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Nytt år - nya resmål!
2013-01-02 San Miguel, Tenerife
Nu bär det av till nya seglingsvatten. Vi har bunkrat klart (får inte plats en konservburk till och frys & kyl är
fulla). Vi har fixat allt som står på att-göra-listan. Nu seglar vi vidare!
Vi har haft ett fint år på Kanarieöarna, vi kan varmt rekommendera dessa öar, vare sig det är ett år innan
seglingen går vidare, för en chartersegling eller ett mål i sig. Här är jämnt klimat, trevliga människor,
förhållandevis billig mat i butikerna och på restauranger och många bra marinor. Och så är det seglingsväder
hela året!

Framme!
2013-01-09 Sal, Cabo Verde
Vi har kommit fram till ön Sal i Cabo Verde. Seglingen gick bra, vi var framme efter 5 och ett halvt dygn. Vi
hade mestadels nordostliga till ostliga vindar, så vi seglade slör nästan hela vägen. Båten uppförde sig väl och
vi hade inga skador vare sig på båt eller besättning. Fisklinan gav ingen fisk, men en morgon hittade vi en rätt
rejäl flygfisk på däcket. Efter att ha blivit fotograferad fick den flyga tillbaka till havet, vi ville inte tillaga den då
den legat rätt länge på däck.
Vi ankrade upp vid Palmeira tidigt en morgon och det tog Sven-Gösta större delen av dagen för att få oss
inklarerade i landet. Och då återstod ändå ett besök på flygplatsen för att få passen stämplade. Det gjorde vi
dagen därpå.

Guidad tur runt Palmeira
2013-01-11 Sal, Cabo Verde
En dag gick vi för att leta reda på "Carlos" kontaktperson för en av de båtklubbar vi är medlemmar i den tyska
Transocean". Första person vi frågade pekade åt ett håll - "jag såg Carlos där borta". Nästa pekade åt ett annat
håll. En tredje sa åt en liten kille att följa oss till Carlos hus. Där var han inte men vi fick reda på var han var...
Carlos visade oss sen runt i byn, vi gick in i nästan alla dagligvarubutiker (som alla också sålde något att
dricka) och barer. På varje ställe måste vi prova den lokala "Ponche", rom blandad med honung. Varje ställe
har sin egen blandning (söt och stark!) Efter några timmar vinkade vi adjö till Carlos och tog en "Aluguer", en
flakbil med säten på flaket till närmsta stad för att inhandla internet. Det tog större delen av den dagen...

En liten del av Sahara ute i Atlanten
2013-01-16 Boavista, Cabo Verde
Nu har vi seglat till en annan av Kap Verde-öarna, Boavista. Detta är den ö som är närmast Afrika och det är en
riktig sand-ö. Här finns många sol-gula stränder, sanddyner och dadelpalmer. Man säger att ön är en liten del
av Sahara flytande i Atlanten! Här bor ca 7.000 personer och många turister i väl instängslade hotell.
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En dag vaknade vi och hela världen var sandfärgad. Harmattan! Sand från Sahara blåser ut i Atlanten och gör
sikten nästan obefintlig. Lite lustigt att vi får detta fenomen när vi ligger vid ön med namnet "Bra sikt".
Windsurfare och Kaitare bryr sig inte om sikten, de susar runt båten hela dagen. Vi tar det lugnt och badar och
läser i båten.

Många olika sorter under vattnet
2013-01-20 Sao Nicolau, Cabo Verde
Den tredje Kap Verde-ön vi besöker heter Sao Nicolau och är en hög, bergig ö.
Det betyder att i stället för att ge lä till ankrande båtar så kommer här fallvindar vinande från bergen ut över
havet. Det gäller att ha bra ankare!
Smågrabbarna på denna ön har tagit för vana att överfalla inkommande dingar och "hjälper till" att dra upp
dingen på stranden, vaktar den och vill ha ersättning för sina besvär. De är mest i vägen och man är ofta
livrädd att skada den lille killen som står ute i vattnet som vill hjälpa till och ta emot dingen. Väl uppe på byn är
det ingen om bryr sig om en, inte ens taxibilarna eller "aluguarerna" försöker få oss att åka med. Vi tröttnade
på att försöka få någon att ta oss upp på ön, vi tog dingen och åkte bort till ett rev och snorklade. Här fanns
många fina fiskar, sköldpaddor och sjöborrar!

