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Corpach, Skottland

till 

Viveiro, Spanien



En vacker morgon lämnade vi den trygga kanalen och gav oss ut på skotska 
västkusten. Utfärden genom Firth of Lorne blev händelselös och vacker. Lite 
kittlande med den första rejäla tidvattenströmmen som lade på 4knop på 
båtfarten i något sund. Väl framme i Oban la vi oss mitt över sundet på marinan 
på Kerrera.  

Oklart vad de lägger i djurfodret på Kerrera, är det 
meningen att de ska ha 4 horn?  



Ett par dagar i Oban, sen drog vi vidare ut i det nu ovanligt fina Skotska vädret. 
Utanför Mulls sydsida fiskades makrill tills vi inte ville ha mer, sen ankrade vi 
inne i Loch Spelve som är en större vik. På grund av lite yttre faktorer och en 
större dos klantighet placerade vi ankaret med 50m kätting på botten. Det vill 
säga utan att ena änden satt fast i båten som brukligt. Trots 1h dykning på 
platsen kunde det inte hittas och ligger där än. Dyra misstag..

Lite plåster på såren var i alla fall att viken hade gott om pilgrimsmussla som 
hamnade på grillen!



I bleke lämnade vi Loch Spelve, men det 
blev snart mer intressant när vi i frisk vind 
fick kryssa ner till Loch Tarbert på Jura. En 
stor vik på västra mellersta Jura där inga 
hus finns, bara vild natur. Samt den 
svenska segelskutan Constantia som dök 
upp. Sen regnade det och blåste hund i två 
dagar, så vi roade oss för ankar med att se 
på film och sy gästflaggor till kommande 
exotiska länder.  
Fotnot: För den som inte vet så är det så att man 
sätter en mindre flagga för det landet man seglar 
till/i under styrbords spridare.
Fotnot 2: Intressant att veta är att 1948 skrev Georg 
Orwell delar av den dystopiska framtidsvisionen 
1984 i sin skrivarstuga på Jura. Året var 1948.



En för vår båt anmärkningsvärd siffra på fart-över-grund genom Sound of 
Islay. Destillerierna gled förbi på rad och man kunde känna malt-doften i sin 
näsa. Islay (uttal Ajla för den lokalkände) är världsberömt för sina Whisky 
såklart. Eftersom jag (Martin) var på ön i oktober och undersökte några av 
dem då, hoppade vi spritfabrikerna denna gång. 
Vad vi lyckade hamna på var Festival of the Sea som firades under helgen. Vi 
och de flesta över 50 år i Port Ellen var på föredrag om först djurliv runt ön av 
traktens svar på David Attenborough och sen om lokala skeppsvrak och 
nautisk trivia. Genuint och folkligt. Sen köpte vi 2 kg nykokta krabbklor av en 
fiskare och mumsade på i kajutan. 
Vi gillar Skottland.    



Vi var faktiskt på Irland, men inte i republiken Irland utan i 
Nord-Irland då, och inte särskilt länge. Efter Islay seglade 
vi ner till Glenarm, en liten by som mest var ett lämpligt 
stopp för att invänta nästa tidvattenström söderut. Om 
man timar det hela lite snyggt på kortare (<1 dygn) 
sträckor kan man dra bra nytta av medströmmen. Sen 
finns det ställen, som till exempel sundet mellan Nord-
Irland och Mull of Kintyre i Skottland där motström 
egentligen inte är något alternativ om man vill komma 
framåt. Så då måste man räkna lite och slå i tabeller. 
Segling är lite mer komplicerat när havsytan inte snällt 
ligger still som hemma. 

En natt-segling senare var vi i Bangor, som ligger i 
inloppet till Belfast-fjorden. Här småfixade vi lite mest, 
handlade och kollade på folklivet. Helt enligt 
förväntningarna genomförde de någon slags religiös 
marsch längs gatorna. Helt fredligt var det dock.

Språket påstods vara Engelska, men var stundtals 
obegriplig i sin dialekt/uttal. Trots att jag övat på John på 
jobbet var det inte lätt att förstå vissa av dem alls. 



Irländska Sjön var lugn och fin, så vi omväxlande körde motor och 
seglade gennaker och eftersom det gick så fint så tog vi oss hela 
vägen till Falmouth i Cornwall. Detta tog drygt 3 dygn, så det blev 
ett bra genrep för längre vakt-gång. Frivakten sov oftast gott som 
ett litet schwein på durken i kajutan där vi har vår sjökoj.  

Common Dolphin – våra följeslagare 
under timmar. Ibland massvis, ibland 
färre, men alltid mycket lekfulla. När 
jag inte gav dem tillräcklig 
uppmärksamhet ett tag utan började 
läsa bok så skvätte de vatten med 
stjärten på mig. 



Falmouth, England – en klassisk ort 
för seglare på det sju haven. Efter 
att ha kvicknat till efter seglingen 
från Nord-Irland insåg vi hur nära 
mer exotiska platser vi kommit –
Bretagne ligger 80NM bort.

Så här ser fördäck ut uppifrån, med 
kapten Fuhrman som pustar ut efter 
att ha winchat upp Jungman 
Jakobsson i masttoppen. Allt i 
riggen kollades noggrant innan 
Biscaya!



Som att vara tillbaka på Götheborg! 
Fast 12m upp istället för 40m..



Annars var det mycket 
sånt här under de 10 
dagarna i Falmouth. Den 
nya tätningen som 
konstruerades med hjälp 
av lokala mariningenjören 
Niel funkade över 
förväntan! Inget mer 
läckage upp genom 
roderaxelhylsan (so far..).

För den intresserade, så 
är klumpen ovanför 
tätningen förlängnings-
bultförbandet på 
roderaxeln. 

Här satt tidigare vår eminenta Dickinson dieselkamin 
som värmt så skönt. Men eftersom det från och med 
nu ska vara varmt hela tiden så sålde vi för 500 pund 
den till en britt som letade ny kamin – mycket lyckat 
för oss båda. 

Under visningen av kaminens funktion för det 
engelska paret lyckades vi rökfylla hela båten när den 
släcktes (sannolikt p.g.a. dålig sotning, andra gången 
detta händer någonsin.) Trots detta köpte de den utan 
knot. Nöjda med priset skulle vi tro?

Vad ska vi nu göra med all platsen som uppenbarade 
sig!?! 

Ny 220V inverter inköptes istället för den gamla som 
säckade ihop i Skottland. Används alltså för att ladda 
prylar som vill ha 220V ombord. 



Nån som provat att flytta en tunna med 60meter 8mm 
kätting? Tillverkning i läder – nytt skavskydd till 

gennaker-stroppen.



Eftersom jag sitter här och skriver vet 
ni att Biscaya-överfarten gick bra. Här 
en ost-prick utanför Cornwall i början. 
Sen togs inga mer kort..

Notera klockan bakom det gula i 
mitten, som slår när pricken rör sig. 
Bra grej i dimman, som vi strax fick 
erfara när sikten gick ner till 100m 
lagom till vi kom ut i fartygs-zonen. 

Vi gillar verkligen vår radar. 



Vi avslutar med ett citat från Filippas mormor Signe i 90-
årsåldern: - Ska ni ut och långsegla runt halva jorden? 
Det var förståndigt!

Solskydd och spansk gästflagga


