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Viveiro, Spanien

till

Muros, Spanien



Vilket himmelrike det var att komma till Spanien! Shetland, Skottland, Irland och 
England var svala ställen, ofta med regn. Biscayaöverfarten hade jobbig sjö, 
men medvind hela vägen och gick snabbare än vi beräknat. Eftersom det skulle 
blåsa upp utanför A Coruna, styrde vi kosan rakt söderut mot en fjord, en ría, 
som heter Viveiro. Det hade varit en sällsynt rå och daggig natt och Martin ”hade
inte varit lika trött sen Göteborgsvarvet”. Gryningen kom och med den siluetten 
av Spanien. Dimman skingrades och över båten svepte en mustig doft av euca-
lyptus. Efter ett par timmar var det så varmt att kläder var onödigt. Underbart! Ett 
av våra stora delmål var nått och Martin fick äntligen blåsa upp dingen. 

Eucalyptusdoften är 
frekvent återkommande 
längs den galiciska 
kusten. 
Trötta efter flera 
månaders jobb och 
anspänning slappade och 
njöt vi av livet i Viveiro. Vi 
låg i en bekväm marina 
med tillhörande multar 
(som var veganer). De 
hoppade och plaskade 
dagarna i ända. 



Förutom att grilla hare och slappa gjorde vi ett 
dyk med den lokala dykklubben. De verkade 
glada att vi ville följa med och var trevliga och 
hjälpsamma. Vi dök med Xavier som tydligen 
kunde stället och visade oss bland annat 
åttaarmade bläckfiskar, tioarmade bläckfiskar, 
nakensnäckor (Filippas första) och Sankte 
Pers-fisk. Biotopen liknade västkustens finare, 
ungefär som vid Väderöarna, med det 
undantaget att det var lågvuxen (ca 0,5 m) 
kelp (storbladig, tjockstammad tång) överallt. 
Vattnet var 16 grader vid botten och Filippa 
var glad att torrdräkten kommit med.

Varje dag övar vi på det spanska språket och 
slår samvetsgrannt upp de ord som vi stöter 
på. Jättekul när vi märker att folk förstår oss! 

Xavier ?



En dag tog vi en 
promenad upp på 
berget San Roque. På 
vägen hittade vi ett 
gammalt 
tvagningsställe, det var 
tak byggt över ett parti 
av en bäck och det 
fanns räfflade 
tvättbrädor längs 
vattnet. 
Uppe på toppen var det 
fin utsikt över Viveiro
med omnejd. Martin 
jobbar på solbrännan, 
det är lätt att få bonna-
bränna när man seglar! 

Efter promenaden gick vi till playan, eller prayan
som det heter på galiciska. Filippa grymt nöjd 
med badet! 



I Galicien är nästan alla städer uppbyggda av granithus
med vita glasverandor från andra våningen och uppåt. 
Det ser väldigt mysigt ut när det står tanter och lutar sig 
ut från sin veranda och lugnt studerar gatulivet. Ofta 
hänger det tvätt mellan husen, om de står tillräckligt tätt 
förstås. 

På de här bilderna befinner vi oss i A Coruna. Vi gjorde en heldag 
i stan i väntan på flyget till Sverige. Mycket trevlig liten storstad 
med bra shopping (jajjamen, Filippa köpte en klänning och Martin 
köpte en skjorta), god mat, vackra omgivningar – staden ligger på 
en halvö – bra parker att ta siesta i och serietidningsfestival som 
grädden på moset! Det har blivit en hel del 

SPINGO-spelande. Det 
är Martins paradspel, 
men nu börjar Filippa få 
kläm på det och vinner 
allt oftare, därav Martins 
koncentrerade pose. 
Efterrätter är en viktig del 
i Filippas liv, här kan vi se 
henne njuta av en 
chokladfondant med 
mandarinsorbet. 



Det blev en snabbvisit i Sverige, men Martin 
hann med att leka med flera barn och Filippa fick 
ihop 10 liter kantareller. En hejdundrande 
bröllopsfest stod Henning och Jenny (Filippas 
bror och svägerska) för; kärlek, båttur, dans hela 
natten och nakendopp i fullmånens sken. 