Storstadsmingel
2013-01-25 Mindelo, Sao Vicente, Cabo Verde
Nu har vi kommit till storstaden Mindelo på ön Sao Vicente. Detta är den näst största ön i Kap Verde, den
största ligger på ön Santiago i söder. Här finns marina (där vi nu ligger fastknutna) el och vatten vid pontonen
och internet! Staden har ca 70.000 invånare så här kan man hitta det mesta som man kan behöva (dock inte
det vi just letar efter, gångjärn till toasitsen!).
Här stannar de flesta båtar till, det är korspunkten vare sig du skall söder, öster, norr eller väster ut! Båten
jämte oss skall t ex till Senegal. Andra seglar till Martinique i Västindien eller Salvador i Brasilien. En del
båtar blir här ett tag då de fått problem med båten. Några båtar saknar mast, en saknar roder och andra har
också problem men av mindre sort.
Vi ligger här ett tag och grejar med det som gått sönder (t ex toasitsen), tittar på stan och ön samt grannön
Sao Antao. Dit åker vi med färja.

En delvis grön ö
2013-01-31 Sao Antao, Cabo Verde
Nu har vi fått se en (del av en) ö som är grön! Vi har undrat lite över namnet Cabo Verde, alla öar vi tidigare
har besökt har varit bruna eller sandfärgade. Sao Antao, den stora ön som ligger nära ön Sao Vicente, har
några gröna dalar. En dag tog vi färjan från Mindelo till Porto Novo på Sao Antao, en "aluguer upp till höjden på
norra delen av ön, för att sen vandra ner till Paul, en by vid stranden. Vi gick genom lummiga
"skogar" med kaffe, sockerrör och banan. Här fanns kor, getter, hästar, åsnor och grisar. Planteringarna växte i
terraser (som på Madeira, Azorerna och Kanarieöarna) och allt var väl skött med vatten som leddes ner från
bergen. Nästa dag hyrde vi en bil och åkte runt på ön och då såg vi att dalen vi vandrat ner genom var den
grönaste på ön. Stora delar av ön var lika brun/beige som de andra öarna.
Namnet Cabo Verde lär komma dels från närmaste udde inne på Afrika som heter Cape Verte, men tidigare
lär här också ha varit mer nederbörd och öarna var då grönare. I dag är öarna mer "Cabo Castanho".
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Karneval i Mindelo
2013-02-13 Mindelo, Sao Vicente, Cabo Verde
Nu är karnevalen över här i Mindelo. Det har varit intensiva fem dagar med många olika karnevalståg, de
finaste de två sista dagarna. I tisdags kväll var det en samba-karneval och i onsdags var det stora
karnevalståget. Och vilken karneval! Musik, dans, sång, glädje, olikfärgare dräkter, uppbyggda ”miljöer”,
trummor och många deltagare. Vi tror att om man inte deltog i karnevalstågen så stod man vid sidan och
tittade. Mindelos 70.000 invånare var alla med i karnevalen på ett eller annat sätt!
Nu när karnevalen är över startar vi vår segling över Atlanten. Vi siktar på Fernando do Norhona (en ögrupp
utanför Brasiliens kust) och Salvador i Brasilien. Seglingen beräknas ta ca 14 + 7 dagar och med stopp på
Fernando anländer vi till Brasilien i mitten av mars. Vi återkommer då med en rapport om Atlanten. Det går att
följa oss på Oceanseglingsklubbens hemsida (www.osk.org) , klicka på positioner så skall det komma
uppdateringar om var vi är.

Norra och södra Atlanten
2013-03-03 Jacare, Brasilien
Den 22 februari kl 17.15 passerade vi ekvatorn vid 28 grader väst efter 1070 nm från Kap Verde. Vi hade just
fått lite vind, så vi gjorde några knops fart, efter att ha haft svara vindar, regn och åska i något dygn. Vi
skålade i champagne och offrade lite åt Neptun, just då fick vi napp på fisklinan. En bonito på drygt 2 kg var
vårt första möte med södra Atlanten. Det var vår tredje fisk på seglingen, den första var en taggmakrill, den
andra en bonito. Taggmakrillen var inte god men bonito gillar vi. Ekvatorpassagen var nästan rakt söder om
Kap Verde, sen svängde vi av ner mot Brasilien. Söder om ekvatorn är det sydöstliga vindar och det innebar att
de två sista dygnen hade vi halvvind med bra dygnsdistanser. Vi ankrade upp utanför ön Fernando de Noronha
den 24 februari mitt i natten, 10,5 dygn efter starten från Mindelo.

