan fick slängas. Arbetarna gladde sig mycket över denna fadäs och nästa år
gjorde man narr av att sardinerna måste kasseras. Och på den vägen är
det...
En av La Corunas många
Vi har även rest runt i norra Spanien. Med hjälp av hyrbil tog vi oss längs
offentliga skulpturer - en
kusten till Bilbao, ner till Rioja-distriktet och tillbaka till La Coruna via
jättebläckfisk
högplatån norr om Madrid där pilgrimerna vandrar till Santiago de
Compostela. Vi besökte museer (Guggenheimmuseet i Bilbao var fantastiskt),
kyrkor och slott. Sov på hotell, allt från små mysiga ställen till slottsliknande
gårdar som tidigare varit sjukhus för pilgrimer. En fantastisk resa!

Nu har vi börjat segla söderut!
2011-04-16 Camariñas
Nu har vi börjat vår seglats söderut längs Atlantkusten på Spanien och
Portugal. Här är sjön ganska tuff, hela Atlanten ligger på och dyningen bli lätt
några meter hög. Vinden får också fart om den kommer från väster, ett öga
på väder-prognosen är att föredra.
Camariñas är en liten fin fiskeby med en "minimarina" (ett 10-tal platser).
Här ligger vi, en fransk 50 foots segelbåt och en 60 foots belgisk segelbåt och
har det gott medan vinden viner. Solen skiner och det är ca 18 grader på
dagarna. Det enda vi kanske skulle önska är lite mer badbart vatten! +15
grader stoppar vi inte ens tårna i!

Valborg i Nationalparken
2011-04-30 Isla Cies
Vi är nu på Isla Cies, en av de fyra öar som ingår i "Parque nacianal maritimo
terrestre de las islas Atlanticas de Galicia", dvs nationalpark för Galicens öar.
Vi har tidigare besökt Isla Ons som är en levande ö med 90 hus och åretruntbefolkning, restauranger, hotell och jordbruk. Isla Cies är en nationalpark och
de som bor här arbetar för nationalparken. Här finns skogar, stränder,
klippor, ljunghedar och många olika sorters blommor och fåglar. Vi ligger
ankrade vid en fantastisk sandstrand med klart fint vatten. Temperaturen på
vattnet är fortfarande endast 15 grader, men det gick faktiskt att ta en
simtur!
Man måste ha tillstånd för att besöka öarna. Först ett allmänt
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seglingstillstånd och sen ett ankringstillstånd för de dagar man skall besöka
öarna. Lite krångligt, men säkert ett bra sätt att ha koll på hur många
besökare öarna får. Man vill bevara den unika miljön till nästa generation.

Uppdaterade på Columbus
2011-05-06 Baiona
Här i Baiona har vi plockat fram våra kunskaper om Columbus och hans
färder västerut. Ett av de fartyg som var med på hans första resa 1492-1493
angjorde Baiona som första hamn i Europa. Här påminns man om den resan
hela tiden. Det finns en kopia av fartyget (Pinta) i hamnen, stan vimlar av
minnen från Pinta och Pinzon (kaptenen på fartyget) och minnestavlor finns
överallt. Det förefaller som intresset från Baionas sida kom 500 år efter att
fartyget angjort hamnen, dvs 1993 då de flesta minnesmärken och
fartygskopian är gjorda.
Baiona är förövrigt en trevlig stad med en borg som dominerar stadsbilden.
Marinan där vi ligger är faktiskt en del av borgen, så man känner historiens
vingslag från flera olika håll (Pintakopian ligger bara några meter från vår
båt).

Portvinstaden Porto
2011-05-13 Porto
Nu har vi kommit till Portugal och staden Porto. I Porto lagras (nästan) allt
vin som säljs som portvin. Vinhusen ligger tätt på stranden i Vila Nova de
Gaia, stadsdelen söder om floden Douro i staden Porto. Här kan man gå från
portvinshus till portvinshus och få en guidad tur i deras lagringslokaler och
prova viner. Vi hann med tre portvinshus på en dag… Crofts portviner är inte
dumma, prova deras vita portvin som aperitif, deras ”pink” portvin som drink
eller det röda till desserten. Vi har sett lite mer av Porto också, det är en
charmig, lite nedgången men livfull stad. Väl värd ett besök.
Vi kom till Portugal för några dagar sedan och först till Viana do Castelo.
Detta är en liten men trivsam och lugn fiskestad och semesterort. Här åt vi
middag på en restaurang som hade borden mitt i gatan! Maten var god och vi
satt och åt i lugn och ro när en bil i full fart kom rakt emot oss. Vi satt just
och funderade på om vi skulle ta tallriken och vinglaset och rusa in i
restaurangen när bilen stannade precis innan borden. Man lever farligt som
långseglare!