När vi kom tillbaka till Viveiro var vädret lite kallare och vi var sjuka 
dessutom. Livet kändes lite grått och trist, inte minst för att våra 
jordenruntseglarklubbsvänner Nina och Ola låg bara ett par 
dagsetapper bort och lockade med sociala aktiviteter.
När det regnar är det svårt att hitta på saker att göra. Oftast 
behöver vi plats utomhus för att kunna greja riktigt bra, annars tar 
man upp alla båtens ytor och begränsar livet kraftigt för den andre. 
Men lite kopplingsfix till solpanelen kunde göras, Martin gjorde klart 
sin huggkrok för fisket, duscha kan man alltid göra – vi får en go´ 
ångbastu i vår lilla dusch om vi duschar med varmvatten. 

Läsa bok och kolla på film är givet, både vid 
regn och sjukdom. Sammanfaller regn och 
sjukdom med stiltje och ankring genererar vi 
ingen ström, då blir det bokläsning för hela 
slanten. 

Inför förflyttningar ska det kollas plan-A-
hamnar, plan-B-hamnar och nödhamnar. 
Väder och vind på förflyttningens olika 
sträckor ska tas med i beräkningen av 
ankomsttid och avgångstid. 



I skymningen angjorde vi Ría de Cedeira och i mörkret la vi ner vårt ankare. 
Kättingen gick att följa flera meter ner i djupet för den lystes upp av marelden. 
Fortfarande krassliga spenderade vi ett par dagar med att vila; på fördäck, i 
förpiken, i salongen. En liten tur i staden visade att det var en typiskt galicisk 
stad även här. Galicien är helt klart en bra kandidat för framtida semestrar. 



Vi hade blivit rekommenderade en 
promenad i Cedeira och en dag var det 
dags. Tidvattnet gör att dingen måste 
göras fast högt upp på land. Promenaden 
började med en timma i eucalyptusskog
på en udde med vacker utsikt mot havet. 
Sen tog landsbygd över. Galicisk 
landsbygd, med grymt pittoreska hus och 
trädgårdar, getter, fikonträd, valnötsträd, 
citronträd, limeträd, fria höns och 
strävsamma människor. 
Skjulet på bilden är ett typiskt galiciskt 
förråd för majs- och sädesskörd, numera 
ofta för rotfrukter och grönsaker. 



Till Muros kom vi i gryningen efter ett soft dygns segling och 
motring. Nina och Ola tog fina bilder på oss i soluppgången och 
bjöd sedan på havregrynsgröt med lingonsylt, vilket mottagande!
I Muros ankrar man tydligen på fiskarnas hot spot, för varje 
morgon låg de nära våra båtar och drog i sina linor och hade sig. 
En morgon sprutade de ner Ninita (Nina och Olas röda båt) med 
bläckfiskbläck. 

Både Ola och Martin var 
glada över att få en 
motormeklekkamrat och de 
pysslade med utombordarna 
i tur och ordning. När vår 
började funka blev Martin så 
till sig att körde lite för nära 
Ninitas dinge. Vår växelspak 
är lite trög och rätt som det 
var hade han hamnat med 
dingen ovanpå!



Äntligen fick vi umgås med personer 
som var mer än flyktiga bekanta! 
Många skratt och goda middagar blev 
det i Muros. Grillen på pushpiten är 
superbra (tack Göran och Marianne!). 
En dag regnade det älgar ute, totalt 
dyngsura. 
En annan dag gungade det för mycket 
för Martins smak så vi la oss i den 
halvklara marinan. Bryggorna var inte 
sammanlänkade med land så vi hade 
vår egen lilla brygg-ö.
Kvällen innan avfärd går Filippa in i en 
tvättlina och glasögonen far till havets 
botten. Hjälte-Martin dyker ner och 
hittar dem! På morgonen för avfärd 
tappar Martin vital del till grillen, som 
far ner till havets botten. Bara att dyka 
igen!  
Månadens citat kommer från Ninita-
Nina (det belyser vår känsla för tiden 
ganska väl):
”Veckodagarna håller jag inte koll 
på, men jag vet alltid om det är idag 
eller imorgon.”