Nationalpark med fina stränder
2013-03-03 Jacare, Brasilien
Ön Fernando de Noronha är i dag känt för sitt kristallklara vatten och artrikedom av fiskar, sen 1988 är ön och
omkringliggande vatten en nationalpark. Men det har inte alltid varit så, här har varit fängelse för politiska
fångar och militärbas under andra världskriget. I dag är det en charmig turist ö, dock lite åt det dyra hållet.
Man kan till och med säga att det är lite ”gnidigt” dyrt, allt kostade rasande mycket pengar och de tog betalt för
allt man ville göra. Så måste betala för att ankra och man måste köpa ett så kallat nationalparkskort på ca 350
kronor för att kunna gå ner på stranden och bada! Vi hyrde bil och åkte runt på ön, badade och snorklade,
tittade på fiskar och fåglar och njöt av den fina ön under fyra dygn.
Ankringsplatsen är känd för att det går in en rejäl dyning där och så var fallet även nu. Den sista dagen hade
dyningen ökat till besvärande storlek. Båten rullade i sidled så vatten kom in genom de öppna portholen i sidan
på båten. Vågorna var säkert 6 meter inne vid land och de bröt i toppen vilket gjorde att det var mycket svårt
att ta sig över dem med dingen. Hamnkaptenen sa att dyningen skulle öka och ändra riktning så det skulle bli
ännu obehagligare på ankringen. Dyningen låg redan på 5 på en 6 gradig skala och när dyningen kom upp till 6
då rekommenderades man att lämna ankringen. Vi valde att lämna redan vid 5, vi betalade och i skymningen
lämnade vi Fernando.
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Brasilien!!!
2013-03-03 Jacare, Brasilien
Efter ett och ett halvt dygns segling i rätt orolig sjö kom vi fram till Brasilens fastland! Känslan var härlig när vi
tuffaden in i floden Paraiba, såg grabbarna som tävlade mot varandra i segelbåtar med latinsegel,
mangroveträsken vid sidan av floden och låga träbåtar med aktersnurra med en axel som går rakt akterut, som
vi tidigare endast sett på film. Ja, då kände det vi att vi kommit till Sydamerika! Vi gick för motor en timme upp
för floden och la till vid Marina Jacaré Village, en marina som är mera som en båtklubb. Här fann vi båtar som
vi träffat på La Palma och Gomera i Kanarieöarna och Mindelo i Kap Verde men också många nya bekantskaper.
Kvällen vi anlände var det fest, kocken firade sin 60 års dag och ”yachtisarna” kom med maten. Där dukades
upp både förrätter, sallader, potatis, grillat kött av olika slag och kakor. Jubilaren stod för drickat – caipirinha
och öl. Det blev en glad tillställning och för oss ett bra tillfälle att träffa alla i marinan. Två svenska båtar finns
här, annars är här mest fransmän, men också engelsmän, sydafrikaner, holländare m fl. Här skall vi vila ut
några veckor innan vi fortsätter.

Cachaça på rad
2013-03-11 Jacaré, Brasilien
Nu har vi hunnit acklimatiserat oss till det varma klimatet (35 grader på dagen och 28 på natten), ja, eller lite i
varje fall… Vi har besökt byn Cabedelo och staden Joao Pessoa, handlat mat, lyssnat på lokal musik och prövat
caipirinha, Brasiliens berömda drink. Den görs av en lokal sprit tillverkad av sockerrör – cachaça, lime, socker
och is. Helt OK. Men att dricka cachaça utan lime, socker och is är inget för oss. Vi prövade en dag då vi
besökte en bar som hade cachaça smaksatt med olika frukter och bär. Där fanns smaker som cocos, lime,
kanel, ingefära, kiwi, päron, stjärnanis, ananas m fl. Ja, smaker kanske var fel, alla smakade lika dant, det var
endast innehållet i flaskan som varierade lite…
Vi planerar nu vår fortsatta segling. Härifrån seglar vi söder ut, först förbi Amerikas västligaste udde (som
ligger i staden Joao Pessoa) och mot Salvador. Till Salvador är det 480 sjömil, ca 3,5 dagars segling. Det beror
lite på väder och vind om vi stannar till på vägen eller ej, det finns några bra ankringsplatser och någon marina
på vägen, vädret får avgöra om det blir ett stopp eller ej.