Ett land = en strand?
2011-05-20 Nazaré
Nu har vi seglat längs Portugals kust ett tag och längs kusten finns en låång
sandstrand. I bland kommer en liten bit med klippor, men efter något
hundratal meter kommer stranden tillbaka. Helt otroligt! Vattentemperaturen

Randivåg 2011
ökar och nu går det att bada.
Vi är i Nazaré - en liten stad med en livlig fiskehamn. Fiskebåtarna kommer
in på morgonen efter nattens fiske och fisken tas genast omhand av personal
på land. Båtarna tutar när de kommer inkörande i hamnen med god fart, det
är väl för att uppmärksamma personalen i land på att de kommer, men det
gör att det blir rätt livat i hamnen! Marinan drivs av ett äldre par från
Skottland, lite annorlunda mot andra hamnar, här är det engelska som är
marinaspråket. De ger en utmärkt service, informationsbladet som de satt
ihop om staden och hamnen fanns på svenska!

Det de har, det har de i Lissabon...
2011-06-01 Lissabon
Vilken känsla att segla in mot Lissabon! Nåväl, segla gjorde vi inte för det
blåste ingenting, men det var OK att gå för motor också. Vi fick en plats i
Alcantara hamnen mitt i centrum av staden. Det var varmt och gott i
Lissabon, termometern ute på gator och torg stod på +32! På kvällen när
solen går ner (kl 21.45) och man är nyduschad och fräsch förstår man varför
kvällsmålet intas så sent på kvällen. Det är först då som temperaturen går
ner till ett gradtal så man kan tänka sig att sitta still och äta. I Lissabon blir vi
ett tag för sightseeing, reparation och bunkring.
Innan vi gick in till Lissabon stannade vi några dagar i Oeiras (som ligger i
inloppet till floden). Där solade och badade vi några dagar, tempraturen i
vattnet är nu över 20 grader, så det är OK att både bada och sola.

Fado - Portugals blues
2011-06-10 Lissabon
Lissabon är en trevlig storstad byggd mellan 7 kullar. För att vara huvudstad
är den rätt liten (ca 550.000 invånare i innerstaden). Men här finns "allt". Lätt
tar man sig omkring med buss eller spårvagn. Cykel går också bra längs
floden, men upp för kullarna blir det jobbigt!
Det är "Fado-festival" här i Lissabon nu i början av juni. Fado, det är
Portugals blues, det är musik och sång som ger uttryck för längtan och sorg.
Fado betyder "öde", en längtan både efter det som varit och det som aldrig
blev, en känslosam musik. Vi har självklart tagit del av utbudet och härom
kvällen var vi i en fullsatt kyrka och lyssnade på Richardo Rocha som
spelade guitarra (en speciell sorts guitarr). Han var fantastisk! Taket på
kyrkan höll på att lyfta när alla applåderade.

Portugals störste upptäckare
2011-06-17 Sines
Vi är nu i Sines, sjöfararen och upptäcktsresanden Vasco da Gamas
födelsestad. Vasco rundade Godahoppsudden och fann sjövägen till Indien år
1498, så nu har vi blivit uppdaterade på Portugal som sjöfartsnation i slutet
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av 1400- och början av 1500-talet.
Sines är en trevlig liten stad med vita hus i mysiga gränder, en stor
supermarket med mat till bra priser och en fantastiskt fin strand mitt i stan
med klart, fint vatten. Detta är sista hamnen innan Cap do Sao Vicente och
Algarvekusten.
Här har vi passat på att bunkra båten och det har blivit mer än en vända till
den stora matbutiken. Vi har tvättat lakan i den stora nya tvättmaskinen i
marinabyggnaden. Vi har cyklat runt till stans turistattraktioner, solat och
badat och i dag blir däcket vaxat och vindrodret ompysslat. Lite snack med
båtgrannarna blir det också med utbyte av erfarenheter och idéer, just nu är
det tyska, franska och danska båtar i hamnen).

Stränder och grottor
2011-06-27 Lagos
Vi är nu i Sines, sjöfararen och upptäcktsresanden Vasco da Gamas
födelsestad. Vasco rundade
Nu ligger vi i Lagos, en kort bit från vår första ankarvik på Algarvekusten.
Lagos är en mysig liten stad med en gammal stadskärna med små, vindlande
gränder och mysiga restauranger.
Vid kusten ligger ett otroligt landskap md höga sandstenskloppor och ute i
vattnet små, smala höga öar av sandsten. En del av öarna ser ut som
gigantiska bröllopstårtor, liksom i fler våningar. Det finns små sandstränder
insprängda mellan klipporna. Vi har tuffat runt med dingen och tittat på
klipporna och grottorna. Vi hittade också en egen lite strand där vi stannade
för sol och bad.
Midsommaraftonens kväll firade vi med att inviga våra tyska vänner i
konsten att äta sill och sjunga snapsvisor! Båda delarna gick ganska bra efter
ett tag... Vi hade sill (från IKEA), färskpotatis, Janzons frestelse (ansjovis från
IKEA) grillad fläskfilé och jordgubbar med vispgrädde. En liten, liten
midsommarstång hade vi också!

