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Ria Arousa, Spanien

till

Peniche, Portugal



En vacker dag slöseglade vi från Muros ner till nästa Ria som heter Arousa. Ria 
Arousa är den största Rian i Galicien och innehåller imponerande 800 bateas, 
som är plattformar vilka man odlar musslor ifrån. Inga gamla silltunnor som 
hemma, utan 20*20m stora förankrade träställningar som inte sällan är 
familjeägda och ärvs vidare eftersom inga nytillstånd för bateas har givits ut sen 
70-talet. Musselindustrin är viktig i Galicien, härifrån förser man halva Europa, 
t.ex. alla belgare som vill käka Moules Frites i Bryssel. Vi hade turen att träffa på 
svensktalande gamle sjömannen Gonzales som visade oss sin odling. Med oss 
efteråt fick vi en stor kasse musslor var som fick vara husdjur hängande under 
båten tills de var uppätna så småningom.  

S/Y Ninita - tungt sponsrad 28 fots röd racer. 

S/Y Orkestern – dykbåten med den snygga 
besättningen. 



Musselställningar

Här ankrar vi utanför byn 
Pobra do Caraminal



Islas Cies ska man söka 
tillstånd för att besöka och 
ankra vid, men trots att vi ärligt 
försökte på nätet överlistade 
de spanska myndigheternas 
hemsida oss. Nåja, ingen 
verkade bry sig om detta när 
vi väl var där.

ISLAS CIES  - en spansk marin nationalpark

Vackert, vackert men skumpig 
ankring och kallt i vattnet (17 
grader). Vi joggade en dag, 
snorklade och hängde på 
stranden med Ninita. Vigo 
ligger i öster innanför 10NM 
iväg, utanför i väster bara den 
eviga blå atlanten.



Vi bestämde oss för att Vigo var ett bra ställe att på 
allvar ta tag i några störande ärenden med båten innan 
Europa tog slut. Vigo är en stor stad med en massiv 
fiske- och varvsindustri. Passande och troligtvis enkelt 
att hitta det man letar efter till båten?  Slutade med att 
vi beställde från lokala båtaffären i Sverige!

Utmaningar:
•Spisen funkar dåligt trots omsorg– köpa och installera en 
gasolspis istället för den gamla fotogenmodellen.
•Dingemotorn fungerar inte alls – lagas
•Dingen läcker in vatten från skarven mellan akterplattan och 
botten. Lagas.
•Vi har inget solskydd och det börjar bli soligt. Mätas och ritas
och beställas hos segelmakaren på Spanska.

Resultat:
•Spisen installerad och gasolsystem draget. 
Fungerar finfint och inkluderar grillen så att den 
får gas från huvudflaskan. 
•Dingemotorn lagad av Mercury-verkstan. 
•Dingen läcker i alla fall mindre vatten nu och 
har nymålade durkar!
•Solskyddet blev i stort sett perfekt och 
skyddar från hettan under dagen.



En dag brann fiskfabriken. Vi fann det bäst att 
lämna stan så att inte nya solskyddet skulle bli 
nedsotat och så ingen skulle tro att vi var 
skyldiga till brasan (man är ju gammal mäster-
eldare). Mot Portugal!



Första stoppet i Portugal: I Viano do Castelo stannade vi 
bara över natten – tiden ville att vi skulle ta oss nedåt 
Lisabon för att samsegla till Madeira med Ninita. Vacker 
liten stad på gränsen till Spanien. Notera nya solskyddet! 
Den plötsliga sydliga vinden hade nu lagt sig och återigen 
fick vår trogna Bukh DV20 driva oss framåt ned längs 
Portugal, för att slutligen knyta fast oss i Peniche, 30NM 
norr om Lisabon.  



Fiske är ju ett av livets fina nöjen. Den första fisken av 
mer spännande utom-nordisk sort förtjänar en bild. En 
Atlantisk Bonito, som smakade utmärkt både grillad och 
sen som fisksoppa med saffransmak. 

Stora havets glupska fiskar gillar grälla imitationer av bläckfiskar och 
liknande. Tillverkar man med fördel själv av wire, krok och en gul 
diskhandske.  Det är en svår konst, så whiskyn på bilden (tack Ola F) 
är nu slut, den var fin.



Peniche är känt för sina fina surfvågor. En härlig liten stad som ligger ute på en 
halvö. En större del omges av en ringmur. Här umgicks vi med lite andra 
nordiska båtar, bland annat Håkan och Birgitta på Noatun II från Götet och Erik 
och Solfrid på Fulmar från Svalbard. 

Manuell tvättmaskin – laddas med öl och chips.

Ny gästflagga (hemsydd!) upp i masten.Vi provade att surfa såklart.  Kapten F lyckades 
bäst och stod på första försöket!



Efter 5 dagar i Peniche infann sig åter rätt 
vindar för att vi skulle våga oss ut på 
oceanen – nu lämnas Europa i kölvattnet, 
ingen (eller i alla fall rätt besvärlig) 
återvändo! Seglingen till Porto Santo får ni 
läsa om i nästa månads resebrev – stay
tuned!

Månadens ordspråk: ”Hello Kitty says: 
En banan passar alltid bra!” (Tack Becky
för de fina kepsarna med senil/baby-
snören)