Storstaden Salvado
2013-03-22 Salvador, Brasilien
Vi ligger nu i Salvador, mitt inne i staden i en trevlig marina. Vi har utsikt över den hiss som tar oss från den
"nedre" staden till den "övre".
Salvador har ca 4 miljoner invånare och stan har vuxit snabbt, är i dag Brasiliens tredje största stad. Det var
här som Brasiliens första huvudstad låg, och mycket av de första åren finns bevarade i den gamla staden (som
finns i den övre delen av staden). Här kan man i dag spatsera på gator fulla av turister och turistsaker att köpa.
Många är tavlorna som finns till försäljning! Men den gamla staden är också mycket trevlig
och promenadvänlig. Tyvärr är det en hel del kriminalitet men i den gamla staden är det inga kriminella som
vågar sig fram, poliserna är för många.
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Itaparica - Salvadors gräddhylla
2013-03-30 Salvador, Brasilien
Itaparica är den största ön i bukten ”Todos os Santos” (Alla helgons bukt) och den med mest befolkning och
flest fritidshus. Ön ligger nära Salvador, det tar ca 30 min med färja. Det är en lugn och trivsam ö och det
finns flera fina ankringsplatser, den finaste utanför orten med samma namn som ön. Här finns en liten marina
där man kan lägga dingen när man går iland och t ex fyller ”mineralvatten” i dunkar och tar med till båten.
Nära marinan finns nämligen en gammal vattenkälla som ger fint dricksvatten, något som inte bara seglare
uppskattar utan hela öns befolkning verkar komma hit och fylla sina pet-flaskor och dunkar. I byn finns flera
trevliga restauranger, Amigos ägs t ex av en före detta långseglare som slagit sig ner på ön för gott. Som
grannar har han flera icke brasilianare och många har fina hus med utsikt över ankringsplatsen. De kanske
saknar seglingslivet?
Vid ankringen finns ett sand-rev som ligger ovanför vattenytan vid lågvatten. På revet trängs då silkeshägrar
med itaparicabor som samlar ätbara snäckor och turister som badar och samlar ”sand dollar” platta, vita skal
efter ett slags sjöborre. Vi får plats allihop och jämför gärna våra samlingar för att se vem som har hittat flest
och bäst av det man samlar (vi har inte jämfört oss med silkeshägrarna, de är lite för skygga för detta).

Fin frukt och grönsaksmarknad
2013-04-06 Salvador, Brasilien
Vi tog Randivåg uppför floden Paraguacu en fredag för att vara med på marknaden i Maragogipe på lördagen.
Maragogipe är en liten stad (ca 20.000 invånare) dit bönderna kommer på lördagsmornarna för att sälja sina
produkter. På marknaden finns frukt och grönsaker men även kött, kläder och annat som brukar säljas på
marknader. Marknaden startar vid 6-tiden på morgonen (det är som svalast då) och pågår några timmar,
troligtvis tills det mesta har tagit slut. När vi var där regnade det konstant hela tiden så vi höll oss mest i den
delen av marknaden som var under tak. Här hittade vi allt vi ville ha: bananer, mango, grönsallad, tomater,
apelsiner, avokado, potatis och mycket mer. Allt var av fin kvalitet och kostade inte mycket (i varje fall om vi
jämför med priserna i Europa). Så t ex ville de ha ca 3.50 för 1 kg mogen mango, lika mycket för 1 kg söta,
goda apelsiner och ca 5 kr för 2 kg bananer. Det enda som är dyrare här än i Sverige är potatisen som kostar
ca 15 kr kg. Men potatis måste vi ha, så den får kosta. Potatisen är i varje fall väldigt fin. Lite lustigt var det
när vi skulle köpa avokado. Vi gick runt och kollade priserna och där vi fick det bästa budet (ca 10 kronor), slog
vi till. Men då började handlaren plocka avokado i en påse, han trodde jag ville ha ett kg avokado! När jag
endast ville ha en avokado blev han bekymrad, det gick inte riktigt att prissätta en ynka liten avokado… Jag
betalade till sist inte många ören för den. Men även om vi tycker det är låga priser på frukt, grönsaker och kött
så säger man i tidningarna att inflationen är hög. Så t ex har potatisen ökat med 100 % på ett år, tomaterna
med 133 %, bananer med 75 % och bönor med 300 %.

Bahia de Camamu
2013-04-18 Bahia de Camamu, Brasilien
Nu ligger vi för ankar i en stor bukt ca 200 km söder om Salvador, Bahia de Camamu. Detta är en av Brasiliens
största bukter och här finns många öar och vikar. Tyvärr är området inte sjömätt (dvs det finns inga sjökort) så
vi får hålla oss till de få sjömätta lederna. Ankringen där vi ligger är helt skyddad för vind och sjö, har rent
vatten och trevliga restauranger på land. Vi kan ta färja in till närmaste stora stad för att handla och kolla
internet. Här går det ingen nöd på oss!
Området kallas” Dendê kusten” för att det växer så mycket palmer längs stränderna (dendê är en sorts
palm). Här finns också det som man kallar ”urgammal atlantregnskog” som tidigare täckte hela kusten. Nu
finns denna skog endast kvar lite här och där. Området är inte förstörd av turistanläggningar utan har kvar sin
naturliga charm. De flesta turister som vistas i området åker med en av de ”turbåtar” som trafikerar bukten. De
spelar musik på högsta volym och stannar vid byarna för att äta och dricka och vid de vackraste
sandstränderna för bad. Seglarna är rätt få (i varje fall så här års, vi har höst här på södra halvklotet) och det
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är mest långseglare som vi träffar på. I vår vik ligger tre segelbåtar som liksom vi är på väg söder ut och en
som vänder här för att segla tillbaka till Salvador. Vi har trevligt umgänge i båtarna och på land!

Bahia de Camamu
2013-04-27 Bahia de Camamu, Brasilien
Vi är fortfarande i Camamu och väntar på bra seglingsvindar för att gå söder ut. Men vi har det bra där vi
ligger, mellan två palmklädda öar med fina sandstränder. Vi har också några seglingskompisar i närheten, så vi
har även trevligt umgänge.
Tröttnar vi på maten ombord kan vi gå till restaurangen på en av öarna och äta "siri", en krabba de fångar i
mangroven som växer runt ankringsplatsen.

Naturreservat
2013-05-02 Abrolhos, Brasilien
Vi seglade från Bahia de Camamu den sista april och två dagar senare tog vi en boj vid ögruppen Abrolhos. De
fem öarna och vattnet runtomkring utsågs till nationalpark 1983. Området är känt för sina korallformationer,
här finns mycket fisk och fåglar och mellan juni och oktober är här fullt av knölval, de kommer hit för att föda
sina ungar. Nu i maj fanns "endast" fisk och fågel, men vilken artrikedom av fisk! Vi snorklade en hel dag och
såg tusentals fiskar i alla storlekar och färger. Fåglar fanns de också, främst sulor och fregattfåglar. Sulorna
fanns på en ö och fregattfåglarna på en annan. Vi njöt av solnedgången och nästa dag seglade vi vidare mot
Vitoria. Vädret skulle bli sämre med starka sydliga vindar och vi ville ligga i en säker hamn då.

Storstad med stor chokladfabrik!
2013-05-11 Vitoria, Brasilien
Efter vi lämnat Abrolhos seglade vi till Vitoria på fastlandet. Detta är en stor stad i sydvästra delen av Brasilien.
Här finns en båtklubb som tar emot gästande båtar och som tillfälliga medlemar kan vi använda duschar,
basänger, tanka diesel billigt, äta på restaurangerna och ligga tryggt i hamnen. Att ligga i en trygg hamn var
bra när ovädret kom, det var orkanvindar som drog över stan och mycket grenar, takplattor och annat kom
farande.
Vitoria är en trivsam stad med lugn och trevlig atmosfär. Staden ligger på ett antal öar vid vattnet och ser lite
ut som bilderna vi sett från Rio. Vi trivs bra och har strosat runt i den gamla staden, tittat på klostret uppe på
en kulle, besökt Latinamerikas största chokladfabrik - Garoto - och handlat mat i fantastiska matbutiker. Vi har
även skaffat internet och telefonkort till telefonen, hur konstigt det än kan låta så är detta inte helt enkelt i
Brasilien!

Konungarnas vik
2013-05-20 Angra dos Reis, Brasilien
23° 00,18'S 44° 18,10'W
Efter en fin segling runt östra "hörnet" av Brasilien (Cabo Frio) kom vi förbi Rio de Janeiro tidigt på morgonen.
Mäktigt att se "sockertoppen" och Jesus-statyn från havet. Vi stannade inte, utan fortsatte till Angra dos Reis,
en stad ca 60 sjömil längre väster ut. Staden ligger i ett skärgårdsområde som är mycket omtyckt av både
brasilianare och turister och här förnyade vi vårt visum för ytterligare tre månader i Brasilien.
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Staden Angra dos Reis (Kungarnas vik) har fått sitt namn efter dagen då portugiserna först landsteg i
området. De kom hit den 6 januari 1500 och detta är den dagen då de tre vise männen (Kasper, Melker och
Baltasar) uppvaktade Jesusbarnet. Denna dag firas fortfarande i den katolsk världen (och kolla i vår svenska
kalender vilka som har namnsdag denna dag). De tre vise männen (kungarna) står staty i staden.
När alla papper var i ordning, båten bunkrad med mat och dryck, fortsatte vi ut i skärgården. Här blir vi ett
tag, seglar omkring och gör lite underhåll på båten.

Brasiliens skärgård
2013-06-11 Ilha Grande, Brasilien
23° 08,33'S 44° 09,95'W
Skärgården består av många öar (365 säger pilotboken) och har många fler ankringsplatser. Skärgården är ca
60 nm x 20 nm och här kan man segla omkring hur länge som helst och upptäcka nya platser hela tiden. Det
ser lite ut som Bohuslän - förutom några "detaljer". Alla öar, ner till minsta kobbe, är beväxta med tjock
Atlantregnskog. Fastlandet runt öarna består av höga berg, också de tät beväxta med regnskog. Det går också
att likna vid Norges fjordar, men temperaturen är lite bättre, här är kring 30 grader på dagarna och ner till 20
på nätterna, nu mitt i vintern. Det regnar en del och då blir det ungefär lika grått och trist som i Sverige, men
temperaturen är ungefär den samma som när solen skiner.
Vi har utforskat en del av ankringarna, tittat på sköldpaddor, jätte-sjöstjärnor, vackra fåglar och apor. Hört
vrålapor på avstånd och vandrat i regnskogen.

Rio de Janeiro
2013-06-20 Rio de Janeiro, Brasilien
22° 56,93'S 43° 10,31'W
Nu är vi i Rio de Janeiro! Detta är en stor, stor stad men vackert belägen vid viken Guanabara. När
Portugiserna kom hit första gången den 1 januari 1502 trodde man att viken var utloppet av en flod. Man
kallade därför viken för "Januarifloden" och staden fick senare också detta namn. Men då det visade sig att
viken är just en vik och inte en flod fick viken tillbaka namnet som indianerna hade givit den. Rio är en riktigt
stor stad, lika många invånare bor i Rio som i hela Sverige!
I Rio har vi åkt linbana upp på Sockertoppen, buss upp till Kristusstatyn, badat på Copacabana och letat efter
flickan från Ipanema. Vi har också upplevt upproren i Rio på nära håll då vi råkade hamna i oroligheternas
utkanter den första kvällen. När det kändes lite väl spännande tog vi metron till tryggare del av stan.
Det är Sockertoppen (Pau de Acucar) som syns i mitten på bilden ovan med Atlanten till höger och
Guanabaraviken till vänster.

Midsommar eller Midvinter?
2013-06-21 Ilha Cunhambebe, Brasilien
23° 08,33'S 44° 09,95'W
Tillbaka till skärgården vid Ilha Grande/Angra dos Reis var det dags att fira svensk midsommar - och brasiliansk
midvinter. Tre svenska båtar och en nya zeeländsk båt samlades på stranden och smakade på sill, Janzons
frestelse, köttbullar, prinskorv och senare på kvällen grillat kött. Midsommarstången var en liten kort stång som
vi hade med oss och runt den blev det lite sång och dans (små grodorna bland annat) - efter några snapsar
med tillhörande snapsvisor. Mycket trevlig kväll som avslutades tidigt på morgonen...
Vi har ett omväxlande väder här i skärgården. Några veckor med mulet och ibland regn bryts av med sol och
varmt väder. Just nu har vi en period med mulet väder och vi passar på att fixa iordning saker som gått sönder
på båten, vi har en lång lista med saker som behöver åtgärdas.

